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Larraitz Zeberio arrasatE
Adin eta giro guztietako eus-
kaltzaleendako eguna prestatu 
dute Arrasateko Euskal Herrian 
Euskaraz elkartekoek hilaren 
18rako. Euskal Herri mailako 
deialdia da eta Arrasateko el-
kartean ez daude bakarrik aha-
legin horretan. Aldarrikapene-
tik asko izango duen festa egu-
nean, herriko hamalau eragi-
leren babesa eta laguntza jaso-
ko  dute la  i ragarr i  dute . 
Eragile horien artean daude: 
Dirty Brothers, Hans Blues Band, 
Jasan eta Txua musika taldeak; 
Portaloira eta Txorbela abes-
batzak; Lore Gazteak eta Arros-
taitz dantza taldeak; txalaparta 
eta alboka taldeak; txistulariak; 
Txatxilipurdi elkartea; AGAKO; 
buruhandien eta erraldoien 
konpartsak; Eskuartean artisau 
taldea eta trikitilariak... 

Festaren bueltan ahalik eta 
jende gehien elkartzeko, bultza-
tzaileek askotariko ekintzak 
antolatu dituzte; adibidez, azoka 
plazan egingo duten herri baz-
karia. Txartelak salgai daude, 
15 eurotan, Jai Zale tabernan. 

eguerdian, txostena 
Eguneko beste hitzordu esangu-
ratsuenetako bat Euskal Herri 
euskaldunari ateak ireki izeneko 
txostenaren (ponentzia) aurkez-
pena izango da, 12:30ean, Kul-
turaten. "Euskal Herrian Eus-
karaz berria eta gaurkotua aur-
kezteko eguna izango da", adie-
razi du elkarteko kide Mikel 
Makazagak. Ildo beretik hitz 
egin du Aitor Juaristik: "Euskal 
Herrian Euskaraz taldeak haus-
narketa prozesua egin du azken 
urte honetan eta denbora horre-
tan egindako lanaren emaitza 
aurkeztuko dute Arrasaten. Hu-
rrengo erronken berri ere eman-
go dute".

aldarrikapena eta festa 
Goikobalun egindako txupina-
zoarekin emango diote hasiera 
Euskaraz Bizi Egunari, 10:30ean. 
Hortik aurrera, askotariko ekin-
tzak daude iragarrita. Eguneko 
zenbait unetan, gainera, bat 
baino gehiago egongo dira mar-
txan aldi berean; gehienbat, goiz 
partean eta bazkaldu ostean.

Antolatzaileen esanetan, lan 
handia izan da guztia prestatzea 
eta bereziki eskertu dute eragi-
leengandik jasotzeko erantzuna.

Euskal Herrian Euskaraz elkarteko hainbat kide, Euskaraz Bizi Egunaren kartelarekin elkartearen topagune den Jai zale tabernan eguaztenean. euskal herrian euskaraz

Euskaraz bizitzea 
posible delako
Euskal Herrian Euskaraz elkarteak arrasaten egingo du aurten Euskaraz Bizi Eguna. 
martxoaren 18rako deitu dute eta askotariko ekintzak antolatu dituzte. Euskaraz 
bizitzeko hautuari bultzada emateko eguna izatea gura dute bultzatzaileek 

Prestaketa lanetako azken 
txanpan, euskaraz Bizi 
eguneko arrasateko 
bultzatzaileak pozik daude 
herriko eragileengandik 
jasotako erantzunarekin.
Ekintza asko eta 
askotarikoak antolatu 
dituzue hilaren 18rako. 
Bai. lan gogorra izan da, 
baina ideia da giro 
desberdinetako jendea 
mugitzea, eta, horretarako, 
askotariko ibilbideak eta 
ekintzak antolatu ditugu. 
eta ez ditugu guztiak 
kokapen bakar batean 
zentralizatuko. 
nola eragin nahi duzue? 
komunitatea elkartzea eta 
ahalduntzea da gure 
asmoa. ikusi behar dugu 
ez garela txanpinoi bat 
hemen eta beste bat han, 
baizik eta komunitate 
handi bat garela. euskaraz 
bizitzea posible da. Talde 
moduan ere eska 
dezakegu.
Lan egin duzue 
antolatzen eta azken 
txanpa dator orain. 
azaro amaieran hasi ginen 
lanean eta egunean bertan 
ere lan handia izango 
dugu. zorionez, badago 
jendea laguntzeko prest 
eta oso pozik gaude. 
Herriko eragileen 
erantzuna ona izan da? 
azken bileran 36 lagun 
elkartu ginen. herriko 
eragileak mugitzea zaila 
izaten da eta lan handia 
eskatzen du. Oso-oso pozik 
gaude. Mila esker denei!

l.z.

"komunitatea 
ahalduntzea 
da helburua"
aitor juaristi 
Euskal HErrIan Euskaraz

 
Martxoak 18
• 10:30 Txupinazoa.
• 11:00 azoka seber altube plazan. Gainera, kilikien 

kalejira eta umeendako tailerrak.
• 12:30 Euskaraz bizitzera goaz! ekitaldi nazionala 

kulturaten.
• 13:30 Girotutako bi ibilbide poteorako.
• 15:00 herri bazkaria azoka plazan. Gero, The hans Blues 

Band taldea.
• 18:00 Bertso saioa karpan + Jasan eta Txua taldeak irati 

tabernan.
• 19:30 kantujira Portaloia abesbatzarekin eta kalejira 

elektro-txarangarekin.
• 21:30 Dirty Brothers, Willis Drummond, eta ezten Giro, 

karpan.

Martxoak 19
• 01:30 kontzertua gaztetxean: DJ Jo Ta Txo.

egun osoko egitaraua arrasaten
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ekin
Debagoienean

Ekintzaileentzat 
prestakuntza 

tailerrak

Martxoak 22 - 09:30-12:30 (3 ordu)
Zer jakin behar dut nire negozioa martxan jartzeko?

Apirilak 3, 4 eta 7 - 09:30-13:30 (12 ordu)
Negozio Plana. CANVAS eredua.

Maiatzak 8 - 09:30-13:30 (4 ordu)
Tresnak nire negozioa kudeatzeko eta kontrolatzeko.

Maiatzak 15 - 09:30-13:30 (4 ordu)
Nola posizionatu nire negozioaren webgunea?

Maiatzak 10 - 09:30-13:30 (teoria) 15:00-17:00 (praktika) (6 ordu)
Betebehar fiskalak

www.debagoiena.eus webgunean tailerren edukia kontsulta daiteke

- Tailerrak dohainik izango dira

- Tailer batean edo gehiagotan parte    
   har dezakezu

- Plaza mugatuak, izen-ematea beharrezkoa

- Tailerrak egiteko, parte-hartzaile kopuru    
   minimoa beharko da

Informazio 
gehiago eta 
izen-ematea:

www.debagoiena.eus
DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA
Nafarroa etorbidea 17 - behea - Arrasate
943-79 30 90 rgarcia@debagoiena.eus

Maite Txintxurreta DEBaGOIEna
Ireki izena du langile mugimen-
duaren barruan sortu duten 
ekimen berriak. Euskal preso 
eta iheslarien etxeratzea lortu 
nahi dute kanpaina honen bi-
tartez, eta, horretarako, orain 
arte Euskal Herrian izan den 
sinadura bilketarik handiena 
egin nahi dute. Ekainaren 17ra 
bitartean 150.000 pertsonaren 
atxikimendua lortu nahi dute.

Euskal Herri mailako mugi-
mendua da, eta herriz herri ari 
dira taldetxoak sortzen, baita 
Debagoienean ere. 

Bergarako Ireki ekimenaren 
bultzatzaileek azaldu dute ga-
tazka bat izan den gainerako 
herrietan presoak eta iheslariak 
etxera itzuli direla, eta Euskal 
Herrian ere hori nahi dutela 
nabarmendu dute. Horretarako, 
esan dute historikoki aldaketa 
sakonak bultzatu dituen langi-
le mugimendua aktibatu nahi 
dutela. "Alde batetik, ikusten 
da azken urteetan lan munduan 

ez garela gai izan afera honen 
inguruan dinamikak sortzeko, 
eta bestetik, badira bost urte 
baino ETA erakundeak jardue-
ra behin betiko eten zuela, bai-
na preso eta iheslarien gaian 
ez dugu horren ondoriorik ikus-

ten", azaldu du ekimen honen 
bultzatzaileetako batek, Amagoia 
Aristegik.

atxikimenduak lortzea
Sinadurak batzeko, lantegi eta 
enpresetako batzordeekin eta 
norbanakoekin kontaktuan jar-
tzen ari dira oraingoz, eta au-
rrerago mahai bat kalera atera-
tzeko asmoa ere erakutsi dute; 
ospakizun berezietan, esaterako. 
Ekainaren 17ko epemuga hori 
gainditzean hurrengo pausoak 
zeintzuk izango diren azaldu 
dute bultzatzaileek.

Ondoren, sinadura biltzea bu-
katzean, Euskal Herri mailako 
jai bat antolatzeko asmoa ager-
tu dute, eta ondoren sinadurok 
erakundeetara bidaliko dituzte, 
"ahalik eta eraginik handiena" 
izan dezan ekimenak.

Bergarako taldeari dagokionez, 
herrian 2.000 sinadura –edo 
gehiago– lortzeko erronka eza-
rri dute, eta dagoeneko 600 in-
guru dituzte. 

Bergarako Aristegi eta Barrutia. M.T.

'ireki', langileen bultzada 
presoak etxeratzeko
langile mugimenduaren baitan, euskal preso eta iheslariak etxera ekartzeko ekimen 
bat sortu dute. Euskal Herrian 150.000 sinadura lortzeko erronka ezarri dute, orain 
arte batutako atxikimendu kopururik handiena izango litzatekeena

Gipuzkoako Foru Aldundiak 
hitzaldia antolatu du datorren 
martitzenerako, martxoak 14, 
Bergarako Irizar jauregiko era-
bilera askotariko aretoan. 
15:00etan hasiko da eta 16:30 
aldera arte iraungo du.

Familia harreraren figura za-
baldu nahi dute Gipuzkoan, eta, 
horretarako, hainbat hitzaldi 
informatibo antolatu dituzte. 

Kanpainaren izena Benetako 
besarkadak da. Babes beharrean 
dauden haurrak eta nerabeak 
etxean hartzeko prest dauden 
familiak topatzea dute helburu.

Gaur egun, Gipuzkoan 360 haur 
eta nerabe bizi dira harrera 
familiekin. Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren tutoretzapean dau-
den haur eta nerabe hauei ha-
rrera egiteko prest dauden per-
tsona gehiago behar dituzte. 
Izan ere, 60 ume eta nerabe 
daude gaur egun harrera fami-
lia baten zain.

Harrera familiak 
bilatzeko hitzaldia 
egingo dute Bergaran

MaiTe TxinTxurreTa

Italiara bidaia irabazi dute
amuebladora Mondragonesa taldeak 60. urteurrena ospatu zuen iaz, eta 
italiara bidaia baten zozketa egin zuten bezeroen artean. Bada, zozketa 
horrek dagoeneko baditu saridunak: Maite azurmendi eta Paco Bergaretxe 
izan dira zortedunak. italia goitik behera ezagutzeko aukera izango dute 
jasotako sariari esker, eta pozik agertu dira, ez zuten-eta espero.
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ubane Madera DEBaGOIEna
Oraindik asko falta da. Emaku-
me okupatuen erdiak 5 ordu edo 
gehiago ematen ditu umeak zain-
tzen eta gizon okupatuen kasuan, 
zifra hori 2 ordu edo gutxiago 
izatera pasatzen da. Diru kon-
tuetan, EAEko emakumeek gi-
zonek baino 9.706 euro gutxia-
goko errenta dute. Eustatek, 
Euskal Estatistika Erakundeak, 
helarazitako datuak dira horiek. 

Gipuzkoako Foru Aldunditik 
helarazitako beste datu batzuk:  
123 lan-egun gehiago behar ditu  
emakume batek gizon batek bes-
te irabazteko. Beste modu bate-
ra begiratuta, emakumeen batez 
besteko soldata % 25 gutxiago 
da gizonena baino eta seme-a-
labak zaintzeko eszedentzien %5 
bakarrik gizonek eskatuak dira. 
Datu horiek EHUtik, Emakunde 
institututik eta Foru Aldundiko 
Ogasun Departamentutik batu-
takoak dira.

Azken datu bat, Eudelen, Eus-
kadiko Udalen Elkartearen, 
adierazpenean oinarrituta: "Udal-
gintzan, EAEko udaletako 
%24,7an soilik daude emakume 
alkateak, eta euskal herritarren 
%18,82 ordezkatzen dute. 2015ean, 
alderdi politikoek %32,58an soi-
lik aukeratu zituzten emakumeak 
hauteskunde-zerrendako zerren-
daburu, eta, iraunkortasunari 
dagokionez, emakumeek abia-
dura motelagoan igo ohi dira 
mailaz, baita lidergoan denbora 
gutxiago iraun ere". 

bederatzitik lau 
Horiek datuak, objektiboak eta 
ilunak oraindik. Zorionez, baina, 
Debagoiena, beste esparru ba-
tzuetan moduan,  aurrerago da-
bil esparru horretan ere. 

Atzera ere datu objektiboetan 
oinarrituta, eskualdearen au-
rrerapen horren adierazleetako 
bat da eskualdeko agintarien 
artean emakumeek duten pre-
sentzia nabarmena: bederatzi 
udalerrien artean –Aramaio 
barne–  lautan agintari gorenak, 
alkateak, emakumezkoak dira: 
Aramaion bertan –Lierni Altu-
na–, Leintz Gatzagan –Eneka 
Zankada–, Arrasaten –Maria 
Ubarretxena– eta Bergaran –Ele-
na Lete–.  Eta udalerri horieta-
tik bitan –Oñatin eta Bergaran– 
oposizioko buruak ere emaku-
mezkoak dira.  

Are gehiago, azken bi udalerri 
horiek beste datu esanguratsu 
batzuk ere erakusten dituzte 
politikagintzan. 

bergarako kasua 
Bergaran, adibidez, bertako al-
kate Elena Letek dioen moduan, 
Bergarako Udal Gobernuak era-
kusten duen erretratua "oso 
argazki polita eta neurri batean 
itxaropentsua da gerora begira": 
alkatea emakumezkoa, Udal Go-
bernuan 9 kideetatik 5 dira ema-
kumezkoak eta oposizioko burua 
bera ere emakumezkoa da –Agur-
ne Barruso–. 

Udalerri berean, azken alka-
teetatik hiru emakumezkoak 
izan dira –Agurne Barruso (lehe-
na izan zen bera), Jaione Isaze-
laia eta Elena Lete–. Eta, oro 
har, azken urteotan emakumez-
koek presentzia handia irabazi 
dute tokiko politikagintzan. 

oñatiko kasua
Oñatik ere badu erakusteko mo-
duko erretratua. Kasu horretan, 
udalbatza osatzen duten 17 ki-
deetatik gehiengoa dira emaku-
meak: 9 zinegotzi. Udal Gober-
nuan, berriz, parekide dira: 
bosna emakume eta gizon. "Saia-
kera berezia egin izan dugu ge-
nero aldetik udal taldean oreka 
hori egon dadin", azaldu du ber-
tako alkate Mikel Biainek.

Horrez gainera, Oñatiko opo-
sizioko burua ere emakumezkoa 
da –Lourdes Idoiaga–. Eta azken 
hori bertako alkate ere izanda-
koa da legealdi pasan.   

aurrera bai, baina…
Beraz, azken 20 urteotan, bere-
ziki, aurrerapauso garrantzitsuak 
eman dira. Baina… "politikan 
emakumeok jasaten dugu orain-
dik gurekiko jarrera ezberdina 
eta erasokorra", dio Arrasateko 
alkate Maria Ubarretxenak.

Bergarako alkate izandako 
Agurne Barruso bat dator poli-
tikagintza "oso erasokorra" den 
irakurketa horretan: "%150eko 
dedikazioa eskatzen du; ez du 
aintzat hartzen ordutegien ego-
kitasuna; familia azken planoan 
jartzea exijitzen dizu… oso era-
sokorra da alde horretatik eta 
horrek zailtasun handiagoak 
dakartza emakumearentzat. Ema-
kumeok ez dugu hain jardun 
erasokorrean aritu nahi izaten, 

Bergarako Udal gobernuan gehiengo dira emakumezkoak, talde argazkiak erakusten duen moduan –kide bat falta da–. Julen iriOnDO

itxaropenerako 
erretratua
martxoaren 8a pasa berri den honetan, parekidetasunerako bidean emandako 
aurrerapausoak ondo islatzen dira, besteak beste, Debagoieneko politikagintzan: 
bederatzi alkateetatik, lau dira emakumezkoak; orain arte izan den kopururik handiena

aLkaTE andrEak ErE 
iZan dira LEHEnago: 
anTZuoLan, 
arraSaTEn, 
arETxabaLETan…oñatiko udalbatzan gehiengo dira emakumezkoak, 17 kideetatik 9. Oihana elOrTza
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ez gara eroso sentitzen eta ho-
rrek ere badakar esfortzua".

Aramaioko alkate Lierni Altu-
naren iritziz,  gainera, "lotsagarria" 
da "emakume politikariei buruz 
esaten direnak, beraien gorpuz-
kera edo itxurarekin sartzen be-
raiek desakreditatzeko; hori, gi-
zonen kasuan, ez da sekula pasa-
tu. Zer esanik ez emakume guztiok 
gutxiesten gaituzten politikarien 
inguruan, Europar Batasuneko 
politikari poloniar hori bezala".

erantzukizunak partekatu
Aurrera egiteko zailtasunen ar-
tean erronka handietako bat eran-
tzukizunak partekatzea da. "Kon-
tziliazioa gobernu arloan eta nire 
bizitza pertsonalean –lana, ama, 
alaba, emaztea– zaila dabil izaten", 
dio, adibidez, Leintz Gatzagako 
alkate Eneka Zankadak. 

Ildo beretik, Lourdes Idoiagak, 
Oñatiko alkate izandakoak, azpi-
marratu du "emakume askok be-
zala lanaldi bikoitza eta hirukoi-
tza egitea tokatu" zaiola: "Baina, 
nire kasuan, familia-sarearen 
inplikazio osoa izan dut eta hori 
ezinbestekoa izan da". 

Maria Ubarretxenaren esanetan, 
kuotak –politikan aplikatzen di-
renak– esparru guztietara zabal-
tzeak lagundu egingo luke oreka 
hobetzen.  

irabazitakoari eutsi
Etorkizunerako begirada horre-
tan, Oñatiko alkate Mikel Biainek, 
adierazi du "kanpamendu basean" 
gaudela orain, baina tontorrera 
begira: "Badakigu erronkari hel-
du eta tontorrera ahal bezain 
lasterren heldu behar dugula".   

Eta Bergarako alkate Elena 
Letek irabazitakoari eutsi beha-
rra azpimarratu du: "Hezkuntza-
ren bitartez saiatu behar dugu, 
bai edo bai, hori bermatzen, man-
tentzen, gordetzen eta aurrera 
joaten. (…) Gure gizartean alda-
keta asko ari dira gertatzen; etor-
kinak etorri direlako, mugimen-
du asko daudelako, (…) Lehen, 
gizarteak askoz ere itxiagoak 
ziren, baina orain, kanpotik eto-
rritako tendentzia asko dira eta 
ondo kudeatu behar dira, lortu-
tako hori ez galtzeko eta etorri 
diren gauza onak bereganatzeko".

Oñatiko udalbatza osatzen duten udal ordezkarien artean 
emakumezkoak dira gehiengo –17 zinegotzietatik 9 dira 
emakumeak, hain zuzen ere–. Gainera, bertako udal Gobernuan 
parekidetasuna dute bermatuta: bost dira emakumezkoak eta bost 
gizonezkoak. Mikel Biain Oñatiko alkateak adierazi du "urte luzez 
gizarte arazo honen aurrean ezikusiarena" egin dela, eta, egoera 
aldatzen doan arren, oraindik badagoela zeregina. "Gaur egun, oro 
har, gizartearen sentsibilizazioa areagotu egin da. eta nahiz eta 
oraindik "kanpamendu basean" egon, behintzat, badakigu 
erronkari heldu eta tontorrera ahal bezain lasterren heldu behar 
dugula", gaineratu du Oñatiko alkateak. 
ahaleginen baten emaitza da oñatiko udalak erakusten 
duen erretratua?  
saiakera berezia egin izan dugu genero aldetik udal taldean 
generoen arteko oreka hori egon dadin. hauteskunde zerrendak 
egiterakoan oso presente izan ohi dugun kontua da hori. Genero 

ikuspegitik harago ere, 
aniztasuna egotea garrantzitsua 
dela uste dut nik neuk. adin 
tarte ezberdinak, lanbide eta 
ezagutza ezberdinak, aniztasun 
funtzionalak…
igartzen da oñatiko udal 
gobernuan duzuen 
parekidetasun horren 
eragina? Zertan? akaso, 
gehiago igarri beharko 
litzateke? 
ni neu berez ez naiz izaten 
orokorkeria-zale, baina sinetsita 
nago emakume izateak berez 
dakarrela, neurri handi batean, 

gizartearekiko ikuspegi berezi bat. agian, halabeharrez garatu 
duena. Baina esan liteke emakumeak baduela ikuspegi, 
sentsibilitate zein inteligentzia berezi bat. unibertsitatean irakasle 
batek irakatsi zigun emakumeek pentsamendu horizontala zutela, 
oro har –konponbide bila– eta gizonezkoek, berriz, bertikalagoa 
askoz –errudun bila–. harrezkero, askotan gogoratu izan dudan 
ikasgaia da hori.
Parekide izateko zaudeten tokian egoteko zailtasunik 
sumatu duzue (zerrendak osatzeko…)? 
zerrendetan aniztasuna lortzea berez izaten da erronka eta genero 
parekidetasuna horietako bat da, bai.
Eta zure kasuan, gizona izanda, ahalegin bereziren bat 
egin behar izan duzu zure karguan egon ahal izateko? 
kontziliazioa, adibidez? 
ni alkatea naiz eta ume txikien aita ere banaiz. eta saiatzen naiz 
lan ardurak eta aita lanak ahal den neurrian orekatzen. 
Eta zurekin batera udal gobernua osatzen duten 
emakumezkoek?
zinegotzi eta ume txikien ama direnak ere izan dira eta badira 
gure artean. emakume izateak askotan ama izatea dakarren 
neurrian, bada, ama izateak pisu handia duela esan beharrik ez 
dago; batez ere, umearen lehen hastapenetan. Bestalde, eta 
horrez gainera, etxeko pertsona nagusiekiko zaintza ardurak ere, 
zoritxarrez, ez daude ondo banatuta gaur egun, eta, zentzu 
horretan ere, emakumezkoak pisu berezia du. errealitate hori ere 
badugu gure artean oraindik. Baina, gure kasuan, ahalegin 
berezia egiten dugu denok eta ondo moldatzen garela esango 
nuke.

"saiakera berezia egin 
dugu oreka egon dadin"
mikel biain OñatIkO alkatEa

"sinetsita nago emakume 
izateak badakarrela 
ikuspegi berezi bat 
gizartearekiko"

GOiena

Bergarako udal Gobernuan emakumezkoak dira gehiengo –9 
kideetatik 5–; eta udalbatzan bat gutxiago besterik ez –17 
kideetatik 8 dira emakumeak–. elena lete alkateak dio hori 
"historikoa" dela: "zalantzarik ez. agian, ez gara konturatu noraino 
heldu garen, baina argazki moduan oso argazki polita eta neurri 
batean itxaropentsua da gerora begira". 
ahaleginen baten emaitza da bergarako udalaren erretratua? 
Gizartea aldatzen doa eta gu gara gizartearen isla. Bestalde, 
berdintasuna zeharkako helburu moduan partidu guztiek dute, eta 
saiakera berezi bat egiten da hori ere kontuan hartzeko zerrenda 
egiterakoan. (…) zergatik? azken batean, era bat da esateko: 
"Politika hauetan sinistu egiten dugu eta gure hasierako puntua ere 
horrelakoa da: berdintasuna eramaten dugu gure zerrendetara".
igartzen da emakume gehiago izate horren eragina? 
esango nuke baietz. Batzuetan, zaila da esatea zergatik garen 
desberdinak, baina desberdinak gara eta sentsibilitate desberdinak 

ditugu; hori portzentualki ondo 
islatuta egoteak lagundu egiten 
du politika beste era batean 
egiten, ez bakarrik gizonen 
ikuspuntutik. zertan? zeharkako 
helburu moduan hartu behar 
dugu eta hala hartzen dugu. 
irakurri nuen Punset-en artikulu 
bat eta hark esaten zuen 
hirigintzan eragina handia dela 
gizona edo emakumea 
izatearena; baina, askotan, 
galdetzen dugunean, gizonei 
galdetzen zaie, gehienbat. 
emakumeek nahiko luketela 
beste hiri mota bat non esparru 

libreak eta aisialdirakoak handiagoak diren, baina, askotan, ez zaie 
galdetzen. hortaz, pentsatzen dut gure presentziak bermatzen duela 
berdintasun ikuspuntua zeharkako irizpide izatea gero eta gehiago. 
egia da gero ematen diren pausoak neurri txikikoak direla, baina 
ematen dira; eta ematen dira zeharkako helburu moduan hartzen 
dugulako, eta ikusten dugu zelako eragina duen arlo guztietan (…) 
Orokortasun hori, neurri handi batean, emakumeok ematen dugu. 
akaso, gehiago igarri beharko litzateke? 
Pausoak poliki baina gelditu barik ematea oso inportantea da, eta 
horretan gaude: arlo guztietan gure ikuspuntu txiki hori uztartzen; 
horrek eragin biderkatzailea du, arlo guztietan (…). 
erakunde-administrazio moduan guri dagokiguna da –nik horrela 
ulertzen dut– arlo guztietan hori kontuan izatea, benetan 
zeharkakoa izatea, ze horrela ez da kokatzen aurrerapena arlo 
bakarrean, baizik eta gizarte mailan eta arlo desberdinetan.
Emakume izatearren alkate izateko zailtasunik igarri duzu?
ez. era berean, ni ez nengoen lehen postuan zerrendan; gero, 
egoera aldatu eta proposamena niri zuzendu zidaten, eta 
proposamena zuzena izan zen. Beraz, pentsatzen dut ez alderdiak 
ezta taldeak ere ez zuela inolako arazorik nik kargu hori hartzeko. 
ez dut igarri kontrako jarrerarik, ez orain, ez gobernuan egon 
nintzenean, eta ezta nire lanbidean ere [aparejadorea da]. 
ahalegin bereziren bat egin beharra? kontziliazioa…
Ba, bai, egin behar dut. Baina pentsatzen dut gizonezkoa izanda ere 
ahalegin berezi hori egiteko beharrean egongo nintzatekeela. eta 
neure kasuan, arlo pertsonalean laguntza jaso dut hori garatzeko. 
hortaz, arlo pertsonal horrek lagundu egin dit erabakia hartzeko, 
berdintasunaren erabaki bat izan da.

"zeharkako helburu izan 
behar du berdintasunak"
elena lete BErGarakO alkatEa

"pausoak poliki baina 
gelditu barik ematea 
oso inportantea da eta 
horretan gaude"

GOiena

PoLiTikaginTZa 
oraindik arLo 
EraSokorra da, ETa 
EMakuMEa EZ da 
EraSo SEnTiTZEn
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maria ubarretxena 
arrasatEkO alkatEa

"kuotek erraztu egiten 
dituzte aurrerapausoak"

"Desberdinduko nituzke enpresa 
pribatua eta politika. Politikan 
kuotak ditugu eta horrek 
ahalbidetzen du emakumeok 
politikara iristeko erraztasun 
handiagoa izatea. hala ere, enpresa 
pribatuetan zein instituzioetan 
gehiengoak gizonak dira, batez ere, 
postu gorenetan. Baina uste dut 
zerrenda parekatuak egin behar 
horrek erraztu egiten duela era 
naturalean urteak beharko 
genituzkeen egoera bat lehenago 
edukitzeko edo, behintzat, lehenago 
aurrerapauso batzuk egiteko. 
kuoten gaia korapilatsua bada ere, 
politikatik harago enpresa 
pribatuetan ere nolabaiteko lege 
bat jarri beharko litzateke,  
pertsonaren balioaren arabera, 
noski,  emakumeak zuzendaritza 
postuetara iristea ere 
ahalbidetzeko. Bestalde, politikan 
emakumeok jasaten dugu oraindik 

gurekiko jarrera ezberdina eta 
erasokorra. Tamalez, ikusi izan ditut 
horrelako jarrerak berriki, politikan 
gizonak eta emakumeak ezberdin 
tratatzen dituzten gizakumeak. hala 
ere, "emakumeak" gara, horrek 
dakarren inplikazio guztiekin: 
oraindik gizarteak esleitzen dizkizu, 
agian inkontzienteki, lan jakin 
batzuk –umeen zaintza, etxeko 
lanak...–; motxila askoz ere 
kargatuago daramagu. nire kasuan, 
senarrak lanaldi murriztua du 
umeak eskolatik jasotzeko, baina 
etxera iristean –eta udaletxetik 
askotan berandu iristen naiz– 
normalean, nik prestatzen dut 
afaria, garbigailua ipini, 
etxeko-lanak egin, plantxa ere 
tokatzen zait… aitarekin edo 
aitaitarekin konparatuta, nire 
senarrak etxeko lan gehiago egiten 
ditu; hala ere, emakumeok etxean 
dugun karga askoz handiagoa da".   

lierni altuna
aramaIOkO alkatEa

"oinarriak deseraiki eta 
berreraiki beharra dugu"

"Politikagintza oso maskulinoa da. 
zorionez, inork ez dit begirunea 
galdu emakumea izatearren, baina 
gai batzuetan, mendi edo hirigintza 
kontuetan kasu, nire iritziak gizon 
nagusiago batek baino pisu 
gutxiago du hasieran (…). amorru 
handiena ematen didana da 
emakume gazte bat ikusi eta 
"paternalista" jartzen direnak. 
emakumea edo gaztea izanda ere, 
edozein pertsonak errespetu bera 
merezi du, eta haren hitzei balio 
bera ematea, gutxienez (…) 
sistema hauetako oinarriak 
deseraiki eta berreraiki beharra 
dugu. Teorian, gauza asko lortu dira, 
baina praktikan, gehiegi falta dira. 
Teorian, berdintasuna gehienok 
onartzea lortu da, baina praktikan, 
zergatik jasaten dituzte emakume 
askok tratu txarrak edo tratatzen 
dituzte haragi zati bat bezala? edo 
lanbide feminizatuak dira 

prekarioenak normalean? hori da 
praktikan txikitatik barneratzen 
dugun jendartearen egituran 
aldaketa oso gutxi izan delako, 
alderdi emozionala eta botere 
harremanak ez direlako deseraiki 
(…) egokitzen zaidan postutik, 
praktikotasunera joanez, postu 
publikoetan gaudenok arduraz 
jokatu behar dugu eta ezin dira 
onartu politiko askok 
emakumeekiko egiten dituzten 
errespetu faltak, horren aurkako 
lege bat atera beharko litzateke 
(…) Denon betebeharra da 
egunerokotasunean emakumea 
emakume izatearren gutxiesten 
duten edozein jarrera identifikatzen 
eta horren aurka borrokatzen 
jarraitzea. zeren jendarte matxista 
hau jarrera horietan oinarritzen da, 
eta jendarte matxista honek hiltzen 
gaitu, gutxiesten gaitu, gizonen 
morroi bihurtzen gaitu…". 

eneka zankada
lEIntz GatzaGakO alkatEa

"Lortu dugunaren borroka hori 
gazteekin partekatuko nuke"

"nire burua ez dut ikusten lan 
politikoa egiten duen pertsona 
modura; ordezkatzen ditugun 
herritarren eskubideak 
defendatzeko eta haiendako onurak 
lortzeko talde batekin elkarlanean 
diharduen emakumea naiz. Gure 
kulturan emakumea indartsua da 
eta denera iristen da; batzuetan 
irudi hori eman behar izaten dugu, 
nahiz eta atzetik babesa badugun. 
nire kasuan, egia da kontziliazioa 
gobernu arloan eta bizitza 
pertsonalean –lana, ama, alaba, 
emaztea– zaila dabilela izaten. 
neurri handi batean, ardurei 
erantzuteko nork bere buruari 
jartzen dizkion exijentziak dira. 
Desberdintasuna ez dago generoan, 
baizik eta norberak hartzen duen 
konpromiso mailan. neure kasuan, 
batzuetan, zailtasunak ditut nire 
burua aurkitzen: erizain nabilela 
udal kontuengatik deitzen 

didatenean edo eskolak ematen 
nabilenean, familia kontuengatik. 
hori uztartzea da zailena. Baina 
ikasten noa, berezko izaera hori 
galdu barik: esparru guztietan 
emakume izatea. harrotasuna da 
emakume izatea, atzera begiratzea 
eta ikustea emakume izanda garatu 
dudan guztia. amama ezkongabea 
izan zen eta hiru alaba hezi zituen. 
amak –alaba nagusia– zeregin 
garrantzitsua izan zuen. eta 
horregatik uste dut familiako 
emakumeek nigan eragin handia 
izan dutela. Bide luzea dugu 
egiteko, baina egin duguna oso 
garrantzitsua da. Gazteekin 
partekatuko nuke lortu dugun 
guztiaren aldeko borroka hori. 
emakume izatea ez da ahula izatea, 
guztiz kontrakoa: bata bestearen 
ondoan gero eta indartsuagoak 
gara. hurrengo belaunaldiei espiritu 
hori transmititzea tokatzen zaigu". 

agurne barruso
BErGarakO OPOsIzIOkO Buru

"aldaketaren indarra jarri 
beharko genuke balioetan"

"ahalegin berezia egin behar izan 
dut politikako lehen lerroan 
jarduteko eta familia-kontziliazioa 
erdiesteko. emakumeok espazio 
publikoak konkistatzen ari gara 
–oso poliki bada ere– eta hori oso 
positiboa da, baina ez gara neurri 
berean espazio pribatuko 
erantzukizunak partekatzen ari eta 
horrek ahalegin berezia badakar, 
nire ustez. izan ere, jardun 
politikoa, oraindik orain, oso 
oinarri maskulinoetan garatzen da 
eta horrek eragin handia dauka. 
hau da, ehuneko 150eko 
dedikazioa eskatzen du; ez du 
aintzat hartzen ordutegien 
egokitasuna; familia azken 
planoan jartzea exijitzen dizu, eta 
abar. Oso erasokorra da alde 
horretatik eta horrek zailtasun 
handiagoak dakartza 
emakumeentzat. emakumeok ez 
dugu hain jardun erasokorrean 

aritu nahi izaten, ez gara eroso 
sentitzen, eta horrek ere badakar 
esfortzua. Bestalde, balioak oso 
maskulinoak dira eta horri aurre 
egiteak ere ahalegin handia 
eskatzen du. emakumeok, 
orokorrean –salbuespenak egon 
daitezkeen arren– eta, zorionez, 
beste balio batzuk ekartzen ditugu 
eta zaila da jardun politikoan balio 
femeninoekin aritzea, uraren 
kontra egin behar duzu igeri. 
edozelan ere, uste dut 
emakumeok ekarpen handia 
egiten diogula jardun politikoari. 
Jardun politikoa feminizatu egin 
behar delakoan nago, eta ez 
bakarrik emakumeok erosoago ibil 
gaitezen, baizik eta bereziki jardun 
politikoa bera egokiagoa izan 
dadin. hain zuzen ere, 
kontziliazioan eta balioetan jarri 
beharko genuke aldaketaren 
indarra, nire ustez".  

lourdes idoiaga
OñatIkO OPOsIzIOkO Buru

"berdintasuna lortzea denon 
erantzukizuna da"

"nire adinagatik, garai oso 
ezberdinak bizi izan ditut. 
emakume guztion moduan,
oztopoak izan ditut, noski, baina 
lehengo garaiak askoz ere 
zailagoak ziren eta bilakaera 
horren testigu izan naiz. Garaien 
arteko desberdintasunak 
nabarmentzen dituen detaile txiki 
bat da lehen beti galdera topiko 
eta berdina egiten zidatela: 'zer 
sentitzen duzu Oñatz kultur 
taldeko lehen emakume 
presidente izatearekin?'. Berdin 
ikastolan edo enpresa mailan 
zuzendaria izan nintzenean ere, 
eta, noski, baita Oñatiko alkate 
izendatu nindutenean ere. Orain, 
galdera hau desagertzen doa, 
gizartea eraldatzeko emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasun 
bidean egiten ari diren ahalegin 
guztiengatik. emakume askok 
bezala, lanaldi bikoitza eta 

hirukoitza egitea tokatu zait, 
baina, nire kasuan, 
familia-sarearen inplikazio osoa 
izan dut, eta hori ezinbestekoa 
izan da. lana eta herrigintza, edo 
lana eta politika eta familia 
kontziliatu egin ditut. eta hau 
lortzeko, muinean dago 
kontziliazio erantzunkidetasuna 
sustatzea, ardurak eta lanak 
banatzeko orduan. Mezu argia 
gizarteratu behar dela uste dut, 
aldarrikatuz berdintasuna  lortzea 
denon erantzukizuna dela: 
erakunde, politiko, mugimendu 
sozial, enpresa, familia, ikastetxe, 
komunikabide... guztiona. eta 
pertsona bakoitzak sinetsi behar 
dugu gure eragin eremuan 
zerbait egin ahal dugula 
berdintasunaren alde, guraso, 
lagun, hezitzaile, enpresa bateko 
arduradun bezala. kontzientzia 
hartu behar dugu". 

ahalegin berezia egin behar izan duzu politikan lehen lerroan jarduteko?



goiEnA AldizKAriA  2017-03-10  EGuBakOItza gutunak    7

Baietz %80,19 gainditu! 
Kontzientziazioan 
inbertituz, ez 
errauskailuan

Josu GarItaonandIa 
'OParItu zuHaItz Bat' EGItasmOarEn 

arDuraDuna

BErGara

Joan den urteko gaikako 
bilketa datua hona izan da, 
bai, baina hobetu egin 
daiteke.

Izan ere, ez dugu ahaztu 
behar helburu nagusia zabor 
kopurua murriztea dela, eta, 
horren ondoren, sortzen 
dugun zaborra %100 
birziklatzea. 

Horrenbestez, badugu non 
hobetu.

Ados, garrantzitsuena 
kontzientziazioa da, eta ez 
bilketa sistema.

Eta uste dut bide  
horretatik Gipuzkoako 
gizartea %100 birziklatzera 
helduko dela. 

Horrenbestez, zertarako 
egin errauskailu bat?

Arrazoi ekonomikoa baino 
garrantzitsuagoa da 
Gipuzkoako gizartearen 
iritzia jakitea.

Nik neuk zalantzarik ez 
daukat inork ez duela bere 
etxe ondoan errauskailurik 
nahi. 

Galdeketa egin eta 
emaitzak onartu behar dira.

Bestela, hurrengo foru 
hauteskundeetan frogatu 
daiteke errauskailuan 
gastatutako diruak 
alferrikakoak izan direla. 

Hortaz, mesedez, gai 
gatazkatsuak direnean, 
galdeketa egin!

Izan ere, etorkizuneko 
belaunaldiak kontuan izan 
behar ditugu.

Noski, ezin diegu orain 
galdetu, baina, imajinazio 
pixka bat izanda, zer uste 
duzu pentsatuko dutela 
errefusa hondakin arriskutsu 
bihurtzen duen 
errauskailuari buruz?

Sufrimenduak baditu 
hainbat aurpegi

Iosu lIzarralde
OñatI

Gatazka politikoaren 
testuinguruan, giza 
eskubideen urraketa 
etengabeak tragedia handia 
(izan) dira milaka 
familiarentzat.

Tragedia hori aitortu, 
onartu eta erreparatu 
beharra dago, bere 
osotasunean; tragedia 
guztiak, inolako salbuespenik 
gabe. 

Baina tragedia iraganeko 
zerbait izan dela   
adierazteko eta 
erreparazioari ekiteko, 
indarrean dauden 
sufrimendu zantzu guztiak 
amaitu beharra dago. 
Sufrimendua eragiten 
jarraitzen baita, baita Oñatin 
ere. 

Sufrimenduaren aurpegi 
batzuk Alberto eta 
familiarenak dira. 
Martxoaren 10ean bete dira 2 
urte Albertok Guardia 
Zibilaren atzaparretatik ihes 
egin eta herria utzi behar 
izan zuenetik. Ordutik, 
erbestean da Alberto, 
inguruko eta ia mendea bete 

duen aita Juanitorengandik 
urruti.

Joseba, Xabin, Xabier eta 
beraien familiarenak 
sufrimenduaren beste  
aurpegi batzuk dira. Hilaren 
29an beteko dira 25 urte 
Joseba polizia frantsesak 
atxilotu zutenetik.   
Uztailean, aldiz, 20 urte 
beteko dira Xabier eta Xabin 
atxilo eraman zituztenetik. 
Hirurak ehunka 
kilometrotara daude.

Otsailean preso bat bisitatu 
ostean Sevillatik etxera 
bidean zela kotxe istripua 
izan zuen oñatiarrarena da 
beste aurpegi bat. Kotxean 
kalteak bakarrik jasan 
zituen; zorionekoa, beraz. 
Indarrean jarraitzen duen 
dispertsio politika kriminal 
hori besterik ez baita: zoria. 
Oraingo honetan, zoria 
onerako izan da, ez 2007 
hartako abenduan bezala, 
zori txarrak Nati Junko 
herriko alaba eraman 
zuenekoa. Sufrimenduaren 
beste aurpegiak Nati eta 
familiarena.

Otsailaren 22an Angel 
Telleria oñatiko semea 
atxilotu zuten Mexikon eta 
Espainiaren esku utzi ostean 
Sotoko espetxean daukate 
preso. Beste aurpegi bat.

Oñatiko herritarren 
iritziak askotarikoak eta 
pluralak direla jakinik, 
guztion iritzia, guztion izaera 
eta guztion existentzia ere 
islatuko dituzten espazioak 
eta ekimenak sortzea 
ezinbestekoa da, Arantzazuko 
auzotarrek egin berri duten 
bezala, indarrean diren 

sufrimenduei amaiera 
ematea aldarrikatu eta 
etorkizuneko bake 
eszenatokia eraikitzeko 
bidean.

Ezin ikusizkoak eta 
ezinbestekoak

MarIJo etxeGoIen arzuaGa
OñatIkO Eaj-PnV-rEn BErDIntasun 

BatzOrDEkO zInEGOtzIa

OñatI

Figuras ocultas filmak, 60ko 
hamarkadan espazioko 
nagusitasuna lortzeko 
izandako norgehiagokan, 
NASAko hiru emakume 
matematikari beltzen 
historia kontatzen du.

Eta matematikari bikain 
haien kalkuluei esker lortu 
zuten amerikarrek   
espazioko lasterketan aurre 
hartzea. 

Hala ere, beltzak eta 
emakumeak izateagatik, 
euren lanbide-karreran 
oztopo ugari izan zituzten; 
eta aitzindari izan arren, 
haien inguruko gertakizunak 
ezezagunak izan dira gaur 
arte. 

Horixe izan da emakume 
askoren patua: 
historia-liburuetan ikusezin 
bihurtu dituzte.

Gaur egun, 
unibertsitateetako ikasleen 
artean emakumezkoak dira 
gehiengoa; hau da, 
graduatzen direnen % 65 
inguru dira, hain zuzen    
ere. 

Hala ere, emakumezkoen 
ehunekoak behera egiten du, 
karrera zientifikoan gora 
egin ahala. 

Horrela, neskak zientzia 
arloan aritu diren emakume 
eredurik gabe aurkitzen dira. 

Eta identifikazio eredu 
horren faltak emakumeak 
zientzia-arloetatik aldentzeko 
joera indartzen du.

Emakundek 2016ko 
Berdintasunerako Saria 
emango dio Marta Macho 
Stadler EHUko irakasleari, 
emakumeek zientzia-arloan 
egindako lanaren 
zabalkundean egindako 
ahalegina dela eta. 

Ildo horretatik,  
nahitaezkoa da Adela   
Moyua Oñatin jaiotako 
emakume zientzialaria 
gogora ekartzea; EHUko 
Zientzia eta Teknologia 
Fakultateko kide izan zen 
Adela eta Fakultate 
horretako Berdintasun 
Batzordeak Leioako 
Paraninfo ondoko gelari 
Adela Moyua izena ematea 
proposatu du. 

2017an Txantxiku Ikastolak 
50. urteurrena ospatzen  
duela eta, hasierako urte 
haietan lan handia egin 
zuten hainbat emakume 
gogoratu nahi ditut baita  
ere. 

Ikastolaren sorreran dirua 
batzeko zabaldu zen tabernan 
makina bat oilasko, piper… 
prestatu zituzten 
emakumeak. 

Oso borondate onez, 
isil-isilik, lan eta lan egin 
zuten emakume bikainak! 

Haien lana ere agerian 
jarri behar da eta ezin da 
ahaztu, ezinbestekoa izan 
baitzen. 

Bejondeiela!

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

GarbIne ubeda

HauXE BaI jEnErOa!
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Lehen aldiz, pertsonaia 
esplizituki 
homosexuala izango du 
Disneyren film batek

MIkel GarcIa IdIakez
HttPs://laBur.Eus/Xcuqt

Disneyren pelikulak milioika 
haur eta helduk ikusten 
dituztela jakitun, aspaldiko 
eskaera da: pertsonaia 
homosexualak ere sar ditzatela 
filmetan. Kostatu zaio 
konpainiari, baina 
estreinatzear den Piztia eta 
Ederra obraren bertsio berriak 
pertsonaia esplizituki gaya 
izango du lehenengoz, eszena 
batek hala frogatzen duela 
aurreratu baitu zuzendariak.

Istorioko maltzurra da 
Gaston, eta haren laguntzailea 

Le Fou (irudian, elkarrekin): 
"Le Fouk gaur Gaston izan 
nahi du eta bihar Gaston 
musukatzea gustatuko 
litzaioke. Nahastuta dago, ez 
daki zer nahi duen. 
Sentimendu horiek dituela 
konturatzen hasi da. Eta 
bukaeran, momentu polit eta 
esklusiboki gaya izango du 
Disneyko film batek", azaldu 
du zuzendariak.

Bere aldetik, Emma Watson 
protagonistak azpimarratu du 
ukitu feminista gehitu diola 
Ederra pertsonaiari.

Frozen filmeko Elsa, 
lesbiana?

Disneyren arrakasta 
handietako bat eta ume 
askoren istorio kuttunetakoa 
da Frozen. Bada, iaz kanpaina 

abiatu zuten, hurrengo filmean 
Elsa erreginak neska-laguna 
izan dezan (kontrakanpaina 
ere izan du eskaerak). Izan 
ere, hainbaten ustez, 
protagonista lesbiana da, eta 
bere boterea ezkutatzeaz ari 
denean, benetan bere 
sexu-joera ezkutatzeaz ari da. 
"Armairutik ateratzen" den 
unea, pelikulako abestirik 
ezagunena, hartzen dute 
adibidetzat: "Ez duzu sentitu 
behar, besteek ezin dute jakin 
(…) Ezin diot gehiago eutsi, ez 
dio axola, deskubritu dute 
jada, utzi ezazu ateratzen (…) 
Aske naiz eta orain mugak 
gainditzen saiatuko naiz, 
azkenean ez dago arau 
gehiagorik niretzat, bukatu da 
fartsa".

HanDIk Eta HEmEnDIk

Azkenaldian, lerro hauetan idatzi dudan bakoitzean, 
barru-barrutik ateratzen zaizkidan gaien inguruan egin izan ohi 
dut…

Zaila da hitzekin adieraztea sentitzen dena, sentiarazten 
dizuna, sentimendu asko barne-barnean sarturik eta ezin 
atera... edo bai… baina ez norberak nahi izaten duen bezala. 

Barnea, askotan, penaz beteta izaten dut, ezintasunez, amore 
emateko gogoz… 

Beste batzuetan, aldiz, pozik, baikortasunez, aurrera 
jarraitzeko ilusioz...

Dena nahaste handi bat balitz bezala, ikuzgailura sartu 
egunero barneko sentimendu horiek guztiak, eta bertatik 
ateratzen den nahasketa –argiketa edo garbiketa– batzuetan 
egunak argi ikusteko modukoak eta beste batzuetan ez 
hainbeste…

Baina, eguna ilunago edo 
argiago ikusi, kalera irten 
behar da eta egunerokoari 
aurre egin: Inar 17 hilabeteko 
semea umezaintzara eraman, 
etxeko gauzak antolatu      
–arropa, jatorduak, 
garbiketak…–, etxez kanpoko 
lana egin, berriz bueltatu, 

bazkaldu, semea haurtzaindegitik atera, berarekin jolastu 
merienda jaten duen bitartean, etxera etorri, dutxatu, afaldu, 
jolastu eta ohera hurrengo egunera arte, atseden hartzera, ahal 
den neurrian, behintzat, semea gauak lo egiteko direla 
konturatzen den arte; hau guztia bikotekidearen laguntzarekin, 
nire kasuan; baina laguntza hori hor izan arren, batzuetan 
egunari ordu asko falta zaizkiola dirudi…

Semea asko maite dut, bizitza emango nuke beragatik, nire 
altxorra da, baina, askotan, badirudi bere beharrak ezin ase 
nabilela! 

Ezin iritsi bere eskakizun guztietara; zeren eta, oraindik hitz 
egiten ez badu ere, oso ondo ulertarazten du zer nahi eta zer ez 
duen nahi! 

Eta amatxo larri-larri, baina nahiak eta ez nahiak ulertzen 
saiatzen da.

Ezin mila zatitan banatu… baina ahalegin osoaren poza 
hortxe geratzen da.

Ezin mila zatitan 
banatu...

zaBalIk

Jasone zabala

oraindik HiTZ EgiTEn 
EZ badu ErE, oSo 
ondo uLErTaraZTEn 
du ZEr naHi ETa ZEr 
EZ duEn naHi!
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Larraitz Zeberio OñatI
Euskal Autonomia 
Erkidegoko saltzaile onenaren 
saria eman dio ONCE 
erakundeak Jose Ramon 
Unzurrunzaga oñatiarrari. 
zorionak! zer moduz sari 
banaketa ekitaldian? 
Aurreko aste bukaeran izan 
zen, oso polita. Nik uste baino 
gauza handiagoa, gainera. Oso 
pozik etorri naiz.
nolakoa izan zen ekitaldia? 
Ostiral eguerdian iritsi ginen 
Madrilera, eta bila etorri 
zitzaizkigun. Iluntzean, berriz, 
koktel bat genuen antolatuta 
elkar ezagutzeko. Kontuan 
hartu Espainia mailako 
sailtzaileak elkartu ginela. 
Afaria eta gala etorri ziren 
gero. Irrati batek zuzenean 
eman zuen eta banan-banan 
joan ginen oroigarriak 
jasotzen. Horrekin batera 
anekdotak kontatzeko eskatu 
ziguten; oso ondo egon zen.
zenbat saldu behar da eaeko 
saltzaile onena izateko? 
Ez da gehien saltzen duenari 
ematen zaion saria. Euskal 

Autonomia Erkidegoko batez 
besteko salmentak gainditu 
behar dituzu hainbat 
produktu kategoriatan. 
Bezeroari emandako tratua, 
erakundearekiko 
konpromisoa, eta egindako 

ekarpenak ere kontuan 
hartzen dituzte.
zenbat urte daramatzazu onCeko 
saltzaile? 
Martxoaren 8an hemezortzi 
urte bete dira. Oñatin hasi 
nintzen, Zubillaga eta 

Arantzazu inguruetan. Gero, 
ordezkapenak egiten hasi 
nintzen. Uste dut bailarako 
puntu gehienak pasa nituela 
sasoi hartan. Ondoren, 
Arrasateko Laboral Kutxaren 
eta parrokiaren artean postua 
eman zidaten, eta bederatzi 
urte egin nituen han. Oso 
pozik egon nintzen. Eta gero, 
Eskoriatzara etorriko ote 
nintzen galdetu zidaten. Proba 
moduan etorri nintzen, eta 
zortzi urte daramatzat hemen.  
gustura zaude eskoriatzan?
Oso gustura. Egia esan, 
bailara osoan hartu naute oso 
ondo, eta orain ere oso 
gustura etortzen naiz 
Eskoriatzara lanera. 
zer saltzen duzu gehien?
Gauza asko ditugu: pasiboak 
diren eguneroko, ostiraleko 
eta aste bukaerako kupoiak; 
aktiboak diren Super Once, 
Eurojackpot, 7/39 eta 
Triplexa; eta berehalako 
jokoak diren harraskatzeko 
guztiak. Denetik saltzen dut.
hemezortzi urteotan asko aldatu 
da saltzeko modua?
Garaiak daude. Urtarrila eta 
otsaila motelak izaten dira, 
eta gero, egunak daude...  
Eguraldiak ere badu eragina. 
Uda partean mugimendu 
handiagoa egoten da, baina 
beste ordutegi batean. 
Norberak moldatu behar du 
dagoenera.

Jose ramon Unzurrunzaga, Eskoriatzako salmenta puntuan, sariarekin. J. BereziarTua

"Lanean jarraitzeko indarra 
ematen dute halako sariek"
jose ramon unzurrunzaga EaE-kO OncE-kO saltzaIlE OnEna

PrOtaGOnIsta Hau BE BaDOGu!

Mezu ugari partekatu dituzte 
erabiltzaileek sarean 
Emakumeen Nazioarteko 
Egunaren harira: 

@ainara_axpi: "Gaur eta 
egunero M8 #Martxoak8 
#Feminismoa".

@Arniewest: "Gaur 
martxoaren 8a, Emakumeen 
Eguna. Horrenbeste aldatzeko 
oraindik. Asko egiteko. Gora 
borroka feminista! 
#gizonetafeministaposibleda".

#Martxoak8 'trending 
topic' izan da sarean

Simon Manley, Erresuma 
Batuak Espainian duen 
enbaxadorea, Arrasaten izan 
da asteon:

@SimonManleyFCO: 
"#GREATBusInSpain 
autobusean Mondragoiko 
Unibertsitatea bisitatzen nago. 
Etorri ikustera! #omgb 
#britisheduspain".

@SimonManleyFCO: 
"Eskerrik asko, Arrasate, 
harrera beroagatik. Hurrengo 
geltokia: Santander" (itzulita).

Erresuma Batuko 
enbaxadorea, Arrasaten

Sare sozialak hankaz gora 
jarri ditu ETBko saioak, 
espainiarren estereotipoen 
inguruan pertsona ezagunek 
euren iritziak eman ondoren:

@gmendiguren: "Euskalduna 
naiz eta zu programa 
nahieran ikusi nahi dot. 
Zentsurak ez du tokirik  
@eitbeus-en".

@juan16carlos: "Pena da 
#euskaldunanaizetazu-ren 
umorea ez ulertzea. Polemika 
besterik ez dugu bilatzen...".

'Euskalduna naiz eta zu' 
saioa berbetagai

Santa Barbarako 
eskailerak 
konpondu dituzte
Arrasateko Santa Barbara 
parkean dauden eta ikastolara 
joateko horrenbeste 
neska-mutikok eta haien 
laguntzaileek erabiltzen 
dituzten eskailerak konpondu 
egin dituzte. GOIENA 
aldizkariaren sail honetan jaso 
zen, hain justu, eskailera 
horien egoera 
arriskutsuarekin lotuta guraso 
baten kexua, eta orain, pozik 
idatzi du, eskailerak konpondu 
dituztela jakinarazteko. 

s.a.

GOra Eta BEHEra

Gerra eta bakea 
hausnarketa-gai

Apirilaren 1ean, zapatua, 
Bergarako Orfeoiak kontzertu 
berezia eskainiko du: The 
Armed Man (2000), Karl 
Jenkins konpositore 
galestarrarena. Musika 
klasikoa, etnikoa eta 
eliza-musika bateratzen ditu 
obra horrek. Eta ikuskizunak, 
berriz, Bergarako Orfeoia, 
Bergarako Orfeoi gaztea, 
Intxorta 1937 elkartea, Candem 
Town dantza taldea eta zortzi 
musikoz osatutako 
ganbera-orkestra, besteak beste. 
Gerraren eta bakearen 
inguruko hausnarketa da. 
Emanaldia 20:30ean izango da 
Bergarako Udal Pilotalekuan.

IturrI OnEtIk
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xabi gorostidi arrasatE
Aste gutxi barru, radar bidez 
kontrolatuko da Arrasaten da-
biltzan ibilgailuen abiadura. 
Helburua, garbia: 30 kilometro 
orduko abiadura errespetatzea 
eta, bide batez, auto harrapake-
ten eta istripuen kopurua gu-
txitzea. Isunak 100 eta 600 euro 
bitartekoak izango dira, eta, 
azken kasu horretan, gainera, 
sei puntu galtzeko arriskua ere 
izan daiteke.

hiru neurgailu
Horietako bat Garibai etorbidean 
kokatuko da, garraio publikoak 
igarotzen diren errepide zatian, 
hain zuzen. Errepidetik oso ger-
tu haurrek jolasteko parkea dago, 
eta hainbat herritarrek kexak 
eta salaketak jarri  dituzte, au-
tobusen abiadura gehiegizkoa 
dela ohartarazteko. Maria Uba-

rretxenak aurrekontuen zirri-
borroaren aurkezpenean aipatu 
zuenez, hainbat aldiz jakinara-
zi diote Lurraldebusi autobusak 
azkarregi igarotzen direla zona 
horretan. Hala ere, Udalaren 
abisuek ez dute fruiturik eman, 
eta radarren sistemari esker 
kexa horiek frogatzeko aukera 
izango du Udalak. 

Gainontzeko bi neurgailuak 
Polmetasa zaharra zegoen tokian 
eta Garaia Gune inguruan ja-
rriko dituzte, bertan izandako 
istripuek leku arriskutsuak di-
rela frogatu dutelako. Errepi-
dearen alde bakarrean kokatu-
ta egon arren, bi noranzkotan 
igarotzen diren ibilgailuen abia-
dura neurtuko dute. 

bakarra funtzionamenduan
Hiru radarrek ez dute aldi be-
rean funtzionatuko. Udalak gai-

lu bakarra alokatuko du, eta 
leku batean edo bestean koka-
tuko du, txandaka. Ibilgailueta-
ko gidariek ez dute martxan 
dagoen edo ez jakingo, baina 
ezjakintasun horren eraginez 
abiadura errespetatu egingo 
dutela espero da. Diru gutxiago 
erabiliz efektu bera lortzea izan 
da helburua.

dirua giza eragileentzako
Gehiegizko abiaduragatik jaso-
tako isunen dirua auto istripuak 
saihesteko eta horien biktimekin 
lanean diharduten erakundee-
tara bideratuko da bere osota-
sunean. 

etorkizunean, bost radar
Hiru radarrekin egingo dute 
proba, baina, aurrerago, beste 
bi jarriko dituzte, lekua oraindik 
zehaztuta ez dagoen arren.

Hiru radar jarriko 
dira gutxi barru
Ibilgailuen abiadura neurtuz, arrasatearren segurtasuna handitzea lortu nahi du udal 
Gobernuak. 30 kilometro orduko abiadura gainditzen dutenek 100 eta 600 euro 
arteko isunak jasoko dituzte; kasurik larrienean, sei puntu galtzeko arriskuarekin

maider martin
lanGIlEa

"neurria ondo dagoela iruditzen 
zait; batez ere, auto istripuak eta 
harrapaketak saihesteko 
lagungarria izango delako. egia 
da hemen, Garibain, autobusak 
oso azkar pasatzen direla, eta 
kontuz ibili behar dela 
gurutzatzerakoan. hala ere, 100 
eta 600 euro arteko isunak 
gehiegizkoak direla uste dut".

omar fernandez
lanGIlEa

"Ongi iruditzen zait radarrak 
jartzea, herri honetan autoarekin 
zoroaren pare aritzen garelako 
askotan. hobe da ezbeharrak ez 
gertatzeko neurriak hartzea, 
istripu bat gertatu ondoren 
kezkatzea baino. hala ere, udalak 
lan informatiboa egin beharko 
lukeela uste dut, neurriaren 
xehetasunak emateko".

mertxe hermosel 
lanGIlEa

"san andresko zati horretan 30 
kilometro orduko abiadura 
motelegia iruditzen zait. Beste 
leku batzuetan, akaso, 
aproposagoa da 30ekoa, baina 
tarte horretan gehiegizkoa 
iruditzen zait. hala ere, abiadura 
kontrolatzeko neurriak begi onez 
ikusten ditut, segurtasuna 
bermatzea garrantzitsua delako".

alberto lejarraga
lanGIlEa

"Ondo iruditzen zait. Denok 
ibiltzen gara 30 kilometro orduko 
abiaduratik gora, eta, berez, 
debekatuta dago. isunak jarri 
baino lehen, herritarrei abisua 
eman beharko ligukete, radarra 
ez errespetatzeagatik dauden 
isunak zehaztuta. hori egin 
ezean, jende askok isuna jasoko 
du neurri horren berri izan gabe".

eider del Campo
lanGIlEa

"herri barruan autoak azkar 
ibiltzea arriskutsua iruditzen zait, 
eta, beraz, neurri horrek 
segurtasuna handituko duenez, 
ondo dagoela iruditzen zait. era 
berean, gehienezko abiadura ez 
errespetatzeagatik 100 eurotik 
gorako isunak jartzea eta puntuak 
galtzeko aukera gehiegizkoak 
direla esango nuke".

zer iruditzen zaizu herrian radarrak jartzeko neurria?

San Andresen, Polmetasaren lehengo egoitzatik gertu, radarra jarriko dute. x.G.

garaia gunetik gertu radarra egongo da aurrerantzean. x.G.

garibai kalea zeharkatzen duen errepidean kokatuko dute neurgailuetako bat. x.G.
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Kontxi Tamayo, doktorea. 
Dermatologoa

Partikularrak • Aseguruak: Lagun Aro, Sanitas, Previalia, Generali. rPs: 256/15

zuatzu klInIka Nafarroa etorbidea z/g, behea • ARRASATE • Tel.: 943 79 20 18 / 620 12 48 43

derMatoloGIa 
• Aknea, psoriasia, akne arrosa, ...

kIrurGIa derMatoloGIkoa
• Lunarrak, kisteak, garatxoak, azaleko minbizia, ... 
derMatoloGIa estetIkoa
• Zimurrak, zuloak, zuzenketak azido hialuronikoarekin, peelingak  

laser
• Aurpegiko zaintxoak, gorritasunak, kouperosia, akne arrosa, 
   eguzkiak eta adinak eragindako orbanak. Depilazioa.

derMatoskoPIa dIGItala (FotoFInderra)
• Lunarren kontrola eta azaleko minbiziaren 
   diagnostiko goiztiarra. aknea lesiO Baskularrak FOTOGazTeTzea

laser bidezko tratamenduak

Herritarren txanda Ferixalekuko 
azoka biziberritzeko prozesuan
astelehenean hasi eta martxoaren 19ra bitartean 
herritarrek ekarpenak egiteko aukera izango dute

x.g. arrasatE
Ferixalekuko azokako instala-
zioak berritzeko eta bertan ema-
ten diren zerbitzuak herrita-
rrentzat erakargarriak izateko 
parte hartze prozesua antolatu  
du Arrasateko Udaleko Obrak, 
Zerbitzuak, Mantenua eta Au-
zoak Sailak.

2016ko ekainean 500 pertsona-
ri egindako inkestak argi utzi 
zuen azoka duela 40 urtetik da-
goen toki berean mantentzearen 
alde zegoela arrasatearren lagin 
adierazgarri bat.

ekarpenak bi modutara
Behin hori jakinda, egutegi, 
zerbitzu eta baliabide alorrean 
zein aldaketa egin behar diren 
jasotzeko, parte hartze prozesua 
abiarazi dute, ekarpen zein in-
kesta bidez herritarrek euren 
iritzia helarazi dezaten.

Horretarako epea astelehenean 
hasi zen eta martxoaren 19ra 
arte iraungo du. Ekarpenak 
fisikoki egin daiteke, BAZen, 
Etxaluze egoitzan, Musakola 
kiroldegian edo Kulturaten ja-
rritako buzoietan. Horretaz gain, 
udal webgunean dagoen inkes-
ta betez ere eman daiteke iritzia. 

Parte hartze prozesuko emai-
tzak pilatu ostean, mahai sek-
torial batean landuko dira ber-
tan jasotakoak. Hainbat han-
kadun mahaia izango da, bertan 
izango baitira saltokien ema-
kidadunak, baserritarrak, mer-
katariak, azokako komunitate-
ko bizilagunak eta udal tekni-
karia, besteak beste. 

Behin parte hartze prozesua 
amaituta,  inkestako, parte har-
tze paneletako eta mahai sek-
torialeko ondorioak laburpen 
txosten batean laburbilduko 
dituzte. 

Horren ondoren, Udaleko 
Obrak, Zerbitzuak, Mantenua 
eta Auzoak Sailak txosten hori 
aztertuko du. Asmoa da jasota-
ko proposamenen artean onarpen 
handiena jaso dituztenak lehia-
ketaren xedeko Azoka Proiek-
tuaren baldintzen agirietan 
gehitzea. 

xabi gorostidi arrasatE
Askorako eman zuen martitze-
neko osoko bilkurak. Sei gai eta 
zortzi mozio zeuden mahai gai-
nean, eta gehienek aurrera egin 
zuten. 

Lehenik eta behin, Bedoñara 
bidean dagoen Lana lotunean 
biribilgunea egitea adostu zuten 
aho batez. Maria Ubarretxenak 
adierazitakoaren arabera, lanak 
ekainean edo uztailean hastea 
espero dute. "Segurtasuna han-
dituko da, eta bertan inbertsioak 
egin behar dituzten enpresentzat 
erraztasun logistikoak ekarriko 
ditu".

askotariko mozioak
Hori eginda, Arrasateko Herri 
Eskolak Musakolako Herri Es-
kola handitzeko transformadorea 
kentzeko aurkeztutako mozioa 
onartu zuten aho batez. Eusko 
Jaurlaritzak duela 13 urte onar-
tu zuen handitze prozesua, bai-
na ezin izan da gauzatu, besteak 
beste, finantziazio arazoak izan 
direlako eta transformadorea 
dagoelako. Herri Eskolako Gu-
raso Elkarteak kasua Ararteko-
ra eramateko hautua hartu zuen, 
Udalak eta Jaurlaritzak trans-
formadorea kentzeko duten ezin-
tasuna ikusita.

8. puntuan, frankismoaren 
biktimei justizia egiteko mozioa 

onartu zuten aho batez, testu 
bateratua irakurri ostean. Hala, 
Arrasateko Udalak kereila kri-
minala jarriko du, Buenos Ai-
resen frankismoaren aurka 
abiarazitako prozesu judiziala-
rekin bat eginez.

EH Bilduk dispertsioaren 
amaiera eskatzeko mozioa pro-
posatu zuen. Orain dela gutxi 
Premin San Pedroren senideek 
jasandako auto istripuaren ha-
rira, elkartasuna adierazi nahi 
izan zuen Eneko Barberenak, 
eta jarraian, dispertsio politika 
amaitzeko neurriak eskatu zi-

tuen. Alderdi guztiek alde boz-
katu zuten, sozialistek izan ezik; 
galde-eskeen tartean, Isaias Ca-
rrascoren  heriotzaren 9. urteu-
rrena izanda mozio horri boz-
katzeari uko egin ziotela azaldu 
zuen Oscar Garciak. 

hiru aldeko akordioa
Baleikek otsailaren 27an aurre-
kontu parte hartzaileagoak egi-
teko eskaria egin zuen. Osoko 
bilkuran mozio bezala joan behar 
zen, baina, Udal Gobernuarekin 
minimo batzuk adostu ondoren, 
kentzearen alde egin zuten. 

Arrasateko udalbatzako kideak martitzeneko osoko bilkuran. JOkin BereziarTua

Mozioak protagonista 
martxoko osoko bilkuran
Bedoñara bidean dagoen lanako lotunean biribilgunea egitea onartu zuten aho batez,  
eta, onartutako mozioen artean, Herri Eskolak transformadorea kentzeko jarritakoa, EH 
Bilduk dispertsioari buruz aurkeztutakoa eta frankismoaren biktimei justizia egitekoa

• Zer alderdi hobetu behar 
dira azokako 
instalazioetan?

• Gaur egun ditugunak 
baino azoka-egun 
gehiago behar al dira? 

• Saltoki finkoak 
irekitzeko ordutegia 
nahikoa iruditzen al 
zaizu?

• Saltoki finko gehiago 
beharrezkoak al dira? 
zein motatakoak?

• Azoka edo feria berezien 
mota eta eskaintza 
zabaltzea beharrezkoa  
al da?

• Beste zerbitzu batzuk 
eskaini beharko al 
lituzke azokak?

inkestako 
galderak
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200 oñatiar inguru bizi dira Arra-
saten, eta, azken urteetako ohi-
turari eutsiz, aurten ere bazka-
ria egiteko elkartuko dira. 

Datorren zapaturako, hilaren 
18rako, jarri dute hitzordua, eta 
joan nahi dutenek Kajoi taber-
nan eman beharko dute izena 
martxoaren 12a baino lehen. 
Bazkariko txartelaren prezioa 
40 euro da. 

Arrasaten bizi diren 
txantxikuarren 
bazkaria hilaren 18an 

Arrasateko Prebentzio Sailak 
gurasoei zuzendutako hitzaldi 
bat antolatu du martxoaren 
14rako. Kulturateko areto na-
gusian egingo da, 18:00etan, eta 
izen ematea zabalik izango da 
martxoaren 13ra arte.

Ziberbullying-a, grooming-a, 
sexting-a, sextortsioa eta sare 
sozialen erabilerari buruzko 
gakoak landuko dituzte bertan. 

Interneten arriskuak 
gurasoekin lantzeko 
hitzaldia

Eraldaketa soziala bultzatzen 
duten eragile ugari Seber Altu-
ben plazan batuko dira hilaren 
25ean. 

11 hitzaldiz osatutako egitaraua 
prestatu dute, elkarteen helbu-
ru eta funtzionamenduen berri 
emateko, eta, horretaz gain, ar-
gitaratzaile ezberdinek fanzine, 
disko eta liburuak saltzeko pos-
tuak jarriko dituzte. 

Gaztetxearen eskutik 
'Alternatiben azoka'  
martxoaren 25erako

Zeuk egin! da ikastaroaren ize-
na eta Arrasateko Gazteria Sai-
lak antolatu du. Besteak beste, 
feltrozko apaingarriak, eskuz 
pintatutako katiluak, kamiseta 
pertsonalizatuak eta poltsak 
egiten ikasteko lau saioko ikas-
taroa izango da.

Kulturateko Jokin Zaitegi ge-
lan egingo dituzte saioak, aste-
lehenetan, 18:00etatik 20:00etara. 

Ikastaroa datorren astelehenean 
hasiko da, eta apirilaren 4an 
egingo dute azken saioa. 30 eu-
roko kostua izango du, eta lan-
gabe zein ikasleentzat, aldiz, 
20koa.

izen ematea zabalik
Ikastaroan parte hartu nahi 
dutenek Arrasateko Udalaren 
webgunean, Gazte Bulegoan, 943 
25 20 65 telefonora deituta edo 
gaztebulegoa@arrasate.eus hel-
bidera idatzita egin dezakete 
izen ematea.

Dunixe Royorekin 
apaingarriak egiten 
hasteko ikastaroa

Arrasateko Eliza Ebanjeliko 
Pentekostala behartsuenen ar-
tean janari banaketa egiten ari-
tu izan da azken urteetan. 

Bertako kideek emandako da-
tuen arabera, jatorri askotariko 
Arrasateko 400 familiari eman 
diote laguntza hori, guztira 1.147 
pertsona izan dira. Hala ere, 
aktibitate solidario horrekin 
jarraitzeko borondatea izan 

arren, ezin izango dute aurre-
rantzean eskaini, horretarako 
lokalik gabe geratu direlako. 

lokal eske
Arazo horren aurrean, zera adie-
razi du Jairo Arevalok, Elizako 
kideak. "Urte hauetan guztietan 
euren laguntza eskaini digutenei 
eskerrak eman nahi dizkiegu, 
lehenik eta behin. Horrez gain, 
norbait lokal bat uzteko prest 
balego, jarri dadila gurekin kon-
taktuan". Kontakturako telefonoa 
hauxe da: 660 43 71 94.

Janari banaketa 
etenda, lokal faltaren 
eraginez

arrasatE IrratIa

Zozketak
Eguenean Izaro abeslariak Kool-
tur Ostegunak barruan eskai-
niko duen zuzenekorako sarre-
rak zozketatu ditugu. 

Egubakoitzean, berriz, Kata-
luniako Lagrimas de Sangre 
taldeak egun berean Oñatiko 
Gaztelekuan egingo duen kon-
tzerturako sarrerak banatuko 
ditugu. Parte hartzeko, irratia@
goiena.eus helbidera idatzi edo 
943 25 05 05 telefonora deitu. xabi gorostidi arrasatE

Emakume izatearen harrotasu-
na plazaratzeko eta berdintasu-
naren bidean pausoak ematea 
aldarrikatzeko eguna izan zen 
asteazkenekoa.  "Guretzat, alda-
rrikapen eguna da, tamalez, 
oraindik asko dagoelako egiteko 
emakumeen eta gizonezkoen 
arteko berdintasunaren alorrean. 
Baina, era berean, festarako eta 
ondo ospatzeko eguna da gure-
tzat", adierazi du Amets Beltran 
de Gebarak, Emakume Txokoko 
teknikariak. 

'asko eta askotarikoak' 
Aurtengo leloak argi adierazten 
du mugimendu feminista gero 
eta sendoagoa eta jendetsuagoa 
dela, eta horren adierazle da 
aurtengo Martxoaren 8ko egita-
raua antolatzeko elkarlanean 
aritu diren erakundeen sare 
zabala. Udaleko Berdintasun 
Saila,  Ekin Emakume Elkartea, 
Emakumeen Mundu Martxa eta 
Potto Gorriak aritu dira, besteak 

beste, aurtengo ekintza sorta 
prestatzen.

hamaika ekintza
Pasa den zapatuko Amodio erro-
mantikoa tailerrarekin hasi zuen 
bere ibilbidea aurtengo egita-

rauak, eta datorren zapatuan 
beste tailer bat egingo dute, au-
toestimu feminista lantzeko. 

Bi erakusketa izan dira aste 
honetan ikusgai: Artean. Ha-
maika Emakume Artista II Kul-
turaten eta Martxoaren 8ko 
kartelen erakusketa Emakume 
Txokoan. 

Eguaztenean manifestazio jen-
detsua abiatu zen Seber Altube-
tik, Sambamaña batukadak gi-
rotuta, eta gizon eta emakume 
ugarik bat egin zuten emakumeen 
eskubideak aldarrikatzeko. 

bihar azoka berezia
60 posturekin osatutako azokak 
Seber Altubeko bazterrak har-
tuko ditu bihar goizean, 11:00eta-
tik 14:00ak arte. "Dozena bat 
izango dira Arrasateko artista 
eta baserritarrenak. Aipagarria 
da 100 eskaera inguru jaso di-
tugula azokarako, baina, tama-
lez, Seber Altubek ez du gehia-
gorako ematen, eta 60 lagunen 
muga daukagu. Pozgarria da 
hainbeste eskari jasotzea", adie-
razi du Beltran de Gebarak.

Datorren astean bi hitzordu 
izango dira: Suerte antzerki ema-
naldia 17an eta Zinegoak film 
laburren emanaldia 23an.   

Eguazteneko manifestazio jendetsua, Maala kalean zehar. enekO azurMenDi

Martxoaren 8ko ekintzak, 
'asko eta askotarikoak' 
Hori izan da aurtengo aldarrikapenetarako aukeratutako leloa, feminismoak kolore 
eta jatorri askotarikoak direla adierazteko. Garbiñe Biurrenen berbaldia eta zapatuko 
emakume artisau eta baserritarren azoka dira aurtengo ekintza nagusietako bi

Martitzenean gizon eta emakume ugarik areto nagusia bete zuten, 
arantza santestebanek eta Garbiñe Biurrunek eskainitako 
berbaldia gertutik jarraitzeko. indarkeria matxista, hezkuntzaren 
garrantzia eta egoera politikoa izan ziren jorratutako gai nagusiak.

kulturate beteta biurrun entzuteko

Biurrun, Santestebanen galderak erantzuten. aMeTs BelTran De Guevara
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DenboralDi

berria!!

Barruko arropa • Lentzeria

Maisu arano kalea, 8 arrasate
Tel.: 943 79 72 59

promisearrasate@gmail.com 
promisearrasate

Promise Arrasate kortseteria 
eta lentzeria denda urrian za-
baldu zuten. Ordutik hona, Es-
tibaliz Etxaburu ugazaba Deba-
goieneko emakumeak janzteaz 
arduratu da produkturik onenak 
eta arretarik egokiena eskaini-
ta. Bada, denboraldi-aldaketa 
bete-betean, minutu batzuk es-
kaini dizkigu, eta, Promiseren 
gainean sekretutxo batzuk kon-
tatzeaz gainera, udaberrian eta 
udan ze joera izango den ere 
azaldu digu.
pozik, promisek izan duen harre-
rarekin? 
Oso pozik. Ia sei hilabete haue-
tan dendari egin dioten harre-
rarekin oso gustura nago. Arra-
saten eta Debagoienean zegoen 
eskaintza osatu gura genuen 
marka desberdin batekin, orain 
arte nahiko ezezaguna izan dena 
gure inguruan, eta uste dut lor-
tu dugula. Atsegin dut Promi-
sera etortzen diren emakumeak 
eroso eta gustura ikustea, baita 
dendak euren behar guztiei eran-
tzuna ematen sentitzea, adina 
edo neurria edozein dela ere. 
Horregatik, Promise bera eta ni 
neu geratzeko asmoz etorri gara; 
Debagoieneko emakumeendako 
erreferente izan gura dugu moda 
intimoan.
ze produktu mota eskaintzen du 
promisek? 

Promise oso marka estimatua 
da Espainiako Mediterraneoan 
eta Levante aldean, baita Italian 
eta Frantzian ere, kalitate gore-
neko produktuak dituelako; izen 
handiko marken produktuen 
antzeko kalitatea edo hobea du, 
oso prezio onean. Bilduma za-
bala eskaintzen du kortseterian, 
lentzerian, lotarako arropan, 
loungewear delakoan eta bainu-
rako arropan; neurriak, patroiak 
eta kopak erosotasunera bide-
ratuta daude –kopa aukera han-
dia dugu, gainera–, modari uko 
egin barik. Batez ere, emaku-
meendako arropa eskaintzen 
du, baina baita gizonezkoenda-
ko ere: pijamak, barruko kami-
setak, slipak, eta abar. Hortaz, 
Promisek askotariko produktuak 
eskaintzen ditu, guztiondako.
zure ustez, garrantzitsua da barru-
ko arropa egoki aukeratzea? 
Oso garrantzitsua da, nire ustez. 
Askotan, ez diogu erreparatzen 
ehunen erosotasunari edo gure 
neurri propioari; zerekin gauden 
eroso eta zerekin mugi gaitez-
keen askatasun osoz. Horregatik, 
bezeroekin dudan harremana 
oso zuzena da, gustuko dut haiei 
aholkuak ematea, euren beha-
rrak aseta eta zalantzak argitu-
ta. Barruko arropa oso garran-
tzitsua da emakumeondako, eta, 
gustura egonda jantzita dara-
magunarekin eta gure gorpu-
tzarekin, jarrera-aldaketa eragin 
dezake gure egunerokoan.
ze dakar promisek denboraldi be-
rrirako? 
Dendaren itxura bera aldatu 
egin dugu. Lentzeriari dago-
kionez, denboraldi honetan 
ehun leunetara jo du; mikro-
zuntza eta enkaje delikatua 
eskainita, adibidez. Pijamei, 
alkandora arinei eta etxe-jan-
tziei dagokienez, kotoia eta 
modala. Look osoa eskaintzen 

du kortseteriarekin konbina-
tuta. Bainuko arropari dago-
kionez, gaur egungo emaku-
meendako jantzi dotoreak di-
tugu, eta freskoagoak eta alaia-
goak espiritu gaztea dutenen-
dako, patroi, forma, kolore eta 
estanpatuetan aukera zabala 
eskainita; izan ere, bero eta 
hondartza premia handia dago! 
Egia esatearren, oso aukera 
ona da jendea denda bisitatze-
ra etor dadin. Debagoieneko 
emakume guztiei gonbita egiten 
diet dendara etor daitezen; 
Arrasate erdialdean gaude, 
Portaloi ondoan; etor daitezela 
Promise produktuak ezagutze-
ra, uki ditzatela, senti ditzate-
la. Eder egoteko eta eroso sen-
titzeko diseinatuta daude moda 
intimoko Promise produktuak. 
Erosotasunera bideratuta dau-
de, modari uko egin barik. 
 

Estibaliz Etxaburu, denboraldi berriko jantziekin, dendan. 

"Erreferente izan gura 
dugu moda intimoan"
estibaliz etxaburu PrOmIsE kOrtsEtErIa Eta lEntzErIa DEnDakO uGazaBa
"Eder egoteko eta eroso sentitzeko" barruko jantziak, bainu-jantziak, lotarakoak eta 
beste diseinatzen dituen Promise markak saltokia zabaldu du arrasaten

"janTZiTa  
daraMagunarEkin 
guSTura EgoTEak 
jarrEra-aLdakETa 
Eragin dEZakE"

"ProMiSE oSo 
Marka ESTiMaTua 
da ESPainian, baiTa 
franTZian ETa 
iTaLian ErE"

"aTSEgin duT 
ProMiSEra ETorTZEn 
dirEn EMakuMEak 
EroSo ETa guSTura 
ikuSTEa"
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xabier urzelai arrasatE
Debagoieneko Txirrindularitza 
Klubak hasi du –ofizialki– den-
boraldia, nahiz eta, seguruenik, 
bertako kideek asteak darama-
tzaten, isilpean, hanketan kilo-
metroak pilatzen. Izan ere, garai 
batean zikloturistek atseden 
hartzen zuten neguko hilabetee-
tan, baina egun, askok eta askok 
urte osoan erabiltzen dute bizi-
kleta.

Bada, joan den asteburuan 
egin zuten denboraldi hasiera, 
ohiturak agintzen duen moduan, 
Dorletara igo eta ama birjinari 
lore eskaintza eginda. Kuriosoa 
da: sinestuna izan edo ez, asko 
dira Dorletako Amarenganako 
–ziklisten zaintzailea– debozioa 
dutenak. "Eguraldi nahasi sa-
marra izan genuen, baina tal-
detxo polita batu ginen; lore 
eskaintza egin eta gero, hama-
rretakoa egin genuen Uribarrin".  

bi mila kilometrotik gora 
Datozen hilabeteotan, bada, De-
bagoiena Txirrindulari Talde-

koek domekero izango dute hi-
tzordua: "Lehenengo irteerak 
motzak egiten ditugu, gorputza 
kilometroak egitera ohitzen joan 
behar delako. Luzeenak, berriz, 
ekain inguruan egiten ditugu; 
luzeenak 120 kilometro inguru 
izango ditu, eta irteera guztie-
tatik ehuneko kopuru bat egiten 
duena saritu egiten dugu. Guz-
tira, aurten 2.300 kilometro in-
guru egingo ditugu domekero".  

70 lagun klubean 
Debagoiena Txirrindulari Klu-
bak 70 bazkide inguru ditu, eta 
batzuk adinez nagusiak: "Hori 
du ona kirol honek, nagusiek 
ere praktikatu dezaketela, ez 
dagoela adin mugarik. Hala, 
nagusiena Pedro Etxagibel (1932) 

izango da eta ondoren Joxe Me-
nendez (1934). Horiek ohorezko 
bazkideak dira, baina Jesus Pa-
rra (1943), esaterako, bizikletan 
dabil, eta asko dira 70 urte in-
guru dituztenak: Arantzabal, 
Oregi, Larrañaga...". 

Zikloturista gazteak bai, baina 
emakumezkoak ere gerturatu 
gura dituzte klubera, geroago 
eta gehiago dira-eta bizikletan 
dabiltzanak: "Horrekin batera, 
Ignacio Zuloaga kalean dugun 
lokala dinamizatu gura dugu. 
Udalarena da lokala, eta bertan 
gimnasio txiki bat dugu. Bada, 
gaur egun, ez dugu askorik era-
biltzen, materiala zaharkiturik 
dugu, eta buelta bat eman gura 
diogu horri".   

ekainean erronkarira
Domekero irteerak antolatzea-
rekin batera, ekain erdi inguruan 
Erronkarira joango dira, urtero 
egiten dute-eta asteburu osoko 
irteera bat: "Larrau, Belagua... 
Mendate horiek igotzeko asmoz 
joango gara Pirinioetara". 

Juan Antonio irizar, ezkerretik bigarrena, domekan dorletako Aman; zikloturistek hasi dute denboraldia. TxeMa aranzaBal

"bizikletan ibiltzeko ez 
dago adin mugarik"
Debagoiena txirrindulari klubeko ordezkariek domekan egin zuten lehenengo irteera, 
Dorletako amarengana; 70 bazkide dituzte klubean, eta udazkena bitartean bi mila 
kilometro baino gehiago egingo dituzte bizikleta gainean

udaZkEna biTarTEan 
biZikLETa gainEan 
2.300 kiLoMETro 
inguru EgiTEko 
aurrEikuSPEna duTE

arrasaTe DraGOi GiMnasia TalDea

Gasteiztik eta Irundik, pozik
Joan den asteburuan arrasate Dragoiko gimnastak irunen eta Gasteizen 
lehiatu ziren. lan aipagarria egin zuten denek, baina nabarmentzekoa da 
Gasteiz hiria torneoan, taldeka, kadete mailako ordezkariek eta gazte 
mailakoek lortutako lehenengo postua.

x.u. arrasatE
Ligako kontrario gogorrenetakoa 
izango dute aurrean bihar Mon-
dragon Unibertsitateko ordez-
kariek, Estela Cantabria (Zapa-
tua, 18:30, Iturripe). Egutegiaren 
zati gogorrenean dira Josu La-
rreategiren mutilak, joan den 
astean ere ezer gutxi egin ahal 
izan zuten-eta bigarren dagoen 
La Gallofaren kantxan (71-53). 
Hala, bistan da EBAko multzo 
honetan Kantabriako taldeak 
koska bat gorago daudela, eurak 
dira-eta sailkapenean agintzen 
dabiltzan taldeak.  

porrot bakarra
Biharko kontrarioak partidu 
bakarra galdu du orain arte. 
Hain zuzen, kantabriarren ar-
teko derbian La Gallofakoak 
gehiago izan ziren (62-74); gai-
nera, Estelakoen kantxan.

Horrenbestez, biharko helbu-
ru nagusia laurden guztietan 
lehiakorrak izatea izango da, 
kontrarioa estutzea, jakinda liga 
amaierara arte geratuko zaizkien 
sei partiduetatik bi baino ez 
dituztela jokatuko etxean, Gru-
po Santiagoren eta Ulaciaren 
kontrakoak. 

Muk eba mailako liderra 
hartuko du Iturripen bihar
larreategiren mutilek Estela cantabria taldea izango 
dute aurrean; partidu bakarra galdu dute

Basauriren, Izarraitz Muñozen 
eta Corazonistasen atzetik, lau-
garren postuan egonkortu da 
Ford Mugarri Arrasate, joan 
den astean Hondarribiari 29-24 
irabazi eta gero. Zapatuan liga-
ko 13. garaipena eskuratzera 
joango dira Zarautzera, atzeal-
dean dagoen Txikipoliten kontra 
(19:15) jokatzera.

Laugarren postuan 
egonkortu da Ford 
Mugarri Arrasate

Dagoeneko zabalik dago Musa-
kolako mendi bizikleta martxa-
rako izen-emate epea (kirolpro-
bak.com). Urtero moduan, Mu-
sakolako jaien bueltan antola-
tuko dute irteera, baina aurten-
goa berezia izango da, 10 urte 
beteko ditu eta. Hala, martxara 
doazen ziklistek maillota era-
mango dute etxera, opari.

Musakolako mendi 
bizikleta irteera, 
maiatzaren 10ean
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ane Vitoria arrasatE 
Erakusketa Hilbera tabernan 
izango da martxoaren 4tik api-
rilaren 4ra arte. Oraingoa ar-
gazkilari horren bigarren era-
kusketa da; izan ere, aurretik 
egina zuen monografiko bat. 
Lehenengoa duela bi urte aur-
keztu zuen, zazpi argazki-lanez 
osatuta zegoena. Eta bigarren 
erakusketa horretan ere, zazpi 
argazki daude. Horietan guztie-
tan hainbat eta hainbat gai azal-
du nahi izan ditu, eta, horreta-
rako, karakterizazio ezberdinez 
baliatu da.  Dibertimendua, 
errepresalia, transgeneroa, zo-
ramena, arrazartekotasuna... 
mota horretako gaiak lantzen 
ditu, baina denek ezaugarri ga-
rrantzitsu bat dute komunean: 
protagonista. 

modelo "kamaleonikoa"
Jose Luis Aguado da erakuske-
ta horren protagonista. Duela 
bost urte, Manhattanek galdetu 
zion ea posible zen argazki bat 
ateratzea, eta hark erantzun 
zion 4 urte zituenetik ez zuela 
argazkirik atera. Manhattanek 
aitortu du argazkia atera eta 
ikusi zuenean, Aguadoren ar-
tista izateko kapazitateaz mai-

temindu zela. Horrela hasi zen 
bi artista horien arteko erlazioa. 
Geroztik, elkarlanean aritu dira 
eta bost urte hauetan asko izan 
dira atera dituzten argazkiak; 
izan ere, erakusketan zazpi ar-
gazki egon arren, hainbat eta 
hainbat dira argazkilari arra-
satear horrek Aguadori atera-
takoak. Manhattanen ustez: 
"Denborarekin pertsonen natu-
raltasuna ahultzen doa, eta izan 
daiteke behin eta berriz jartzen 
garelako ispiluaren aurrean. 
Aldiz, Aguadorekin ez da hori 
gertatzen, naturaltasuna man-
tentzen du edozein egoeratan 
egonda ere. Horregatik diot izae-
ra kamaleonikoa duela. Eta ho-
nela lan egitea, niretako, behin-
tzat, plazer bat dela aitortu behar 
dut".

transformazio prozesua 
Aipatutako pertsonaia horiek 
lortzea prozesu luzea izan dela 
onartu du Manhattanek. Izan 
ere, argazkilaritza ez da haren 
lanbidea; denbora librean egiten 
duen artea baizik. Hala ere, lan 
sakona egin du pertsonaia ho-
riek guztiak lortzeko, eta, ka-
rakterizazio ezberdin horiek 
islatzeko, janzkeraz eta maki-

llajeaz baliatu da, batik bat. 
Emaus-en laguntza izan du; hara 
joaten da, eta sortu nahi duen 
pertsonaiaren arabera arropak 
aukeratzen ditu. Makillajean 
ere laguntza izan du kasu ba-
tzuetan; hala ere, gehienetan, 
hura izan da makillatzailea. 
Elementu horiei guztiei esker 
lortu  ditu Manhattanek pertso-
nai ezberdin horiek guztiak.

Pako Manhattan, erakusketan. ane viTOria 

argazki erakusketa Pako 
Manhattan-en eskutik
karakterizazio ezberdinak azaltzen dituen argazki erakusketa da Pako manhattan 
argazkilariak aurkeztu duena. lan horretan, pertsona batez baliatu da, janzkera, 
orrazte, makillaje, eta abarrekin pertsonaia ezberdinak sortuta

Kooltur Ostegunek musikaz 
blai betetzen dute Arrasateko 
gaztetxea ostegunero. Orain-
goan, pop-rockaren erreferen-
te gaztea den Izaro ikusteko 
aukera izango da, martxoaren 
16an.  Izaro Andres 24 urteko 
mallabitarra da Izaro, eta, oso 
gaztea izanda ere, arrakasta 
handia lortu du  oso denbora 
laburrean; Paradise izeneko 
lehenengo singlea argitaratu 
zuenetik, hain zuzen. Musika-
ri horren abestiak atseginak 
eta lasaiak dira, eta, pop esti-
loaz gain, beste musika estilo 
batzuk ere lantzen ditu; soula, 
esaterako. Kontzertua gaueko 
hamarretan izango da Arrasa-
teko gaztetxean eta sarrera 5 
euro da. 

Izaro abeslaria 
izango da Kooltur 
Ostegunetan

Aretxabaleta eta Arrasateko 
kidez osatutako punk-rock tal-
de horrek kontzertua eskainiko 
du gaur gauean. Duela hilabete 
inguru, diskoa argitaratu zuten, 
binilo formatuan, hain zuzen, 
eta bertan, lau abesti berri dau-
de entzungai. Diskoaren ekoiz-
pena Capsula taldeko Martin 
Gueveraren eskutik etorri da. 
Kontzertuan, singlearen aur-
kezpena egingo dute eta beste 
talde batzuen bertsio ezberdinak 
ere joko dituzte. Crap taldeaz 
gain, beste bi musika taldek 
joko dute  gaztetxean: Orreaga 
778 eta Fred And The Perrys-ek. 
Kontzertua Arrasateko gazte-
txean eskainiko dute gaur, egu-
bakoitza, gaueko hamarretan 
hasita. 

Crap taldeak 
Arrasateko 
gaztetxean joko du

debagoieneko lanbide heziketako esperientziak

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

kulturaten, arrasaten

sonia floresen ibilbidea

Sonia Flores arrasatearrak 
ondo ezagutzen du Lanbide 
Hez i ke ta ;  i zan  e re ,  3 . 
heziketa zikloa ikasten ari 

da, guztiak pertsonen osasun edo 
arretarekin lotutakoak. Egun, Osasun 
Larrialdiak erdi-mailako ziklo berria 
ikasten dabil Arizmendi Ikastolan.

Zein izan da zure ibilbidea 
Lanbide Heziketan? 
Batxilergoa bukatuta, pertsonen 
arretarekin lotutako zerbait ikasi 
nahi nuen, eta Gizarteratzea goi
-mailako zikloa ikasi nuen. Ondoren, 
Erizaintzako Zaintza Osagarriak erdi
-mailakoa egin nuen, egoitza batean 
lanean ari nintzen bitartean.

Osasun Larrialdiak zikloa berria 
da eskualdean. Zergatik aukera-
tu duzu?

Sorospen ikastaro bat egin nuen 
Gurutze Gorrian, eta, ordutik hona, 
boluntario ibili naiz urte askoan, ber-

tan, anbulantzietan lanean. Asko gus-
tatzen zait pertsonei laguntzea, eta 
nire profila osatzeko hasi naiz berriz 
ere ikasten. Eskualdean eskainiko zela 
jakin nuenean, ez nuen zalantzarik 
izan, eta oso gustura nabil.

Beraz, ikasten, lanean eta bolun-
tario lanak egiten ibili zara batera?

Bai; gogorra izan zen, baina gauza 
bat gustuko duzunean, badakizu, ez 
da hainbeste kostatzen….

Zer iruditzen zaizkizu Lanbide 
Heziketako zikloetako ikasketak?

Ikasten dituzun gauzak egunerokota-
sunean erabiltzen dituzu; gainera, 
egin ditudan zikloak osagarriak dira, 
eta anbulantzian noanean, 
Erizaintzako Zaintza Osagarrietan 
ikasitakoa ere erabiltzen dut.  Uste 
dut lan-merkatuan eskaera handia 
dagoela pertsonen zaintzarekin lotu-
tako zikloetan.

goiazdebagoiena
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Mirari altube arEtXaBalEta
Herriko gurasoei baliabideak 
emateko asmoarekin bi treba-
kuntza saio antolatu ditu Gura-
so Foroak. 12 eta 17 arteko se-
me-alabak dituztenendako hiru 
saio egingo dituzte, komunikazioa 
indartzeko, Ardatz formazio zen-
trokoen gidaritzapean. Lehenen-
go saioa zapatu honetan da (09:30-

12:30), Arkupen, eta landuko 
duten gaia: Komunikazioa hobe-
tzeko jarraibideak. Hurrengoa 
hilaren 25ean izango da –Gataz-
ken ebazpena eta negoziazioeta-
rako teknikak– eta hirugarrena 
apirilaren 1ean –Familia sistema 
gisa lantzea: arauak, rolak…–. 
"Gurasoen eta nerabeen arteko 
harremanak landuko ditugu, 

orokorrean", jakinarazi du Ar-
datzeko kide Mikel Makazagak.

transexualitatea martitzenean 
Bestetik, 12 urte arteko neska
-mutikoak dituzten gurasoenda-
ko zeresan handia ematen da-
biltzan bi gai hautatu dituzte 
lantzeko. Haurren transexuali-
tatea izango du berbetarako gai 

martitzenean, hilak 14, Chrysa-
lliseko – transexualitate egoeran 
dauden haur eta gazteen familien 
elkartea– Bea Sever adituak. 

Eta martxoaren 28an eta api-
rilaren 4an bullying-aren gainean 
jardungo du Eli Moreno psiko-
logoak: Bullyinga, non dago 
muga? "Besteak beste, landuko 
du bullying kasu bat zer den, 

zelan detektatzen den eta gura-
soen sentimenduak zelan kudea 
daitezkeen gatazka batean", ja-
kinarazi du Gazteria teknikari 
Maider Etxanizek. Hiru hitzal-
diak Arkupen dira (18:00), eus-
karaz. Eta izena aurrez ematea 
komeni da, Arkupera joanda 
edo mezu bat bidalita: gazteria@
aretxabaleta.eus. 

Herriko hainbat gaztetxo gabonetako parkean. M.a.

gurasoen kezka diren 
gaiak lantzeko saioak
komunikazioa indartzeko hiru saioko trebakuntza eskaini die Guraso Foroak nerabeen 
gurasoei, eta bihar, zapatua, hasiko dituzte. 12 urte arteko umeen gurasoendako, 
ostera, transexualitatearen eta bullyingaren gaineko hitzaldiak egongo dira

bea sever
cHrysallIs ElkartEa

"beste haurrak bezalakoak 
dira transexualak"

"Transexualitatea haurtzaroan 
ezagutzeko bidean laguntzeko 
argibideak emango ditut. 
Transexualitatearen inguruko 
ezagutza zabaldu da 
azkenaldian, eta, horren 
ondorioz, gero eta haur 
gehiago izan daitezke. eta 
gurasoek transexualitate 
egoera baten aurrean daudela 
jakiten dutenean, izua dute 
nagusi ezjakintasunaren 
ondorioz. Baina beste haurrak 
bezalakoak dira gureak eta 
halaxe esango dut".

eli moreno 
PsIkOlOGOa Eta sEXOlOGOa

"Helburua da 'bullying'-a ze 
den jakitea eta bereiztea"

"Gai konplikatua da, baina 
landu egin behar da; bullying 
kasuak gertatu egiten dira eta 
esku-hartzea beharrezkoa da; 
prebenitzea, are 
beharrezkoagoa. helburua 
bullying-a zer den jakitea da, 
egoera ezberdinak bereiztea eta 
bakoitzak ditugun baliabideekin 
ahalik eta modu egokienean 
eragiten ikastea. Gaia larria 
dela badakigu, baina beldurrak 
ezin gaitu eraman kasu 
guztietan bullying egoera baten 
aurrean gaudela esatera".

M.a. arEtXaBalEta
Aste Santuko opor egunetarako 
Goza topera oporretan! aisialdi 
eskaintza egin die Udaleko Gaz-
teria Zerbitzuak 6 eta 12 urte 
arteko neska-mutikoei. Natura, 
teknologia eta sukaldaritza uz-
tartuko dituzte apirilaren 10etik 
12ra artean. Izena emateko epea 
zabalik dute Arkupen, martxoa-
ren 17a arte; prezioa 25 euro da.

Adinaren araberako hiru tal-
de osatuko dituzte: 6 eta 8 urte 
artekoak; 9 eta 10 urte artekoak; 
eta 11 eta 12 urte artekoak. Eta 
bakoitzean, gehienez, hamabost 

lagun izango dira. Goizean pla-
zan elkartuko dira guztiak eta 
han bukatuko dituzte ekintzak.

teknologia eta sukaldaritza
Hainbat jarduera egingo dituz-
te hiru egunetan; besteak beste, 
musika laborategia, sukaldaritza, 
artea naturan eta hiru dimen-
tsioko inprimaketa. "Teknologia 
berriak heziketarako tresnatzat 
erabiliko dituzte, arteak egune-
roko bizitzan duen garrantzia-
rekin jabetuko dira eta instru-
mentuen arteko harmonia lan-
duko dute", jakinarazi dute.

'Goza topera oporretan!' 
eskaintza gaztetxoendako
aisialdi egitaraua gertatu die lehen Hezkuntzakoei 
Gazteria zerbitzuak apirilaren 10etik 12ra bitarterako

M.a. arEtXaBalEta
Korrikaren bueltako ekitaldi 
ugari antolatu ditu martitzene-
tan elkartzen den Korrika ba-
tzordeak. Hurrengo egubakoi-
tzean, martxoaren 17an, hasiko 
dituzte Joxe Ramon Agirre Ma-
rron (Ataun, 1959) alpinista, 
mendizale eta bidaiari ezagunak 
Bizitzaren bidea filma aurkez-
tuta. Udaletxe zaharrean izango 
da hori, 19:00etan. 

Korrikaren lekukoa, baina, 
apirilaren 8an, zapatua, 13:30 
inguruan iritsiko da Aretxaba-
letara eta ekitaldiak aurreko aste 

bukaeran hasiko dituzte, kantu
-poteoarekin. Apirilaren 1ean, 
zapatua, mendi martxa egingo 
dute Orkatzategira, eta argazkia 
aterako dute han, txalapartariek 
girotuta. Egitarau potoloa, oste-
ra, apirilaren 8rako utzi dute. 
10:00etan motorrak berotzen hasi 
eta gauera bitartean ekintza mor-
doa egingo dituzte; besteak bes-
te, doke txapelketa, argazki erral-
doia eta herri bazkaria.

Bien bitartean, Aretxarteko 
merkatariek Korrika kontuekin 
apainduko dituzte dendetako 
erakusleihoak. 

ekitaldi mordoarekin girotuko 
dute korrikaren etorrera
kantu-poteoa, film eta musika emanaldiak, mendi 
irteera eta gehiago antolatu ditu korrika batzordeak 

Martxoak 31
• kantu-poteoa.
• 22:00 Bertso korrika eta 

Erradikalak gara emanaldia.

apirilak 1
• 09:00 Mendi martxa 

Orkatzategira.
• 19:00 Pintxo-poteoa.

apirilak 7
• kontzertua eñaut 

zubizarreta.

apirilak 8
• 10:00 Txistularien diana. 
• 10:30 Doke txapelketa.
• 11:30 Dantzak…
• 14:30 Bazkaria (Zuk ekarri 

zuk jan) eta erromeria.

egitaraua
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Mirari altube arEtXaBalEta
Martxoaren 8ak aldarrikapena 
eta festa giroa egin ditu bat. Mar-
txoaren 8a egunero izan behar 
dela aldarrikatzeko, topaleku izan 
zen Herriko Plaza eguaztenean, 
eta han elkartu ziren herritarrak 
eta udal ordezkariak. Ondoren, 
Cincomonos talde kataluniarraren 
antzezlana izan zuten Arkupen.

Emakumeen Nazioarteko Egu-
neko ekitaldiek jarraipena izan-
go dute domekan, Aresko saski-
baloi taldeak antolatutako Ema-
kumeen Martxarekin. 11:00etan 
hasiko dituzte ekitaldiak Esko-
riatzako plazan eta Jasone Diaz 
de Gereñu omenduko dute (11:45), 
eskubaloian ibilbide oparoa izan 
duen eskoriatzarra. Aretxabale-
tarantz abiatuko dira ondoren, 
batzuk oinez (4 kilometro) eta 
beste batzuk lasterka (7 kilome-
tro). Herriko Plazara iritsitakoan 
Agurtzane Elkoro omenduko 
dute, saskibaloian lehenengo eta 
futbolean gero izandako ibilbi-
deagatik eta azken urteotan UDAn 
egindako lanagatik.

Eguaztenean Herriko Plazan elkartutako herritarrak udal ordezkariekin batera. Mirari alTuBe

Egunero lanean jarrai 
dadin aldarrikapena
Herritarrak udal ordezkarien inguruan elkartu ziren, eguaztenean, genero berdintasunaren 
alorrean oraindik asko dagoela egiteko aldarrikatzeko; Emakumeen nazioarteko Eguneko 
ekitaldiek jarraipena izango dute domekan, areskok antolatutako martxarekin

gimnasia erritmikoko alebinak domekan estreinatuko dituzten jantziekin. uDa

Gipuzkoako eskolarteko igoera 
fasea domekan kiroldegian
Gimnasta alebinek, infantilek eta gazteek jardungo dute 
nor baino nor gehiago eta uDakoak ere izango dira

M.a. arEtXaBalEta
Gimnasia erritmikoko Gipuz-
koako eskolarteko lehenengo 
igoera fasea jokatuko dute do-
mekan, Ibarra kiroldegian, 
10:00etan hasi eta 13:30ak bi-
tartean. Alebinak, infantilak 
eta gazteak elkartuko dira, eta 
UDAko alebinak ere han izan-
go dira. 

udako gimnastak 
Esther Barcenilla entrenatzai-
learen gidaritzapean lanean 
diharduten hamabost gimnas-
tek ordezkatuko dute Aretxa-
baleta kirol elkartea, bost la-
guneko hiru taldetan banatuta; 
hona hemen gimnasta horiek: 
Nahia Martinez, Nikole Gon-
zalez, Maialen Lasaga, Lierni 
Irusta, Naroa Fernandez de 
Arroiabe, Maddi Decesero, Aria-
ne Caballero, Garazi Miguel, 
Uxue Astola, Garazi Mete, Jon 
Ander Urrutia, Maren Garai, 

Ainhoa Caballero, Nahia Vales 
eta Paule Meabe. "Gimnasta 
alebinek lehenengoz jokatuko 
dute txapelketa bat etxean eta 
ilusio handiarekin daude", ja-
kinarazi du Barcenillak.

jantzi berriak 
Aprobetxatuta halako txapel-
keta bat lehenengoz jokatzen 
dela Aretxabaletan, jantzi be-
rriak estreinatuko dituzte: "Ko-
loretsuak eta ikusgarriak dira. 
Ea ikusleek ere gustuko dituz-
ten, geu oso gustura geratu 
gara eta", dio entrenatzaileak.

245 gimnasta 
Guztira 245 gimnasta inguru 
elkartuko dira Ibarra kirolde-
gian, gehienak Donostialdetik 
etorritakoak: Oiartzun, Irun, 
Tolosa… Aretxabaletarrekin 
batera Arrasateko Dragoi gim-
nasia taldekoek ere jardungo 
dute.uDako presidentea omenduko 

dute areskoko kideek.
Ezustekoa izan da? 
Bai, bai, eta ilusioa egin dit. 
lanean jarraitzeko indarra 
ematen dute halakoek.
Zelan ikusten duzu 
emakumea kirolean? 
aurrerapausoak eman dira, 
baina, mutilekin alderatuz gero 
oraindik han nonbait gaude; eta, 
zeresanik ez, profesionaletara 
joz gero. herrietan, ostera, 
poliki-poliki badoaz kontuak 
aldatzen. nik hogei bat urte 
daramatzat emakumeen kirola 
bultzatu guran eta gero eta 
onarpen handiagoa du 

gizartean. hala ere, oraindik 
mila pauso daude emateko eta 
emakumeok, geuk, eman 
beharrekoak dira asko.
Halako ekimenak 
beharrezkoak dira? 
zenbat eta gehiago antolatu, 
orduan eta oihartzun handiagoa 
izango du, eta indar handiagoa. 
hemen garrantzitsuena da 
emakumeek kirola egitea eta 
halakoek lagundu egiten dute.
inor eskertu gurako zenuke? 
aitari esker hasi nintzen kirolean 
eta hura izan zen nire jarraitzaile 
leialena: saskibaloian, 
futbolean… hortaz, hura dut 
gogoan une honetan.

iManOl BelOki

"geuk eman 
behar ditugu 
pausoak"
agurtzane elkoro 
OmEnDua

Osasuntsu bizi. Yoga meditazioa 
eta elikadura energetikoa hitzal-
dia eskainiko dute Aritz Olano 
eta Naiara Uriarte –aretxaba-
letarra– hizlariek gaur, eguba-
koitza (18:30), Arkupen.

Bihar, ostera, Bazen Behin 
Clown Taldearen eskutik, Pituxa 
clowntu kontalari izango da, li-
burutegian (11:30); ipuinak, kan-
tuak eta umorea landuko ditu.

Osasuna hizpide  
gaur eta ipuin 
kontalaria bihar
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Mirari altube arEtXaBalEta
Nikasio Unanue eta Luis Jose 
Errasti artista aretxabaletarrek  
Jatorriz Kalebarren erakusketa 
ireki zuten Arkupen martxoaren 
3an, eta, hain zuzen ere, euren 
lanak martxo osoan izango dira 
ikusgai.

Nikasio Unanuek hainbat koa-
dro eroan ditu erakusketara 
eta Luis Jose Errastik, berriz, 
zeramikazko lanak jarri ditu, 
baita berak idatzitako liburu 
bat ere. Irekiera egunean he-
rritar asko gerturatu zen ber-
tara, eta, bi artisten lanak ikus-

teaz batera, mokadutxo bat 
jateko aukera ere izan zen. 

laguntzaile lanetan urteaga
Bi artisten lagun den Joaquin 
Urteaga erakusketaren irekiera 
egunean izan zen bi artistei ba-
besa eskaintzen. "Manager la-
netan ibili naiz biekin. Lan asko 
dituzte biek eginak, eta lotsati 
samar zeuden erakusketa egite-
ko. Nikasiok duela pare bat urte 
egin zuen koadro erakusketa, 
baina Luis Josek ez zuen egin 
gura. Hori ikusita, esan nien 
biak Kalebarrengoak zirela eta 

motibo ederra zutela erakuske-
ta bat egiteko, eta, azkenean, 
egin dute…".

hainbat lanez gain, liburu bat
Luis Jose Errastik, zeramikazko 
lanak eramateaz gain, liburu 
bat ere eraman du erakusketa-
ra: Altruista. "Lagun bat opo-
rretan zihoan, eta nik esan nion: 
'Hi haz parranderue!'. Eta berak 
erantzun: 'Borratxo, jugador y 
mujeriego'. Hortik etorri zitzai-
dan ideia. Gainera, beste liburu 
bat ere idazten ari naiz, iraile-
rako amaituta egongo dena".

Jatorriz Kalebarren erakusketaren inaugurazioan hainbat herritar izan ziren Aretxabaletako artisten lanak ikusten. Mirari alTuBe

Herriko bi artistaren 
erakusketa zabalik
'jatorriz kalebarren' erakusketa nikasio unanue eta luis jose Errasti artistek 
gauzatu dute. unanuek koadroak eta Errastik zeramikazko lanak eraman ditu eta 
erakusketa ikusgai egongo da arkupen martxoan

estilo askotariko 14 koadro 
eroan ditu nikasio unanue 
artistak erakusketara.
koadro guztiak ekarri 
dituzu? 
Pintura hauez gain, banituen 
beste hainbat lan, baina 
interesgarrienak hauek zirela 
pentsatu nuen.
nola lantzen dituzu? 
arkatzarekin egiten dut lan 
aurrena, bozetoa egin, eta 
plumillarekin lantzen dut. 
horren ostean, kolorea 

emateko koloretako lapitzak 
erabiltzen ditut.
Estilo ezberdinetakoak? 
interneten bilatzen dut, 
inprimatu, eta ostean, koadroa 
egiten dut, azken finean, 
kopiatuz.
Gernika koadroa ere 
baduzu, gainera? 
alabak esan zidan beti 
tontokeriak margotzen nituela 
eta zergatik ez nuen zerbait 
ganorazkoa egiten, eta halaxe 
egitea erabaki nuen.

Mirari alTuBe

"plumillarekin 
asko egiten dut 
lan"
nikasio unanue 
artIsta

luis Josek zeramika lanak 
ekarri ditu erakusketara.
nola hasi zinen? 
Duela urtebete hasi nintzen, 
telebista ikusteko hartzen nuen 
denbora zeramikari emanez.
non egiten dituzu? 
etxean egiten ditut, garajean. 
Gero, udalak labea utzi zidan, 
eta bertan egiten ditut.
kolorea ere ematen diezu 
figurei? 
niretako, zailena piezei kolorea 
ematea da.

Zailtasuna areagotzen, 
betiere? 
urtebeteren ostean, norbera 
hobetzen joaten da, eta, hala, 
lanak ere hobetzen joan 
beharra dago.
Zer ematen dizu 
zeramikak? 
lasaitasuna ematen dit, eta 
denbora konturatu gabe 
pasatzen zait.
Erakusketa, arrakastatsua? 
Jendearen kuriositatea piztu du 
erakusketak, oso pozik nago.

Mirari alTuBe

"zeramikak 
lasaitasuna 
eragiten dit"
luis jose errasti 
artIsta

Erretiratuen eta pentsiodunen 
Basotxo elkarteak batzar oroko-
rra egingo du gaur, egubakoitza, 
egoitzako areto nagusian. Lehe-
nengo deialdia 16:00etan da eta 
bigarrena, berriz, 17:00etan. Hala, 
Basotxoko bazkide guztiei ber-
taratzeko eskatu diete zuzenda-
ritza batzordeko kideek.

Batzarra hasteko, iazko akta-
ren irakurketa, memoria eta 

diru kontuen irakurketa eta 
onarpena egingo da, kontrakorik 
izan ezean. Ondoren, 2017ko 
gestio plana azalduko zaie ber-
taratzen diren elkartekideei, eta 
batzorde zuzendaritzaren be-
rrespen akordioak ere eskatuko 
dituzte. 

Amaitzeko, zuzendaritza be-
rriaren aukeraketa eta onarpe-
na egingo da, eta, puntu guztiak 
landu ostean, azkenik, galde-es-
keen tartea izango da, norbaitek 
zalantzaren bat edo eskaeraren 
bat egin nahiko balu.

Basotxo elkartearen 
batzar orokorra gaur 
izango da, 16:00etan 

espazioak 
"humanizatzea"
herrietako espazioetan oinezkoek 
lehentasuna izan dezaten egin 
beharreko aldaketen gaineko 
argibideak eman zizkien hodei 
zenikaonandia arkitektoak 
ehBilgunean elkartutako 25 bat 
laguni. Mugikortasun iraunkorraren 
aldeko apustuari buruz jardun zuen 
ordu eta erdiz, eta Bizkai aldeko 
hainbat herritan hasi duten 
ibilbidearen berri eman zien.

Mirari alTuBe
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luiz ezeizakoek eguaztenean esku erraldoi bat jarri zuten horma 
batean itsatsita, eta ikasleek, irakasleek eta gurasoek beraien 
eskuak –paperez egindakoak– lelo ezberdinekin itsatsi zituzten 
bertan. Ondoren, kafe-kapsula moreekin egindako emakumeen 
ikurra atera zuten, eta ikurraren inguruan hizkuntza ezberdinetan 
idatzita aurtengo leloa irakurri zuten –eskolako ikasleen eta 
familien hizkuntzak ziren: urdua, errumaniera, arabiera, ingelesa, 
poloniera…–. keinu hizkuntzan ere aipatu zuten leloa: Hamaika 
kultura, eskubide berdinak. ekitaldia amaitzeko, eskolako patioan 
emakumeen ikurra eginaz argazkia atera zuten, Mikel Markezen 
eta aire ahizpen Konplize ditut eta abestia abestuta.

'hamaika kultura, eskubide berdinak'

Jose aranakoek emakumeen eguna ospatu zuten eguaztenean. 
Genero ikuspegia oinarri izanda hainbat jolas egin zituzten eta 
egunaren esanahia transmititzen saiatu ziren irakasleak. Ostean, 
marrazkiak eta maskarak egin zituzten, eta talde argazkia egin 
zuten egoitzako patioan emakumearen ikurra eginda.

jose arana, emakumeen alde

imanol beloki EskOrIatza
Emakumeen Nazioarteko Egu-
nean, Martxoaren 8an, ekintza 
ugari izan dira Eskoriatzan, eta 
datozen egunetan ere hainbat 
hitzordu izango dira. Eguazte-
nean emakumeen aurkako in-
darkeria baztertzeko kontzen-
trazioa izan zen Herriko Plazan, 
Prevención de violencia contra 
la mujer hitzaldia –astelehenean 
izan zen– eta emakumeentzako 
autodefentsa ikastaroa –atzo– 
izan ziren, besteak beste.

Eskoriatzako udalbatzak ere 
bat egin du Emakumeen Na-
zioarteko Egunarekin. "Otsaila-
ren 21ean egindako ezohiko 
osoko bilkuran onartutako adie-
razpen instituzionalean adiera-
zi bezala. Aho batez onartu zu-
ten Martxoaren 8rako adierazpen 
instituzionala, ordezkaritza 
orekatu baterako zortzi printzi-
pio jasotzen dituena, eta txosten 
europarreko gomendioak eta 
emakumeek eta gizonek tokiko 
bizimoduan izan behar duten 
berdintasunerako Europako gu-

tunetik eratorritako konpromi-
soak ere onartu zituzten".

kontzentrazioa, antzerkia…
Amuska Emakume Taldeak dei-
tuta eguaztenean 18:30ean ema-
kumeen eskubideen alde egin-
dako elkarretaratzearekin bat 
egin zuen Udalak, eta bertan, 
Udaleko hainbat ordezkari batu 
ziren. Horren aurretik, Tortolis 
ludotekan hezkidetza jolasak 
eta nesken eta mutilen arteko 
berdintasunaren inguruan haus-
narketa txikiak egin zituzten, 
asanblada bidez. Zaldibar an-
tzokian, berriz, elkarretaratzea 
amaitu ostean, Con fajas y a lo 
loco antzerkia izan zen, Tdife-
rencia Produkzioak taldearen 
eskutik, eta jende dezente batu 

zen bertan, berdintasuna, gaz-
teak, amodioa, umorea eta ha-
lako gaiak lantzen dituen ikus-
kizunaz gozatzeko.

datozen egunetarako hitzorduak
Emakumeen Nazioarteko Eguna 
Martxoaren 8an ospatu arren, 
datozen egunotan ere hainbat 
ekintza izango dira herrian. 
Esaterako, gaur, Atzoko enbo-
rrak, gaurko ezpalak dokumen-
tala izango da ikusgai Zaldibar 
antzokian, 19:00etan. Domekan, 
martxoaren 12an, emakumeen 
eta gizonezkoen arteko berdin-
tasunaren aldeko martxa egingo 
da, Aresko saskibaloi elkarteak 
antolatuta, eta hilaren 23an, 
berriz, Filmazpit zinema izango 
da, jatorrizko hizkuntzan, eus-
karazko azpitituluekin, antzo-
kian. Bertan, gai hau jorratuko 
dute: emakumeari eragiten diz-
kioten arazoak. Eta 19:00etan 
hasita, The Curse, Mobile Homes, 
Rae, What to bring to America 
eta Irene filmak ikusteko auke-
ra izango da.

Eskoriatzako plazan, emakumeen indarkeriaren aurkako pankartarekin batu ziren udal ordezkariak eta Amuska elkartekoak. i.B

berdintasunaren aldeko 
ekimen arrakastatsuak
martxoaren 8an, Emakumeen nazioarteko Egunean, hainbat ekintza izan ziren herrian, 
eta datozen egunetarako ere beste hainbat hitzordu prestatu dituzte. Besteak beste: 
'atzoko enborrak, gaurko ezpalak' dokumentalaren proiekzioa, Filmazpit zinema…

'EMakuMEarEn 
aurkako indarkEria 
EZ' PankarTarEkin 
baTu ZirEn 
HErriTarrak PLaZan
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imanol beloki EskOrIatza
Aresko Emakume Martxaren 
bigarren edizioa domeka hone-
tan izango da, eta emakumeek 
kirolean duten edo beharko lu-
keten berdintasuna lortzeko 
helburuarekin antolatutako eki-
mena arrakastatsua izatea es-
pero dute Aresko Saskibaloi 
Eskolako antolatzaileek. 

Egunari hasiera emateko, 
11:00etan, egunerako egin dituz-
ten kamiseten banaketa egingo 
da Eskoriatzako Herriko Plazan. 
Hasiera batean, antolatzaileek 
Eskoriatzako eta Aretxabaleta-
ko kiroldegietan banatu behar 
zituztela esan zuten, baina, lo-
gistika arazoengatik, egunean 
bertan banatuko dituzte. 

Bestalde, iaz bezala, emaku-
meen eta kirolaren bueltan egin-
dako lanarengatik bi emakume 
omenduko dituzte, eta aurten, 
Eskoriatzako Jasone Diaz de 
Gereñu eta Aretxabaletako Agur-
tzane Elkoro izango dira omen-
duak. Diaz de Gereñu Eskoria-
tzan omenduko dute, 11:45ean, 
eskubaloian egin duen ibilbide 
luze eta oparoarengatik. Elkoro, 
berriz, 13:00 aldera, Aretxaba-
letan omenduko dute, saskiba-
loian eta futbolean jokalari eta 
entrenatzaile moduan egindako 
lanarengatik.

lasterketa eta martxa 12:00etan 
Martxa eta aurten berrikuntza 
moduan antolatu den lasterketa 
12:00etan hasiko dira Eskoria-
tzako plazatik. Lasterketa egin-
go dutenak Leintz Gatzagarako 
bidea hartuko dute Zubia Pateak 
enpresaraino, eta bertan bide-
gorria hartuko dute Aretxabel-
tako plazaraino zazpi kilome-
troko bidea egiteko. 

Martxa egingo dutenak, berriz, 
Eskoriatzatik Aretxabaletara 
joango dira Emakumeon pausoa 
herriz herri doa leloa duen pan-
kartarekin. Beheranzko norabi-
dean, Intxaurtxueta auzoan bi-
degorria hartuko dute, Portasol 

auzotik pasako dira, eta haiek 
ere Aretxabaletako Herriko Pla-
zan bukatuko dute, lau kilome-
troko bidea eginda. Hasieran 
eta bukaeran animaziorik eta 
musikarik ez dela faltako adie-
razi dute antolatzaileek.

Azken prestaketa lanak egin ostean Areskoko kideak kiroldegian. i.B

dena prest aresko 
Emakume Martxarako
jasone Diaz de Gereñu eta agurtzane Elkoro izango dira areskok antolatutako 
bigarren edizio honetan omenduko dituztenak. Bata, 11:45ean, Eskoriatzako plazan 
omenduko dute eta bestea, berriz, 13:00ak aldera, aretxabaletako plazan

'EMakuMEon 
PauSoa HErriZ 
HErri doa' LELoPEan 
Egingo duTE 
aurTEngo MarTxa

Martitzenean, kanpainaren berri eman zuten prentsaurrekoan. i.B

'Instan1ean' kanpaina 
asteburuan abiaraziko da
Programak bi fase izango ditu: formazioa, batetik, guraso 
eta nerabeentzat; eta lehiaketa, bestetik, nerabeentzat

i.b EskOrIatza
Instant1ean hiritartasun digita-
la nerabeekin lantzeko kanpai-
na bat da, Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Gaztematika arloak, 
hainbat udalek eta gaztelekuk 
martxan jarri dutena; gazteen-
gan teknologiaren erabilera sa-
noa sustatzeko helburua dauka.

Egitasmoa Foru Aldundiko 
Gazteria Zuzendaritzak eta Gi-
puzkoako hainbat udalek bul-
tzatu dute elkarlanean. Ins-
tant1ean proiektuaren helburua 
da gazteek teknologiaren erabi-
lerari dagozkion portaera eta 
jarrera egokiak barneratzea, 
Interneten ondo nola jokatu ika-
si, eta sarean eskubideak eta 
betebeharrak zein diren argitzea. 
Programak hainbat alderdi ditu: 
gaiari buruzko tailerrak, hitzal-
diak eta lehiaketa.

Kanpaina Eskoriatzara eka-
rriaz, ekintzak ez dira nerabeen-
tzat soilik landuko, gurasoentzat 

ere zabalduko dira. Programak 
bi atal izango ditu: formazioa, 
batetik, tailer eta hitzaldiak izan-
go dituena; eta lehiaketa, beste-
tik, nerabeentzat soilik izango 
dena (ikus beheko taula). Lehia-
ketarako, gaztelekuak bi ekintza 
antolatu ditu: argazki rallya eta 
Hi selphie lehiaketa.

'instant1ean' lehiaketa 
Instant1ean lehiaketa, aldiz, Gi-
puzkoa mailako lehiaketa da eta 
12 eta 17 urte bitarteko nerabeei 
zuzenduta dago. Lehiaketako 
erreminta nagusia Instagram  
izango da eta sari ugari izango 
dira. Lehiaketan zehar, gainera, 
zozketak izango dira parte-har-
tzaile guztien artean eta sari 
banaketa eta topaketa Tabaka-
leran egingo dute ekainaren 3an. 
Hain zuzen ere, lehiaketaren 
traolak #instant1ean, #sareanON-
do eta #eskoitzakogaztelekua 
izango dira.

• Martxoak 11-12 sare sozialetako pribatutasuna lantzeko 
tailerrak nerabeentzat, gaztelekuan, 18:00etan.

• Martxoak 15 iban Garcia youtuber-a, almenen eta kurtzebarrin.
• Martxoak 16 sare sozialen inguruko saioa gurasoentzat, 

kultura etxean, 18:00etan.
• Martxoak 18 argazkiak txukuntzen ikasteko tailerra, 

18:00etan, gaztelekuan.
• Martxoak 25 Gaztelekuan antolatutako argazki rallya.
• apirilak 5 Internet eta arriskuak hitzaldia gurasoentzat, kultura 

etxean, 18:00etan.
• apirilak 25-26 Hi selphie lehiaketa 18:00etatik aurrera, 

gaztelekuan. lehiaketa maiatzaren 7an amaituko da.

formazioa nerabe eta gurasoentzat

eskoriatzako Jasone Diaz de 
Gereñu (1967) almenen hasi zen 
eskubaloian, eta ibilbide oparoa 
izan du. 1985ean hernani 
eskubaloi taldera joan zen, 
Ohorezko Mailan jokatzera. 
1987tik 1992ra atezain titular 
aritu zen bertan, eta 1988an 
Gipuzkoako jokalari onena 
izendatua izan zen. urte berean, 
lehenengo aldiz deitu zuen 
espainiako selekzioak, eta 
Frantziako munduko txapelketan 
parte hartu zuen. euskadiko 
selekzioarekin ere Bartzelonan 
torneoa jokatu zuen eta 1989an berriz izan zen Gipuzkoako jokalari 
onena izendatua. 1992an Bartzelonako Olinpiar Jokoetan hartu 
zuen parte, baita lituaniako munduko txapelketan ere. urte berean, 
Corteblanco taldeak fitxatu zuen Ohorezko Mailan jokatzeko, gaur 
egun akaba Bera Bera dena. Bertan, hainbat titulu irabazi zituen, 
eta 1995ean eskubaloia utzi zuen.

Jasone diaz de gereñu.

jasone diaz de gereñu omenduz
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Domekan, martxoak 12, Zuhaitz 
Eguna egingo dute, Gurel gura-
so elkarteak antolatuta.

Aurtengo zuhaitz landaketa 
San Juanzar baserrian egingo 
dute. 11:00etan hasiko dira, eta 
iazko landaketako hutsuneak 
betetzea izango da helburua.  
Lehenago, 10:30ean, nahiago 
dutenak herrian elkartuko dira, 

guztiak baserrirantz joateko. 
Landaketaz gain, Zuhaitz Egu-
nean Fermin Lezeta basozainak 
parte hartzaileei egurrezko es-
kailerak nola egin erakutsiko 
die. Ekintzak bukatzean, hamai-
ketakoa egingo dute, parte har-
tzaile guztien artean eroandako 
jan-edanarekin. 

Bestalde, domekan Gureleko 
kideek batzar orokorra egingo 
dute. Bertan, batzarkide berriez, 
iazko kontuez eta aurtengo au-
rreikuspenez arituko dira.

Zuhaitz Eguna 
domekan San 
Juanzar baserrian

leintz gatzaga    21

Geografian eta Historian lizen-
tziadun Mari Jose Iriarte iker-
tzaileak munduak izan dituen 
aldaketa klimatikoen inguruan 
hitz egingo du martxoaren 15ean, 
Ibarraundi museoan. Gazteleraz 
emango duen La influencia de 
los cambios de la vida hitzaldia 
18:30ean hasiko da.

Bestalde, martxoaren 21ean, 
martitzena, Geografian eta 
Historian lizentziadun, Histo-
rian doktore, EHUko irakasle, 
Lezetxikiko indusketen zuzen-
dari eta Labeko kobako iker-
tzaile Alvaro Arrizabalagak 
Lezetxiki, altxor bat gure in-
guruan izeneko hitzaldia es-
kainiko du, 18:30ean, eta eus-
karaz izango da.

Aldaketa klimatikoa 
eta Lezetxiki hizpide 
Ibarraundin

Domeka honetan, elikadura eta 
dieta orekatua egiteko sukalda-
ritza tailerra izango da kultura 
etxean, 18:00etan. Bertan, hain-
bat errezeta ikasiko dituzte ber-
taratzen direnek, eta, errezetak  
kozinatzen ikasteaz batera, hauek 
eskaintzen dituzten onurak eza-
gutzeko aukera ere izango da. 
Hauek izango dira ikastaroan 
egiten ikasiko diren errezetak: 
miso-zopa, azenario-kinpira la-
ranjarekin, artatxikia barazkie-
kin eta tofu-nahaskia.

Bost euroko prezioa izango du 
sukaldaritza tailerrak, eta izena 
eman nahi duenak kultura@
eskoriatza.eus helbidera idatzi 
edo 943 71 46 88 telefonora deitu 
beharko du.

Elikadura eta dieta 
orekatua egiteko 
sukaldaritza tailerra

Domekan, Zaldibar antzokian, 
19:00etan, ipuin kontaketa mu-
sikatua izango da, helduentzat, 
Amaia Elizagoien eta Olaia In-
ziarte kontalarien eskutik. Ema-
kumeen alderdi ezberdinak eta 
euskal tradizioak dakartzan 
mugak jorratuko dituzte konta-
keta honetan, besteak beste.

Baserri giroan murgilduko 
dituzte ikus-entzuleak Zazpiak 
oihal batetik istorioarekin. Zaz-
pi ahizpari egokitutako bizitzan, 
baserrian sehaskan jaioak, jaio 
bezala oihal berarekin estaliak 
denak ere, baina, hala izanik 
ere, erabat ezberdinak elkarren 
artean. Sarrerak lau eurotan 
erosi ahal izango dira, kirolde-
gian edo bibe.me webgunean.

'Zazpiak oihal 
batetik' ipuin 
musikatua domekan

Jose Arana gunea lanak amaitu ostean. arizMenDi

Ganuza bisitatuko dute Markel 
olanok eta cristina uriartek
arizmendiko jose arana gunean egin duten proiektu 
eraldatzailea ezagutuko dute, bide batez, bisita eginda

imanol beloki EskOrIatza
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
sailburu Cristina Uriartek eta 
Gipuzkoako diputatu nagusi 
Markel Olanok Eskoriatzako 
XVII. mendeko Ganuza jauregia  
–Arizmendiko Jose Arana gu-
nea– bertatik bertara ezagutze-
ra joango dira gaur. 

10:30ean egingo diete harrera,; 
Haur Hezkuntza garatzeko pres-
tatu eta egin berri duten proiek-
tu eraldatzailea jarri dute mar-
txan eraikin horretan, eta lanak 
nola geratu diren ikustera joan-
go dira. 10:40 inguruan, Yagoba 
Larrañaga obren arduraduna 

(alde arkitektonikoa) eta disei-
nuaren zuzendaritza kudeatu 
duten Amaia Arrietak eta Aitor 
Elizaranek (alde pedagogikoa) 
eraikinaren ibilbide gidatua 
egingo diete agintariei. 

11:15ean, berriz, Aitziber Arre-
gi Arizmendi Ikastolako lehen-
dakariak,  Joserra Zubizarreta, 
Eskoriatzako alkateak, Markel 
Olano Gipuzkoako diputatu na-
gusiak, Cristina Uriarte Hez-
kuntza sailburuak eta Joxean 
Alustiza Gizabidea Fundazioko 
lehendakariak adierazpenak 
egingo dituzte Ganuza jauregiko 
pintura gelan.

i.b EskOrIatza
Eskoriatzako Kirol Elkarteak 
antolatuta, Panticosara irteera 
egingo da asteburu honetan. 
Zapatuan irtengo da autobusa, 
05:30ean, Akeitatik, eta buelta 
domekan izango da, gaueko be-
deratziak aldera.

Dagoeneko 22 lagunek eman 
dute izena, baina, hala ere, gaur  
aukera dago izena emateko. Bi-
daiak, pentsio erdiko egonaldia 
eta forfaita barne, 130 euroko 
kostua izango du; eta eskiak, 
snow taula, kaskoa… nork berea 
eraman beharko du. Hala ere, 
ez daukanak alokatzeko aukera 
ere izango du bertan.
 Izena eman nahi duenak edo 
informazioa eskatu nahi duenak 
Namaste belar-dendan egin behar-
ko du, edo eskoriatzamt@gmail.
com helbidera idatzita edo 943 
71 43 27 telefonora deituta. Adin-
gabekoek heldu batekin joan 
behar dutela gaineratu dute an-
tolatzaileek.

aste bukaeran 
eski irteera 
egingo dute, 
Panticosara
Gaur da izena emateko 
azken eguna; horretarako, 
namaste belar-dendara 
joan behar da

Buen vivir dokumentalaren ostean egindako luntxa eta solasaldia. M.T.

urtero legez, mahaiaren bueltan 
elkartuko dira emakumeak
Eguaztenean dokumental emanaldia izan zen, sorginak 
taldeak antolatuta; bihar, soran etxean bazkalduko dute

Maite Txintxurreta lEIntz GatzaGa
Eguaztenean, Emakumeen Na-
zioarteko Egunean, Buen vivir 
dokumentalaren emanaldia izan 
zen kultura etxean, eta gero 
solasaldia egin zuten luntxaren 
bueltan. Dokumentalak Guate-
malako komunitate indigene-
tako mugimendu feminista jo-
rratzen du, eta bertako indige-
na talde batek egina da, hain 
zuzen. 

Gainera, gaur, egubakoitza, 
Guatemalako indigena koope-
ratiba bati buruzko erakusketa 
jarriko dute Kultur Etxean, eta 
12 egunez egongo da ikusgai.

Bihar, zapatua, Sorginak ema-
kume taldeak bazkaria egingo 
du, urtero moduan. Soran Etxean 
izango da, 14:30ean. Bazkalau-
rretik txikiteoa egingo dute, 
ordu bata aldean elkartuta. 

lagunarteko hitzordua
30 lagun inguru batuko dira 
mahaiaren bueltan, adin guz-

tietakoak, gainera: bai 20 urte-
ren bueltan daudenak, baita 96 
urte beteta dituztenak ere. 

"Herriko emakumeak elkar-
tu, gertukoen kontuak entzun 
eta haiengandik ikasteko" egi-
ten dute bazkaria. Sorginak 
taldearen urteroko hitzordu 
jendetsuena eta garrantzitsue-
netakoa izan ohi da, eta urte 
asko daramatzate ekimenare-
kin, taldearen sorreratik ber-
tatik.
 Bazkalostea Humberto disko 
jartzailearen musikak girotu-
ko du, Soran Etxean bertan.

korrikako arropak salgai 
Bestalde, egun berean, martxoak 
11, aurtengo Korrika ekimene-
ko arropak saltzeko postua ja-
rriko dute frontoiko arkupeetan, 
11:00etatik aurrera. Materiala 
bertan probatu eta erosteko 
aukera bakarra izango da. Au-
rrerantzean, Internetez bakarrik 
erosi ahal izango da.
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Aramaixoko fauna bideo eta 
argazki erakusketa ikusgai egon-
go da gaur, egubakoitza, 19:00etan 
Sastiñan.

Mendi-ingurumen Sailak an-
tolatutako erakusketa da. Hain 
zuzen, bertako herritar batek 
faunaren gaineko dokumental 
txiki bat proiektatuko du eta 
animalia ezberdinen argazki 
emanaldia ere egongo da.

'Aramaixoko fauna' 
erakusketa ikusgai 
gaur, Sastiñan

Interesa duenak martxoaren 
15era bitartean izango du auke-
ra ibilgailuen gaineko zergari 
erreklamazioa jartzeko. Epe ho-
rretan erreklamaziorik aurkez-
ten ez bada, errolda behin beti-
ko onartuko da.

Bestalde, erreziboak ordain-
tzeko epea martxoaren 17tik 
maiatzaren 17ra arte izango da, 
biak barne. 

Ibilgailuen zergari 
erreklamazioak 
jartzeko epea zabalik

Manex Agirre, bertsotan, bere atzean Peru Abarrategi eta eskuin-eskuinean iker Agirre. BerTsOzale elkarTea

Eneko azurmendi aramaIO
Pasa den zapatuan jokatu zen 
Arabako Bertsolari Txapelketa-
ko bigarren itzuliko lehenengo 
finalaurrekoa –laugarrena, guz-
tira– eta parte hartu zuten hiru 
aramaioarrek saio txukuna egin 
zuten. Manex Agirrek saioa ira-
bazi zuen, 248 puntu eskuratuta, 
Peru Abarrategi hirugarren 
sailkatu zen –235,5 puntu– eta 
Iker Agirre, berriz, laugarren 
–234 puntu–.

Manex Agirrek aitortu du sen-
tsazio "gazi-gozoarekin" amaitu 
zuela saioa. "Ofiziotan oso lotu-
ta ikusi nuen nire burua, neure 
burua aurkitu ezinik. Ez da sen-
tsazio pertsonala bakarrik, in-
gurukoek ere hala adierazi di-
date", azaldu du. Urduritasun 
horretan sailkapenak eragin 
zezakeela aitortu du. Ondoren, 
ordea, bakarkakoan, hobeto sen-
titu zen. "Kartzelan larri hasi 
nintzen, baina buelta ematea 
lortu, eta nahiko ondo bukatu 
nuen", dio. Finalera begira, itxa-
rotea besterik ez zaio gelditzen 

Agirreri: "Ez daukat oso pun-
tuazio altua, eta ikusi egin behar-
ko da. Oso lasai ere ez nago, 
egia esan", bukatu du.

Peru Abarrategi hirugarren 
postuan sailkatu zen Legution. 
"Saio polita egiten ari nintzen, 
baina azkeneko bertsoan poto 
egin nuen eta horrek izorratu 
egin ninduen. Puntuazioa nahi-
ko txukuna izan zen eta poto 
egin izan ez banu, oraindik ho-
bea izango zen. Horrek ematen 
dit pena", azaldu du Abarrategik.

Finalerako sailkatzeko aukera 
gutxi ikusten ditu Abarrategik, 
baina egin duen txapelketarekin 
oso gustura azaldu da. "Saihes-
tu nezakeen huts batekin amai-
tu dut txapelketa, baina, oroko-
rrean, oso gustura nago eman 

dudan mailarekin. Gaztea naiz 
oraindik, eta esperientzia ira-
bazten noan heinean ikasiko 
dut halako akatsak ez egiten", 
azpimarratu du.

Azkenik, Iker Agirrek lauga-
rren bukatu zuen eta hark ere 
aukera gutxi ditu finalerako 
sailkatzeko. "Nire burua ondo 
ikusi dut, solte, eta egindako 
txapelketarekin oso gustura 
nago", azaldu du.

bihar, igoa eta amilburu 
Bihar, zapatua, bosgarren fina-
laurrekoa jokatuko da Laudion 
eta bertan Xabi Igoa eta Paula 
Amilburu arituko dira.

Igoa "gogotsu" dago eta lehe-
nengo itzulian egindako lan ona 
"errematatzera" irtengo da. "Hau 
fondoko lasterketa bat da eta 
lanak ondo egin behar dira beti", 
azaldu du.

Amilburu, berriz, urduri dago. 
"Biharko saioan ez pentsatzen 
ahalegintzen nabil. Irregular 
nabil eta edozein gauza egin 
dezaket", nabarmendu du. 

Manex agirre nagusi 
laugarren finalaurrekoan
Peru abarrategi eta Iker agirre herritarrak ere aritu ziren saioan eta hirugarren eta 
laugarren sailkatu ziren, hurrenez hurren; lehenengo sailkatu arren, sentsazio 
"gazi-gozoa" duela azaldu du agirrek, bere burua aurkitu ezinik eta lotuta sentitu zela

biHar boSgarrEn 
kanPorakETa 
jokaTuko da ETa 
igoa ETa aMiLburu 
ariko dira, Laudion

CrisTina eTxenausia

40. urteurrena gogoratuz
irteera eta ekitaldiak eguraldi txarragatik bertan behera gelditu baziren 
ere, lagun kuadrilla bat Tellamendira gerturatu zen pasa den domekan, 
gurutzea berriz jarri zuteneko 40. urteurrena gogoratzera. Belamendiko 
gurutzea abestu zuten bertan, eta, kultura zinegotzi kristina etxenausiaren 
esanetan, "oso pozik eta gustura" gelditu ziren bertaratutako guztiak.

Bilboko gay-lesbo-trans nazioar-
teko zinemaren eta arte eszeni-
koen Zinegoak jaialdia urtero 
antolatzen da Bilbon eta ondoren 
inguruko herrietan zabaltzen 
da. Aramaiora ere helduko da 
eta gaur gauean kultura etxean 
sei lan hauek proiektatuko di-
tuzte: No es nada; Gabber Lover; 
#Not Guilty; Ana se intoarce; 
Grávido eta Oh-Be-Joyful.

Zinegoak, nazioarteko 
zinema, gaur kultura 
etxean, 22:30ean

Ohiko eredu intentsibotik berta-
ko eredu ekologikora izeneko 
jardunaldia izango da gaur, 
18:30ean, Zuiako udaletxean. 
Helen Groome esnekien ingu-
ruan arituko da, Alfredo Alonsok 
baserri ekologikoari buruz hitz 
egingo du eta Jauregia esnekiak 
ganadutegiko Aitor eta Mikel 
Azkaratek abeltzaintza ekologi-
koa izango dute hizpide. 

Abeltzaintza eredua 
eztabaidagai izango 
dute gaur, Zuian
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Eneko azurmendi aramaIO
Olaizolak Zizur Nagusiko lau 
t'erdiko txapelketa irabazi zuen 
–Euskal Herrian ospe handia 
du–, 16-14 emaitzarekin, Ioritz 
Arbaiza orozkoarra mendean 
hartuta. Partidua ez zuen ondo 
hasi Olaizolak. "Hasiera kaxka-
rra eman nion partiduari, 3-9 
galtzen hasi nintzen. Hala ere, 
partidua aurrera joan ahala, 
geroz eta hobeto sentitu nintzen 
eta 11-11 berdintzea lortu nuen", 
adierazi du. Berdinketa horren 
ostean, ordea, berriro ere au-
rreratu zen aurkaria –11-14–. 
Partidua horretan zela, aramaioa-
rrak kolpea hartu zuen buruan, 
txokoko jokaldi batean. "Moz-
keta bat egin zidan. Ni kontra-
kantxatik nentorren, abiadura 
handian, eta hormaren kontra 
buruarekin jo nuen. Lepo aldean 
min hartu nuen, zaintiratu mo-
duko bat sentitu nuen. Momen-
tu batean erdi zorabiatuta ere 
banengoen", dio. Partidua eten 
egin zen momentu batean, eta, 

pomada bat eman ostean, kan-
txara itzuli zen Olaizola. Harri-
garria bada ere, ondorengo bost 
tantoak segidan egin eta 16ra 
heltzea lortu zuen, partidua ira-
bazita. "Badirudi kolpeak me-
sede egin zidala", aitortu du.

Hala, iazko errebantxa hartu 
ahal izan zuen Olaizolak. Izan 
ere, final bera izan zen iaz eta 
orozkoarrak 18-6 irabazi zion. 
"Aurten iaz baino askoz hobeto 
iritsi naiz finalera. Gainera, 
sakez min handia egin diot eta 
irabaztea lortu dut", azaldu du.

Bestalde, Bizkaiko eskuz ba-
nakako txapelketa hasi du Olai-
zolak, Galdakaon, hau ere ga-
raipenarekin –18-6–.

herrarte, penaz 
Jon Herrartek oso gertu izan 
zuen garaipena Arabako Bina-
kako Trinket Txapelketako fi-
nalean, baina, azkenean, txapel-
dunorde izan zen, Laudioko 
bikotekidearekin. "Oso gaizki 
hasi genuen partidua, baina 
gero, buelta ematea lortu genuen 
eta  oso partidu borrokatua izan 
zen", adierazi du Herrartek.

18-6 galtzen hasi ziren, baina 
18-18 berdintzea lortu zuten. "Ni 
atzelari eta bikotekidea aurre-
lari hasi  ginen. Ez ginen ondo 
moldatu eta postuz aldatu ginen. 
Hala, askoz hobeto moldatu ginen 
eta partiduan sartzea lortu ge-
nuen", onartu du. Hortik aurre-
ra, partidua oso berdinduta joan 
zen, azken unera arte. "29-29 
gindoazen eta sakea alde. Ez 
genuen tantoa bukatzea lortu 
eta, azkenean, goiko txapara joan 
zitzaigun pilota", aitortu du.

Hala ere, gustura azaldu da 
egindako txapelketarekin eta 
finalean emandako mailarekin.

olaizolak txapela buruan, 
Herrartek gutxigatik ezin
julen Olaizolak zizur nagusiko lau t´erdiko finala irabazi du, infantil mailan, 16-14 
emaitzarekin. jon Herrartek, berriz, txapeldunorde izatearekin konformatu behar izan 
du arabako Binakako trinket txapelketan, 30-29 galdu ostean 

baTi "goLPEa 
HarTZEak" Egin Zion 
MESEdE; bESTEari, 
bErriZ, PoSTu 
aLdakETak Jon Herrarte, ezkerretik hasita, lehena. araMaiOkO PilOTa elkarTea

Komunikazioa inoiz baino 
eskuragarri dagoen garai 
honetan, norberaren 
kontzientzia da galbahe 
garrantzitsuena, zaborra jan 
nahi ez badugu, behintzat…

Horren jakitun edo… Donald 
Trump hasi da galbaheak 
desegiten. Kazetariek berak 
dioena moldatuko dutelakoan 
eta audientziarekin harreman 
zuzena lortzeko asmotan, 
Twitter sutu du 140 karaktere 
baino gutxiago idatzi dituen 
bakoitzean.

Iturrian ez dago arazoa, 
amerikarren kasuan 
iturburuan egon litekeen 

arren. Arazoa edukia irentsi 
eta digeritze prozesu bat 
garatzeko ezgaitasunean dago.

La Sexta telebista kateko El 
Intermedio saioak ere autobus 
batean horrela jarri du: 
Genero identitatea ez da 
hautatzen. Ez dezatela beste 
batzuk zugatik hautatu.

Andereño Kixkurneren 
autobus magikoa baino 
famatuago egin den autobus 
laranja bati erantzuteko margotu 
du berdez Wyoming-en saioak 
autobus hori esaldi horiekin.

Bi autobus, bi kolore, bi mezu, 
bi pentsamolde… hartzaileak: 
geu. Gure esku dago zein 
autobusetan igo eta zein 
geltokiraino joan.

Amets Arzallusek behin 
BECen bota zuen, Mohameden 
paperean: "Autobus baten 
barruan goaz, baina bide berean 
ez". Autobus laranjaren kasuan, 
autobusa ere ez dugu 
konpartitzen.

Autobus magikoa

xabI IGoa

nIrE ustEz

E.a. aramaIO
Aramaioko Udal Gobernuak eta 
herriko zenbait ganaduzalek 
elkarte bat sortzea erabaki dute, 
Urkiolako parkean eta udal 
mendietan landatu, ez landatu 
edo non landatu eta beste hain-
bat kontu kudeatzeko helbu-
ruarekin. 

"Udalak eta herriko ganadu-
zale batzuek ikusi dugu beha-
rrezkoa dela ganaduzale elkar-
te bat sortzea herrian, ahalik 
eta ganaduzale gehien batuko 
lituzkeena. Horregatik, deialdia 
luzatzen dugu jendea elkarte 

honen parte izan dadin", adie-
razi du Lierni Altuna alkateak.

Elkartearen helburua izango 
da, alkatearen esanetan, ordez-
kari lanak egitea berari eragi-
ten dioten kontuetan, "bai Ur-
kiolako parkeko patronatuekin, 
Udalarekin edo dena delakoa-
rekin".

Elkartea osatzeko beharrezko 
dokumentuak prest ditu Udalak.  
Elkarteko kide izateko, datu 
hauek eman behar dira udale-
txean, apirilaren 12a baino lehen: 
izen-abizenak, NA zenbakia, 
haren fotokopia eta helbidea.

Ganaduzaleen elkartea sortzeko 
deialdia egin du udalak
urkiolako parkean eta udal mendietan gertatzen diren 
kontuak kudeatzeko elkarte bat sortzea erabaki dute

Julen olaizola, ezkerrean, txapela buruan duela. araMaiOkO PilOTa elkarTea

"Edukia irEnTSi ETa 
digEriTZE ProZESu 
baT garaTZEko 
EZgaiTaSunEan dago 
araZoa"
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jokin bereziartua BErGara
Nekez lortuko du bailarako men-
dizale elkarte batek Pol-Pol Men-
dizale Taldeak Bergaran utzi 
duen arrastora hurbiltzea. Men-
dizaletasuna sustatzeaz harago, 
herrigintzaren erreferente ukae-
zina da Bergaran. Eta bost egun 
barru, martxoaren 15ean, bete-
ko ditu 75 urte. 1942ko martxoa-
ren 15ean egin zen sorrera ba-
tzarra, Migel Angel Elkorobe-
rezibar idazle bergararrak go-
gora ekarri duenez: "Gerra ostean 
langile batailoietatik, kartzela-
tik edo soldadutzatik Bergarara 
bueltatu ziren gazte haien zale-
tasun handiena zen mendizale-
tasuna eta elkartzeko gogoa bat 
egin nahian zebiltzan". 

1941ean hainbat bilera egin 
eta elkartea izango zena legez-
tatu ondoren, 1942ko martxoa-
ren 15ean egin zuten sorrera 
batzarra. Luis Bikuña, Pedro 
Marko Gantxegi, Antonio Rai-
zabal, Alberto Osinaga, Angel 
Jauregi, Ignacio Muruamendia-
raz bergararrak eta Manolo 
Zubia eibartarra izan ziren sor-
tzaile taldeko buruak, betiere, 
30 edo 40 bat lagunen babesa-
rekin. Martxan zen sortzaileek 
eurek horren emankorra izan-
go zela espero ez zuten iturria. 
1992an, elkarteak 50 urte bete 
eta sortzaileek omenaldia jaso 
bezperan [Berrigara-k gehigarri 
berezia kaleratu zuen orduan] 
Jauregik berak aitortu zuen ez 
zutela espero elkartea horren-
beste haziko zenik: "Gure den-
boran inoiz ez ginen 100 lagun 

baino gehiago ibiliko eta orain 
[1992an] 1.000 bazkide baino 
gehiago dira". Kopuruak kopu-
ru, hasieratik jende asko era-
karri zuen Pol-Polek. 1942 amaie-
rarako 86 bazkide zituen eta 
horietatik 18 emakumezkoak 
ziren. Bazkideen kopurua gehi-
tzen joan zen urtez urte: 1960ko 
hamarkada hasieran 370era igo 
bazen, 1990ko hamarkada ha-
sieran 1.600 bazkide izateraino 
heldu zen. Gaur egun 700 baz-
kide ditu eta 350 federatu. 75 
urte hauetan 20 lehendakari 
izan ditu elkarteak, guztiak 
gizonezkoak. 

emankorra izenez zein izanez
Elosumendin kokatutako izen 
bereko iturriari zor dio izena 
Pol-Pol Mendizale Taldeak. Ho-
nela gogoratzen du Elkorobere-
zibarrek: "Elosumendi inguruko 
parajeetan askotan ibili ohi zi-
renez, Antonio Raizabalek izen 
hori proposatu zuen eta aho ba-
tez onartu zuten. Mahai gainean 
beste izen batzuk ere egon ziren; 
Goimendi, esaterako. Armarria-
ren lehen zirriborroa Alberto 
Osinagarena izan zen eta moja 
zaharrek bordatu zuten".

hasierakoak, oso garai zailak
Hasierak ez ziren batere errazak 
izan. Francoren garaian baime-
nik gabe batzarrik egitea debe-
katuta zegoen, eta, zer esanik 
ez, elkarte bat sortzea. Batzarra 
iragarri bezain laster, orduko 
alkate Rufino Beitiak kontu eske 
deitu zien udaletxera. Angel 

Jauregi joan zen azalpenak ema-
tera eta kirol kontuez hitz egin 
behar zutela argudiatuz lortu 
zuten baimena. Lehendakariaren 
izendapenak ere gobernadorea-
ren onespena behar zuen eta 
bizpahiru aukera aztertu ondo-
ren Felix Iñarra izendatu zuten. 

askotariko helburuak
Mendiko ibilaldiez gain, buzoiak 
jarri zituzten –1942an, esaterako, 
Azkonabietan, Irukurutzetan 
eta Aitzgorrin–, iturriak eraiki 
–1943an Gorlakoa, adibidez– edo 
konpondu, eta edateko urik ez 
zuten baserrietan ur instalazio 

lanak egin. Baserritarrekin ha-
rreman handia zuten, beti la-
guntzeko prest. "Domeketan lan 
egin behar izaten zuten eta ho-
rretarako ere baimena eskatu 
behar izaten zuten. San Dona-
toko ermita Luis Bikuñari eta 
Reyes Ortizi esker konpondu 
zuten. Oso estimatuak ziren 
Uharte Arakilen. Urterokoa zen 
Larraitzetik Aralarrera egiten 
zuten zeharkaldia. Makina bat 
aldiz joan zen Inazio Panadero-
ren Txori urdina furgonetan", 
azaldu du Elkoroberezibarrek.

Garai hartan elkarteak ez zuen 
diru laguntzarik jasotzen eta 50 
zentimoko kuotarekin egin zuten 
aurrera lehen urtean. 1943tik 
aurrera, 250, 500 eta 1.000 peze-
tako ekarpenak egiten hasi ziren 
mendi-aterpe bat eraikitzeko. 
1947an gauzatu zen ametsa, Gor-
la eraikita. 

mugarri izan ziren irteerak
Hainbat eta hainbat izan dira 75 
urteotan antolatu diren irteerak: 
1952an Ordesara motorrean joan 
zirenekoa; 1959an lau bazkidek 
Mont Blanc-en egin zuten balen-
tria; 1971n Anetora antolatutakoa, 
mugarri izan zena lehen aldia 
izan zelako 30 bat bazkide bate-
ra igotzen zirena; 1972an Mont 
Blancera eta hurrengo urteetan 
Europako mendi esanguratsue-
netara egindakoak; 1978an 13 
bergararrek Andeetako Huasca-
rango gailurra zapaldu zutenekoa, 
Dhaulagirira saiakera 1992an.... 

Sail ezberdinak sortu ziren 
elkartean: argazkigintza, miko-

1942an, elkartea bera sortu zen urtean, mendizale talde bat Pol-Pol iturriaren bueltan. POl-POl FOnDOa 1976ko Urbasako kanpaldia. BerGarakO uDal arTxiBOa / M.a. elkOrOBereziBar FOnDOa

Pol-Poleko gaztetxoak Aizkorrin, 1980an. POl-POl FOnDOa

izena iturri bati 
zor, izana herriari

ELkorobErEZibar: 
"boST auTobuS 
bETETZEra ErE 
HELdu ginEn 
MEndira joaTEko!"

1942an 86 baZkidE, 
90Eko HaMarkadan 
1.600 baT ETa gaur 
Egun 700 baZkidE 
ETa 350 fEdEraTu

1942ko martxoaren 15ean 75 urte beteko dira Pol-Pol mendizale taldea sortu zela eta 
hilaren 19an mendi buelta eta bazkaria egingo dute ospakizunekin hasteko; mendi 
talde bat baino askoz gehiago izan da Pol-Pol urteotan, herrigintzaren adibide garbia

24    bergara
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logia, espeleologia, sokorrismoa... 
baita kantua eta txistua ere. 
Oraindik martxan dagoen bete-
ranoen saila 1978an eratu zen. 
Gainera, ekitaldi asko antolatu 
ziren: estanpak, denetariko ikas-
taro zein hitzaldiak, zinema 
emanaldiak, erakusketak, eta 
abar. Baina arrakasta handiena 
izan zuen erabakia gaztetxoen 
saila sortzearena izan zen.      

serafin esnaola, pieza klabea
Gaztetxoen saila sortzeko ezin-
besteko pieza izan zen Serafin 
Esnaola apaiza. "Ekintzaile su-
tsua zen. Hari eta haren lagun-
tzaileei esker 10 eta 14 urte ar-
teko ume andana sartu zen. 
1970eko Altzasuko kanpaldi hura 
izugarria izan zen. Gero etorri 
ziren Urbasa, Degurixa, Ugaz-
tegi, Dexao… Eta gainerako sail 
guztietan buru-belarri nola gen-

biltzan! Komenio kaleko lokalean 
zegoen joan-etorria ere ez zen 
nolanahikoa. Bost autobus be-
tetzera ere iritsi ginen mendira 
joateko! Gaztetxook autonomia 
osoa geneukan eta On Serafinek 
arduraz eta heldutasunez joka-
tzen erakutsi zigun", gogoratzen 
du Elkoroberezibarrek. 1980ko 
hamarkadan sortu ziren eski 
saila, eskalada eta Mendia Bi-
zirik egitasmoa, besteak beste.

Egoitza ezberdinak ere izan 
ditu Pol-Polek. Txoko tabernan 
hasi ziren, baina berehala Ba-
rrenkaleko Ollagorra tabernako 
sotora pasatu ziren. 1950 ingu-
ruan Artekaleko Palday taber-
nako gela bat izan zen egoitza, 
1965ean Komenio kaleko parro-
kiaren hirugarren solairura joan 
ziren arte. Serafin Esnaolari 
esker 1976an beheko lokala alo-
katzea lortu zen eta bertan egon 

ziren 2010era arte. Han egon zen 
Pol-Pol taberna, hainbat berga-
rarrendako leku kuttuna izan 
zena. Handik azokara eta 2013az 
geroztik frontoiko lokaletan dau-
de erosi berri duten San Pedro 
kaleko lokala egokitu arte.

liburua, urte amaierarako 
Elkoroberezibarrek liburu bat 
kaleratu gura du urte amaiera-
rako: "75 urtek askorako ematen 
dute! Dokumentazioa eskuratu, 
argazkiak bildu eta bertan age-
ri direnak identifikatu, testi-
gantzak jaso… Pol-Pol Mendi-
zale Taldeak Bergaran eragin 
duen mendizaletasuna eta he-
rrigintza azaltzen ahaleginduko 
naiz". Testigantzak, argazkiak 
edo filmerik partekatzeko: 606 
526 810 telefono zenbakira dei-
tu edo maelkoro@gmail.com 
helbidera idatzi. 

1976ra arteko lehendakariak Pol-Pol tabernaren irekieran. POl-POl FOnDOa

Aralar eta Beriain arteko ibilaldia (1944). GiPuzkOakO arTxiBOa / inDaleCiO OJanGuren FOnDOa

1973an Altzasun egindako kanpaldia. BerGarakO uDal arTxiBOa / M.a. elkOrOBereziBar FOnDOa

urteurrena ospatzeko hainbat 
ekintza antolatuko dira urtean 
zehar. Martxorako, hasteko, 
Mendi astea iragarri dute, bost 
ekintza interesgarrirekin. ekintza 
guztiak irizar jauregian izango 
dira, 19:00etan. kamisetak eta 
zapiak salgai jarri dituzte. 

• Martxoaren 15ean: Migel 
angel elkoroberezibarrek lehen 
urteetako argazkiak eta filmak 
aurkeztuko ditu. amaia 
aranzabal ere egongo da, 
zortzimilako bat igo zuen lehen 
emakume euskalduna.

• Martxoaren 16an: ibon 
santosen Alpeetako ipar 
hormak emanaldia.

• Martxoaren 19an: Mendi 
irteera azkarate eta Bergara 

artean. Ondoren, bazkaria 
egingo dute agorrosingo 
tabernan, musikaz girotuta. 
izen-ematea itxita dago, 130 
bat lagun batuko dira. 

• Martxoaren 21ean: Bolt 
Proyect filmaren emanaldia 
Mikel uribesalgo 
eskalatzailearen eskutik. 

• Martxoaren 23an: 
emanaldia: Islandia, odisea y 
supervivencia filma.

• Martxoaren 26an: udal 
bandaren kontzertua frontoian 
(12:30). Pol-Polen ereserkia 
joko dute; letra Basarri 
bertsolariak egin zuen eta 
doinua Migel Gonzalez Bastidak.

Bittor Alberdi, Amaia ostolaza, Aitor Eraña eta Felix Maiztegi. ane viTOria

75. urteurreneko mendi astea, ekitaldi interesgarriz lepo
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jokin bereziartua BErGara
Emakumeen Egunaren bueltan 
asteon egin diren ekitaldien 
artean Berdinkatea nabarmen-
du beharra dago. Ikasle gaztez 
osatutako giza katea egin zen 
herriko punta batetik bestera. 
San Martin Agirre eskolan hasi, 
Ipintzatik pasatu, Aranzadi ikas-
tola, Migel Altuna Institutua, 
San Martin plaza eta Mariaren 
Lagundian bukatu zen. 

Giza katea amaituta, ikastetxe 
guztietako ikasleek manifestu 
bat irakurri zuten udaletxeko 
balkoitik. Horren ostean, mo-
saikoa osatu zen plazan. Bertan 
egon zen Elena Lete alkatea ere; 
pozik, ekimenak izan zuen arra-
kastagatik: "Hezkuntza batzor-
dean sortu zen ideia, partaide-
tzakoa. Ikastetxeekin garatu 
dugu ideia eta ekitaldi xumea 
izan behar bazen ere, jende asko 
mugitu da; bakarrik borobilean 
350 bat ikasle batu dira. Oso 
polita izan da, inplikazio eta 
motibazio oso handiekin. Balo-
razio ezin hobea egiten dugu". 

bide luzea egiteko oraindik
Ikastetxeetako arduradunek uste 
dute egiteko asko dagoela. "Lan-
tzen ez dena ez da ikasten. Ho-
rregatik txikitatik hasi beharra 
dago. Askotan gauza konplika-
tuekin aritzen gara; oso erraza 
izan beharko litzateke, adibidez, 
mezuak transmititzea", uste du 
Aranzadi Ikastolako Ane Barru-
sok. "Ikastetxeetan berdintasu-
na nahikoa bermatuta daukagu 
baina gizarteari begira, lanean 
edo familian, ikusten dugu de-
soreka dagoela", dio Ipintza Ins-
titutuko Arantxa Arrutik. "Txi-
ki-txikitatik hasten dira umeak 
estereotipoak eta bereizketak 
jasotzen. Horregatik, oso garran-
tzitsua da ordutik hastea ber-
dintasuna eta parekidetasuna 

lantzen, bereizketa horiei aurre 
egiteko", deritzo San Martin 
Agirreko Begoña Otsoa-Aizpu-
ruak. "Batzuetan pentsatzen dut 
halako inboluzio bat egon ote 
den gazteengan, rolen onartzean. 
Mutilek ez dakite erratz bati 
nondik heldu ere, horrek kez-
katu egiten nau", dio Mariaren 
Lagundiako Gotzon Iparragirrek. 
"Lan mundua oso lotua dago 
rolei, emakumezkoen lanak eta 
gizonezkoenak. Hori aldatu egin 
behar da; azken urteetan ikusten 
da ziklo teknikoetan gero eta 
emakume gehiago dagoela eta 
beste ziklo batzuetan gero eta 
gizonezko gehiago", azaldu du 
Migel Altuna Institutuko Josu-
ne Irazabalek. 

martxanteren performance-a   
Eguaztenean bertan, Martxante-
rek performance bat egin zuten 
San Martin plazan eta bihar, 
zapatua, festa feminista egingo 
dute gaztetxean. Shotokan taldeak 
autodefentsa ikastaroa egingo 
du bihar, Agorrosinen (11:00).

Katearen ostean, San Martin plaza ikastetxe guztietako ikaslez bete zen mosaiko erraldoia egiteko. xaBier urzelai

giza katea eta mosaikoa,  
berdintasunerako aldarri
Ikastetxe guztiek hartu zuten parte eguaztenean herria alde batetik bestera lotu zuen 
Berdinkatean; ekintzarekin oso pozik egonda ere, bost ikastetxeetako ordezkariek 
onartu dute parekidetasunaren bidean oraindik bide luzea dagoela egiteko

ELEna LETE: "oSo 
PoLiTa iZan da, 
inPLikaZioa ETa 
MoTibaZioa oSo 
Handiak iZan dira" 

Ausardiaz betetako motxila

Duela gutxi motxila hartu eta Asiara bidaiatzea erabaki nuen. 
Hilabete pasa nuen Thailandian. Ni eta nire motxila. Bakarrik. 
Zergatik ez? Betidanik probatu nahi izan dudan zerbait izan 
da. Esperientzia ahaztezina. Norbere buruarekin denbora 
gehiago eman, pentsatu, ikasi, ezagutu, eta inguruko 
jendearekin harremanak egin. Zoriontsu izan, bizi garen estres 
mundutik, egun gutxi batzuetatik bada ere, distantzia hartuz. 
Begiak itxita berriz egingo nukeen zerbait izan da. Eta egingo 
dudana, ziur!

Ausarta? Abenturazalea? Ikasteko eta ezagutzeko grinaduna? 
Ez! Nire inguruko jende askok inkontziente baten modura 
ikusi naute. Are gehiago, emakume izanik.

Bakarrik bidaiatzeak ez du esan nahi lagunik, familiarik ez 
duzunik, ezta gutxiago ere. Bakarrik bidaiatzea nahi duzuna, 
nahi duzunarekin eta nahi duzunean egiteko askatasuna izatea 
da. Guztioi, baina bereziki emakumeei, motxila beldurrez 
hustea, ausardiaz betetzea eta munduan ibiltzea gomendatzen 
dizuet. Bizitzan behin bada ere, probatu!

nIrE ustEz

JaIone carPIntero

Berba egiterakoan egiten diren 
akats ohikoenak lantzeko ikas-
taroa antolatu Udal Euskaltegiak.  
Helburuak dira guraso, zaintzai-
le, begirale, entrenatzaile, eta 
abarri euren hizkuntza akatsak 
zuzentzen laguntzea eta umeen 
akatsak zuzentzeko nagusiek 
erabil ditzaketen estrategia la-
gungarriak eskaintzea. 16 urte-
tik gorako edozeinek har dezake 
parte eta izena eman behar da 
martxoaren 17a baino lehen; saio 
guztiak Aste Santu aurretik izan-
go dira. Izena emateko, Udal 
Euskaltegira deitu (943 764 453) 
edota izena emateko txartela 
bete eta Irizar jauregira eraman 
behar da. Ikastaroan parte har-
tzeko matrikula hamar euro da.

Bertako euskara 
lantzeko ikastaroak 
Udal Euskaltegian

goiena komunitatea 
Migel altuna institutua / BErGara

Espainiako Hezkuntza ministe-
rioak antolatuta martxoaren 1etik 
3ra bitartean burutu diren Spains-
kills 2017 lehiaketan Miguel Al-
tuna Institutuko Automatizazioa 
eta Robotika Industriala deritzon 
Goi Mailako heziketa zikloko 
ikasle diren Izan Maillo eta Mi-
kel Mengual mekatronika mo-

dalitatean brontzezko domina 
lortu zuten. Mekatronika alorrean 
14 erkidegok hartu dugu parte 
eta horien artean MAIko ikasleak 
hirugarren gelditu dira, Katalu-
niaren eta Extremaduraren on-
doren. Askotariko probak dizan 
dituzte: bi maketa muntatu, el-
karrekin programatu eta man-
tenu lanak egiteaz gain, make-
taren funtzionamendua optimi-
zatzea lortu zuten. MAIren ize-
nean Zorionak Izan, Mikel eta 
prestatzen lagundu dieten Beto 
eta Jon Mikel irakasleei ere!

Brontzezko domina 
gure bi ikaslerentzat, 
'Spainskills 2017'-an

Ibilgailuen zerga
Trakzio Mekanikoko 
Ibilgailuen gaineko Zerga 
ordaintzeko borondatezko 
epealdia martxoaren 1ean 
hasi zen eta maiatzaren 19an 
amaituko da. Ordutik 
aurrera errekarguarekin 
eskatuko da. 

Hitzaldia: Goienagusi
Goienagusi elkartearen 
eskutik, EHUko irakasle eta 
Donostia International 
Physics Center-eko kide Aitor 
Bergarak hitzaldia eskainiko 
du martxoaren 15ean 
udaletxeko osoko bilkuren 
aretoan –10:00etatik 12:15era–. 
Grafeno, el material del futuro 
du izenburu hitzaldiak; saio 
irekia izango da. 

OHarrak
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Kirol Elkarteko zuzendaritzak 
autobusa antolatu du Preferen-
te Mailako futbol taldeak bihar 
15:30ean Alegian Intxurre KE 
taldearen aurka jokatuko duen 
partidura joateko. Mahoneroek 
lider jarraitzen dute, bigarrena-
ri sei puntu aterata. Zortzi jo-
kalarirekin, etxean lehen par-
tidua galdu zuten bergararrek 
asteburuan Idiazabalen aurka.

Futbol taldea 
animatzeko autobus 
eta guzti asteburuan

Ezohikoa izan arren, gaur, egu-
bakoitza, izango du partidua 
saskibaloiko Soraluce BKEk. 
20:30ean izango da, Labegaraie-
tan, STL Azkune liderraren aur-
ka. Eskubaloian, mahoneroek 
Ereintza Beissier hartuko dute 
etxean, taulan hirugarren pos-
tuan dagoen taldea. 16:45ean 
izango da norgehiagoka, Labe-
garaietako kiroldegian.

Saskibaloian eta 
eskubaloian, aurkari 
gogorrak etxean

JOxean iñarra

zortzi bergarar podiumean
shotokan taldeko karatekak Gipuzkoako kumite Txapelketan izan dira 
asteburuan Donostian. nor bere kategorian, Markel salgado, unai nogales, 
naia Perez eta saioa leturia txapeldun izan ziren. nahia etxarri bigarren 
izan zen eta aritz sabalzak, ainhoa salillasek eta nora linazisorok 
podiumeko hirugarren postua eskuratu zuten.

M.T. BErGara
Erabakita daude martitzenean, 
hilak 14, Soraluze lau t'erdiko 
txapelketako finala (19:30) joka-
tuko duten pilotariak: promes 
mailan Egiguren-Alberdi eta 
nagusietan Labaka-Santxo. 

Asteon jokatutako finalerdian, 
lehen partidua "laburra" izan 
zen, eta Alberdiren nagusitasu-
na nabarmena, Reyes Azkoitiak 
dioenez. Bigarrena, aldiz,  "go-
gorra" izan zen. Zabala partidu 
osoan aurretik joan arren, 18an 
"trabatuta" geratu zen eta San-
txok aurre hartu zion.

trinketean txapeldun
Bestalde, Jon Larrañagak eta 
Eneko Muguruzak osatutako 
bikote bergararra garaile izan 
da Gipuzkoako bigarren maila-
ko trinket txapelketan, Herna-
niri 40-33 irabazita.

asteburuko kartelera
Gaur bi partidu izango dira Udal 
Pilotalekuan, 19:30ean hasita. 
Lehenengo, nagusi mailako es-
kuz binakako partidua, Berga-
ra-Lagunak. Ondoren, gomazko 
paletan gazte mailako neskena, 
Bergara-Ataun.

soraluze lau t'erdiko pilota 
txapelketako finalak erabakita
Promes mailan Egiguren alberdiren aurka arituko da eta 
nagusietan labaka eta santxo izango dira aurrez aurre

E.azurmendi /M.Txintxurreta BErGara
Lokatza ziklismo elkarteak as-
teburuan aurkeztu du 2017rako 
denboraldiaren egutegia eta urte 
honetan izango dituen taldeak. 
Adin eta kategoria desberdine-
tako 18 txirrindularik osatuko 
dute taldea.

Gorlako Igoera -Peugeot Etor-
mobil saria-, martxoaren 26an 
egingo dute. Aurten 125 kilome-
tro izango ditu lasterketak, eta 
lehenengoz aipamen berezia 
izango du: Malatu saria, Luis 
Mari Gabilondo zenaren omenez. 
Gorlako gainetik lehenengo pa-
satzen denari emango diote.

Aurtengo egutegian badira 
hiru hitzordu berri. Lehena api-
rilaren 1ean izango da, Antzuo-
lan, eskola umeei bideratuta. 
Arratsaldez, gazte mailakoen 
Uzarragako igoera egingo dute.

San Martzial egunean, ekai-
naren 30ean. San Martzialera 
kronoigoera egingo dute, eta 
hainbat kategoriatako emaku-
mezko txirrindulariek hartuko 
dute parte. "Herrian hasi, San 

Martzialerantz abiatu, eta La-
maino Etxeberri nekazari turis-
moan amaituko dute", azaldu 
du Lokatzako Xabier Arantzetak.

antzuolan jaitsiera 
Bestetik, aditzera eman zuten 
uztailaren 8an jaitsiera bat 
antolatzeko eskaera egin dio-
tela antzuolar batzuek Loka-
tzari. "Haiek hobeto azalduko 
dute zertan datzan zehazki, 
baina hemendik iragarri nahi 
izan dugu", nabarmendu du 
Jon Unamuno presidenteak.

ohiko hitzorduak
Nobedadeez gain, baina, elkar-
teak urtez urte antolatzen dituen 
probak ere ez dira faltako egu-
tegian. Hor daude, esaterako, 
Uzarragako igoera, Labegaraie-
tako saria eta San Antonio 
jaietako erlojupekoa.

100 zikloturistatik gora
Zikloturismo saila ere badu 
Lokatzak, eta 100 lizentziatik 
gora atera dituzte aurten.

lokatzako txirrindulariak eta elkarteko kideak, denboraldiaren aurkezpenean. iManOl sOrianO

Lokatzetan sartzeko 
prest denboraldi berrian
lokatza ziklismo Elkarteak antolatuko dituen proben egutegia ezagutzera eman du 
non hiru proba berri izango diren. Bestalde, elkarteko taldeak eta 18 txirrindulariak 
aurkeztu dituzte. Gorlako igoera, Peugeot Etormobil saria, hilaren 26an egingo dute

Martxoak 26: Gorlako 
igoera, Peugeot etormobil 
saria

apirilak 1: 
• Goizez: Eskolar mailako 

lasterketa antzuolan
• Arratsaldez: Uzarragako 

igoera (antzuolan).
apirilak 9: 

labegaraietako saria
Maiatzak 1: eskola 

umeendako lasterketa 
labegaraietan

Ekainak 4: Pentekoste 
saria

Ekainak 10: Gipuzkoako 
erlojupekoa san 
antonion.

Ekainak 30: san 
Martzialera kronoigoera

uztailak 8: Jaitsiera, 
antzuolan

lasterketen 
egutegia
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Maite Txintxurreta BErGara
Bertsozaleek hitzordua daukate 
bihar gauean Artatse elkartean. 
Izan ere, Gipuzkoako Herriar-
teko Txapelketaren baitako saio 
bat jokatuko da bertan, Deba-
goieneko taldearen eta Aitziaren 
Gorraizia donostiarren artean.

21:00etan afaria izango da el-
kartean (sarrerak aurrez saldu 
dituzte), eta 22:30ean hasiko da 
saioa. Saioa bera doan izango 
da, eta afarira joaten ez direnak 
ere joan daitezke ikustera. 

Debagoieneko ordezkarien 
artean, bergararrik ez da aritu-
ko bertsotan. Bai, ordea, gai 
jartzaile eta epaile lanetan. Gai 
jartzailea Ibon Leibar izango da 
eta epailea, berriz, Nerea Ma-
dariaga. Kantatuko dutenak, 
berriz, Ane Zuazubiskar arra-
satearra, Oihana Arana esko-
riatzarra eta Martin Berrizbei-
tia aretxabaletarra izango dira.

lehen saioan, galdu
Debagoiena taldeak lehen saioa 
otsailaren 12an jokatu zuen, 
Anoetan, Tolosaldeko taldearen 
aurka. Etxekoek 14 puntu lortu 
zituzten eta kanpokoek, berriz, 
10. Saio horretan Haizea Aranak, 
Oihana Aranak eta Marixe Ruiz 
de Austrik kantatu zuten.

Debagoiena lehen kanporake-
tan lau taldeko multzoan dago, 
eta donostiarrez eta Tolosalde-
koez gain, Erniarraitz taldeak 
osatzen du multzoa. Multzo ba-
koitzeko lehenengoa igaroko da 
hurrengo fasera.

Lehen saioan galduta, deba-
goiendarrentzat zaila izango da 
aurrera egitea, baina Ane Zua-
zubiskarrek nabarmendu du 
"ondo pasatzea" dela haientzat 
garrantzitsuena. "Gogoz eta ani-
matuta" daude taldekideak etxean 
kantatzeko, lagun eta ezagunez 
inguratuta.  Gainera, azaldu du 
bailarako bertso eskola guztie-
tako kideak joango direla bertso 
saioa ikustera, eta giro ona sor-
tuko dela uste du.

Herriartekoan diharduen debagoiena taldea. lekaixOka BerTsO eskOla

Herriarteko bertso 
Txapelketa artatsen
Gipuzkoako Herriarteko Bertso txapelketaren baitan, Debagoiena taldearen eta 
Donostiako aitziaren Gorraizia taldearen arteko saioa izango da bihar gauean. 
Bailarako bertso eskoletako kide debagoiendarrak animatzera etorriko dira

ibon leibar bergararra gai 
jartzailea izango da zapatuan.
Prestatu dituzu gaiak? 
nondik nora joango dira?
Bai, prestatuta dauzkat. saiatu 
naiz umore ukitua jartzen 
gaiei, ikusleendako saio polita 
eta arina izan dadin. agurra 
ere puntuagarria izango da; 
orduan, zerbait prestatuta 
izango dute eta kanturen bat 
edo egongo da... horrek ere 
lagunduko du saioa 
dibertigarria izan dadin.
nola gertatzen dituzu 
gaiak? 
normalean, umoretik joatea 
gustatzen zait. Gai serioren bat 
ere sartzen dut, bakarka 
lantzeko-edo, bat edo beste 
egon behar delako. Baina, 
normalean, ez zait gustatzen 
txapelketa nagusietan bezala 
gai guztiak serioak izatea. 
Politak dira herriartekoa 
bezalako ekimenak?

Bai. Bertsolaritza gustatzen 
zaigu, eta halako ekimenetan 
parte hartu izaten dugu 
bergararrok ere. esaterako, 
Bertsotruk-en. iaz hasi zen, eta 
aurten ere aretxabaletan izan 
gara eta lasartera ere joango 
gara. eta herriartekoa bezalako 
txapelketak, taldekakoak-eta, 
oso politak izaten dira. 
Bestelako txapelketak oso 
urruti geratzen zaizkigu, eta 
horrelakoak gazteek eta 
hasiberriek parte hartzeko 
aukera politak izaten dira.

l.B.e.

"saiatu naiz gaiei umore ukitua 
jartzen, saio polita izan dadin"
ibon leibar 'txinbo' GaI jartzaIlEa Bergarako Stoltz-Freres Orga-

noaren Aldeko Lagunak Elkar-
teak kontzertua antolatu du 
domeka honetarako, hilak 12, 
Santa Marina elizan (19:00). Jose 
Migel Laskurain eibartarrak, 
egungo Bergarako Txistulari 
Bandako zuzendari denak, txis-
tua joko du, eta Aitor Oleak, 
berriz, organoa. Bien artean, 

Tomas Garbizu Salaberria kon-
positorearen piezekin osatutako 
errepertorioa joko dute. 

Sarreratik batutako dirua San 
Pedro parrokian dagoen 1889. 
urteko Stoltz-Freres etxeko or-
ganoaren berriztatze lanetara 
bideratuko dute. Sarreraren 
prezioa bost euro da. 

Dohaintza ekonomikoa egin 
nahi dutenek ere badute horre-
tarako aukera, Kutxabankeko 
ES90 2095 5070 7091 1532 9753 
kontuaren bitartez.

Laskurainen eta 
Olearen kontzertua 
organoaren alde

'Futbolariak eta printzesak', 
gogoetarako antzezlana
Eidabek zabalotegin taularatuko duen ikuskizunak 
hausnarketa bultzatu nahi du genero rolen inguruan

M.T. BErGara
Domekan, martxoaren 12an, 
Futbolariak eta printzesak an-
tzezlana izango da Zabalotegi 
aretoan, Eidabe antzerki taldea-
ren eskutik, arratsaldeko seie-
tan, eta sarrera lau euro kosta-
ko da. 

Parekidetasunaren gaia jorra-
tu eta nesken eta mutilen gene-
ro rolak zalantzan jartzen dituen 
antzezlana da honako hau.

hausnarketarako aitzakia 
Lur (Jon Zubiaga, Osoron) eta 
Odei (Olatz Pagaldai) dira Fut-
bolariak eta printzesak istorioko 
bi protagonistak, eta biek elkar 
nola ezagutu duten kontatzen 
dute antzezlanean. 

"Odei apur bat atzerakoiagoa-e-
do da, integratua sentitu nahi 
duelako, batez ere. Lur, aldiz, 
justu kontrakoa da", azaldu du 
Pagaldaik. Antzezlanean umore 

ukitua ez da falta, eta erritmo 
bizia du. 

Olatz Pagaldaik dio berez 7-13 
urte bitarteko umeendako ikus-
kizun bezala aurkezten duten 
arren, eurek gomendatzen du-
tela gurasoekin edo familian 
ikustera joatea. Izan ere, antzez-
lan hau "parekidetasunaren gaia 
jorratzeko erreminta" izan dadin 
nahi dute. Gai "gordina" izan 
arren, antzezlanaren bidez "pi-
sua kendu" nahi diote, antzez-
lana bera umeen eta gurasoen 
artean ere horretaz berba egi-
teko aitzakia izan dadin.

antzezlan arrakastatsua 
Urtebete baino gehiago darama-
tzate Eidabekoek antzezlan ho-
nekin, eta harrera "oso ona" 
izaten ari da. "Zorion pila bat 
jasotzen ari gara, eta aste hone-
tan, esaterako, egunero funtzio 
bat daukagu", dio Pagaldaik.

Martxanterak talde feministak 
antolatuta, festa feminista egin-
go dute bihar, zapatua, gazte-
txean. Iluntzeko zazpietan abia-
tuta, zumba poteoa egingo dute. 
Gauean, 22:30ean, Serpiente 
taldeak kontzertua emango du. 
Bilbotik datoz eta post punka 
egiten dute.Gero, Martxanterak 
VJ-rekin jarraituko du festak. 
Sarrera: 3 euro.

Borroka feminista eta 
jaia bat eginda bihar, 
zapatua, gaztetxean

Kartzela zaharreko haur eta 
guraso asanbladak antolatuta, 
ipuin kontaketa saioa izango da 
gaur arratsaldean, egubakoitza 
(18:00), gaztetxean. Eneko Etxe-
garai idazlea eta Eduardo Ro-
driguez ilustratzailea izango 
dira ipuin kontalariak, eta, be-
raz, ahozko kontaketa eta irudiak 
uztartuko dituzte. Sarrera: 2 
euro.

Ipuin kontaketa saioa 
Etxegarairen eta 
Rodriguezen eskutik



KULTURRIZKETAK
goIEnA TELEBISTA, ‘KULTURRIZKETAK’
eGuenean, maRTXOaRen 16an, 21:30ean
alaia Martin eta ManeX agirre aUrrez aUrre

zu hemen zaude
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M. a. antzuOla
"Ahozko tradizioak pertsona 
izaten erakusten digu, mundu 
justuagoa irudikatzen, balioetan 
hezten gaitu, itxaropena dakar-
kigu... ipuinik gabeko herriak 
bere nortasuna galtzen du". Ho-

rrelaxe, ahozkotasunaren ga-
rrantzia aldarrikatu gura dute 
aurtengo Ahotik bihotzera ipuin 
maratoian ere. 

Eta, horregatik, apirilaren 2an, 
domekan, ahozko tradizioaren 
festan parte hartzera animatu 

gura dituzte herritarrak. "Asko 
poztuko ginateke kontatzera 
etorriko bazinete!". Animatzen 
denari laguntzeko prest gaude, 
gainera", kontatu du Virginia 
Imaz antolatzaileak. "Guri esa-
tea besterik ez dauka interesa 
duenak, eta lagunduko diogu". 

Baina, zer kontatu? Nola par-
te har daiteke? "Nahi dena kon-
tatu daiteke; baldintza bakarra 
da ezin dela irakurri: ipuinak, 
istorioak, garai bateko bizimo-
duaren pasarteak, bertsoak, 
kantuak… nahi dena kontatu 

daiteke ipuin maratoian", argi-
tu dute antolatzaileek. 

Egun osoko festa izango da, 
gainera: 13:00etatik 14:30era bi-
tartean ipuin eta bertso-poteoa 
egingo da herriko tabernetan 
barrena. 18:30etik aurrera, aldiz, 
ipuin eta bertso maratoia egin-
go da Torresoroan.

Izena emateko, harremanetan 
jarri beharko dute interesa du-
tenek Udaleko Kultura Sailare-
kin, 943 76 62 46 telefonora dei-
tuta edo kultura@antzuola.eus 
helbidera mezua idatzita. 

ahozko transmisioaren 
garrantzia azpimarratuko dute  
'ahotik bihotzera' ipuin maratoiaren laugarren edizioa 
apirilaren 2an, domekan, egingo da antzuolan

Behinola taldeko ipuin kontala-
riak etorriko dira domekan, 
martxoaren 12an. Ipuin konta-
lari tradizionalen tekniketatik 
abiatuta, jauzi bat eman nahi 
izan diote ipuinak kontatzeko 
moduari, askoz hurbilagoak eta 
parte hartzaileak izan daitezen. 
4 eta 10 urte arteko umeendako 
saioa 18:30ean Torresoroan izan-
go da domekan.

Ipuin kontalaria 
gaztetxoendako 
domekan

Maider arregi antzuOla
Martxoaren 8a egunero dela 
aldarrikatu zuten eguazten ilun-
tzean Antzuolako Herriko Plazan 
batu ziren herritarrek. 

Elkarretaratzean, Olaranen 
asteburuan zabalduko duten 
erakusketako argazkiak proiek-
tatu zituzten. Herriko hainbat 
emakumeren ogibideak gertutik 
ezagutzeko aukera izan zen. 

Berdintasuna, emakumeen 
eskubideak eta parekidetasuna 
ez da soilik Martxoaren 8ko kon-
tua. Gizartean eta norbanakoan 
oraindik ere lan asko egin beha-
rra dagoela dio Gizarte Ongiza-
te zinegotzi Alaitz Igartzabalek: 
"Egunero jarraitu behar da la-
nean; eta norberarengandik ha-
sita. Parekidetasuna lortzeko bi 
dimentsiotan egin behar dugu 

lan, gizarte mailan eta norba-
nakoan. Azken honetan, gure 
pentsamenduak, praktikak eta 
jarrera sartzen dira jokoan. Gi-
zartea aldatzeko geure burua 
ere aldatu behar dugu".

'berdinbidean' programa
Igartzabalek dio berdintasuna 
arlo guztietako zeregina dela, 
eta, horregatik, hasi Udaletik 

hasi direla. Hala, berdintasuna 
lanean txertatzeko, idazkariek 
eta kontu-hartzaileek formazio  
bat egin dute; baita udal zine-
gotziek ere. "Berdinbidean pro-
gramaren barruan jarraituko 
dugu aurreko urtean finkatuta-
ko hiru lan ildorekin. Lehena: 
mainstreaming eta Gobernantza 
–berdintasun politikak zehar-
kakotasunez lantzeko estrategia 
dira, baina Udaletik hasitakoa 
izango da–. Bigarrena: balioen 
aldaketa eta emakumeen jabetza. 
Eta hirugarrena: indarkeria 
sexistarik gabeko Gipuzkoa", 
argitu du. 

emakumeak protagonista
Aste bukaeran, Olaranen, he-
rriko emakume langileen argaz-
ki erakusketa izango da ikusgai 
–zapatuan eta domekan, 18:30-
20:30–. "Gure asmoa emakumeek 

jorratzen dituzten lan-arlo guz-
tiak edo gehienak irudikatzea 
izan da, ez etxetik kanpo baka-
rrik, baita etxe barruan ere".

olatu morea, bihar
Oinez edo korrika parte hartu 
dezakete antzuolarrek bihar egin-
go den Olatu Morea lasterketan 
–lau kilometro korrika edo bi 
kilometro oinez egin dezakete–.

"Adin guztietako emakumezko 
zein gizonezkoak animatu dai-
tezke emakumeen eskubideen 
aldeko lasterketan parte hartze-
ra. Iazko harrera ikusita, aurten 
ere nork bere mezua idazteko 
aukera izango du aurrez bana-
tutako zaien globoan. Eta bu-
kaeran, denak askatuko ditugu, 
mezuak zabalduz. Azken mezua 
irakurriko dugu udaletxeko bal-
koitik", azaldu du Kirol zinego-
tzi Garazi Larreak.Eguaztenean egindako elkarretaratzea Herriko Plazan. anTzuOlakO uDala

Emakumeen eskubideak 
egunero aldarrikatzeko
Eguaztenean, martxoaren 8a,  antzuolarrek emakumeen eskubideak aldarrikatu 
zituzten; astebururako, baina, ekintza gehiago antolatu ditu Gizarte Ongizate sailak: 
"Emakumeen eskubideak eta berdintasuna egunero landu behar dira"

10:15ean zumba saioa egingo dute pilotalekuan bihar, zapatua. 
arratsaldean, aldiz, 17:30ean, Olatu Morea lasterketa. 17:00etan 
globoak banatuko dituzte, nork bere mezua idatz dezan, eta 
lasterketa 17:30ean hasiko da. nahi duenak oinez egin dezake.

kirola eta aldarrikapena, zapatuan

iazko olatu Morea, Herriko Plazan. GOiena
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Gizonak

Martxuan 8xa pasau jakun honetan, beste batzutan entzun bihar 
izan dittudan afirmaziño hutsak entzutia tokatu jat berriz be. 
"Feminismua eta matxismua berdinak dia, hemen berdintasuna". 
Igual oin arte ez ziñan pentsatzen jarriko, baina matxismua eta 
feminismua ez dia berdinak. Matxismuak gizonen nagusikeria 
bilatzen dau eta feminismuak nagusikeria honekin bukatzia. 

Hezkuntza sistemak –hortik ihes egin nahian dabilen arren– eta 
gizartiak antolaketa sozial horren egonkortasuna bermatzen dabe, 
horri heteropatriarkatua deitzen jako. Mugimendu feminista 
desbirtuau eta kriminalizatzen dau egunero. Horren adibide dira 
txiste matxista eta nesken gorputzen erabilera materiala. 

Aldizkari bat zabaldu edo Antzuolan edozein tabernatan belarrixa 
fintzia nahiko izengozu topatzeko. Antzuola be herri matxista da, 
bai, gure herrixa ez dago gizarte hontatik kanpo, eta bertako 
mutilok be rol horrek errepikatzen dittu. Gizonok etxeko lan ugari 
dauku berdintasunian, feminismuan, oinarritutako gizarte baten 
bidian. Zure aukeria da astotik jeistia edo zure etxekuak eta 
ingurukuak zapaltzen jarraitzia. Ze bide aukeratzen dozu? 

nIrE ustEz

oIer PeñaGarIkano OIErnaIz@GmaIl.cOm

Antzuolako erregional taldea. ake

Ibai zabalo: "Gure esku dago 
helburua, finala jokatu gura dugu"
Partidu "gogorra" jokatuko dute lider dagoen 
Billabonaren aurka bihar, zapatua, 16:30ean, Eztalan

M.a. antzuOla
Sailkapeneko lehen postutik 
puntu bakarrera dago Antzuo-
lako taldea, 21 punturekin. Lehe-
na Billabona da, 22 punturekin. 
Eta, hain justu ere, bihar, zapa-
tuan, Eztalan neurtuko dituzte 
indarrak, 16:30ean. 

Partidu lehiatua izango dela 
aitortu du Ibai Zabalok, Antzuo-
la taldeko kapitainak: "Partidua 
gogorra izango dela badakigu. 
Futbol zelaia, behintzat, gure 
aldekoa izango da. Billabona 
taldea teknikoa da; gu, aldiz, 
fisikoki  indartsuagoak gara, 
eta ea hortik jota garaipena lor-

tzerik daukagun. Etxekoen be-
rotasuna ere izango dugu eta".

helburuak betetzear
Taldeak argi dauka lehen pos-
tuetan geratu beharra daukala 
igoera lortzeko: "Hirugarrena-
rengandik bost puntura gaude. 
Helburua lehen postuetan egotea 
da; gure esku dago eta argi dugu 
finala jokatu nahi dugula igoera 
lortzeko". Zabalok gaineratu du 
lan egin dutela helburu hori 
lortzeko. "Denboraldi hasieratik 
bagenekien talde indartsuagoa 
eta polita geneukala gauza po-
litak egiteko", kontatu du. 

Maider arregi antzuOla
Udalaren eta Hezkuntza Sailaren 
arteko lankidetza hitzarmena 
onartu zen aho batez martitze-
neko osoko bilkuran. Modu ho-
rretan, Haur Eskolen Partzuer-
goak Antzuolako eskolak duen 
eraikina erabiliko du beste bost 
urtetan. 

Baina Antzuolako Herri Es-
kola txiki geratu da, eta behar 
hori asetzeko bestelako urratsak 
egiten hasia da Udala. "Otsail 
hasieran Jaurlaritzako Hezkun-
tzako Eraikuntza Saileko tekni-
kariak egun duten proiektua 
aurkeztera etorri ziren. Oraindik 
guztiz amaituta ez egon arren 
eta oraindik aldaketa batzuk 
izango dituen arren, proiektua 
aurreratuta daukate eta uda 
baino lehen proiektu-base bat  
egina izango zutela esan ziguten 
–xehetasunak gorabehera, behin 
betikoa gertu izango duen proiek-
tua–", azaldu du Hezkuntza zi-
negotzi Mikel Bargielak. Izan 
ere, leku arazo honi irtenbidea 
emateko asmoa da egun gela 
aurrefabrikatuak dauden lekuan 
bi pisuko eraikin bat egitea. 
"Eskolako eraikin osoari lauki 
forma emango dion bi pisuko 
eraikina egitea da asmoa".

2018an handitze lanak  
2017an proiektua bukatu eta 
eraikuntza lanak esleitzea au-
rreikusten du Antzuolako Uda-
lak. "2017an ere, Udalak eraiki-
tzeko behar diren arau aldake-
tak egin eta onartu behar ditu", 
argitu du Bargielak. Hala, erai-
kuntzako obrak 2018an hasiko 
lirateke. "Lehenengo seihilekoan 
hasiko lirateke eta urtebete in-
gurukoak izatea espero dugu  
–dena ondo badoa–".

arau aldaketa  
Esan bezala, eskola handi-
tzeak egun gela aurrefabri-
katuak dauden espaloi gunean 
eraikitzea eskatuko du –Sa-
gasti aldean–. Horregatik, 

arau aldaketa onartu beha-
rrekoa da gune horretan erai-
ki ahal izateko. "Aldaketa 
egiteko obraren proiektu guz-
tiz definitiboa behar ez bada 
ere, proiektu-basea edo, no-
labait esateko, neurri peri-
metralak, behintzat, ezagutu 
behar dira, aldaketa nolakoa 
den ezagutu eta gunearen 
kudeaketa zehazteko". 

metodologiari jarraipena  
Eskolak duen irakaskuntza me-
todologiaren jarraipena berma-
tu gura dutela ere azaldu du. 
"Kontuan hartu behar da meto-
dologia hau ezarri eta landu 
zuten –eta lantzen ari diren– 
irakasle asko erretiratu direla. 
Egin duten lan hau guztia ez 
galtzea da helburua, eta meto-
dologiari jarraipena ematea".

Antzuolako Herri Eskola. MaiDer arrFGi

Eskola handitzeko lehen 
urratsak egin dituzte
asmoa da 2017rako Herri Eskola handitzeko proiektua eginda eta esleituta egotea; 
hala, 2018ko lehen sei hilabetean hasiko lirateke eraikinaren obrak eta urtebeteko 
epean amaituta egotea aurreikusten du antzuolako udalak

hemendik 2 edo 3 
urteren bueltan 
eskolan izango den 
ikasle kopurua 
kontuan hartuta, 
hezkuntza 
zinegotziak dio 
"beharrezkoa" 
izango dela bi 
pisuko eraikina 
egitea sagasti 
inguruko gunean. Sagasti aldean dauden gela aurrefabrikatuak. M. a.

gela aurrefabrikatuak 
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L.Z. ElGEta
Alemaniako Wöbbelinen hil zu-
ten naziek Pascual Askasibar 
elgetarra, 1945ean. Tomas Rebo-
llori eta biei omenaldia egin 
zieten Elgetan urtarrilaren  27an, 
Holokaustoaren Biktimen Egu-

nean. Askasibarren kasuan, or-
dea, ez zen senitartekorik ber-
taratu, ez baitzegoen haien arras-
torik.  Turismo teknikari Ainhoa 
Bernabek ikertzen jarraitu du 
eta Askasibarren arreba Maria-
ren alabaordearen eta haren 

semearen berri izan du orain. 
Lagungarria izan da baita ere 
Galarraga baserrian sortutako 
Julian Azkarragaren testigantza.

Denen artean argitu dute Ga-
larraga Etxetxoko sendiaren 
nondik norakoak. Ama —An-
dresa Iriondo— eta bost seme-a-
laba ziren —Pascual, Maximi-
liano, Valentin, Maria eta Jus-
ta—. Pascual Frantziara joan 
zen, Maximiliano Argentinara, 
Valentin oso gazte hil zen De-
rion, eta Justa serora sartu zen. 
"Anai-arrebak Pascualen patua-

ren berri izan barik hilko ziren, 
ziurrenik", esan du Bernabek. 

gerrako beste hobi bat
Galarraga baserriko Julian Az-
karraga Eibarren bizi da gaur 
egun, eta 88 urte ditu. Gogoan 
ditu askasibartarrak, eta, haien 
inguruko berri ematearekin 
batera, gerra garaiko hobi baten 
kokalekua ere eman du. 1936ko 
urriaren 5ean amarekin eta hiru 
anai-arrebekin batera Elorriora 
ihesi zihoala hildako bi milizia-
norekin egin zuen topo familiak  

etxetik oso gertu. Galarragak 
adierazi du aitak eta beste au-
zotar batek lurperatu zituztela 
gorpuzkiak baserritik ehun bat 
metrora dagoen Garaibia izene-
ko zelaian. "Kokapen zehatza 
eman du eta lekua markatuta 
dago orain", adierazi du Berna-
bek. "Inguru hori Bergara da 
orain, eta Bergarako Udalaren 
eta Aranzadi Zientzia Elkartea-
ren esku ipiniko dugu daukagun 
informazioa". Bada, Elgetan an-
tzerako hobi ugari dagoela esan 
du Bernabek.  

nazien esku hildako Pascual 
askasibarren ondorengoak 
udalak Bilbon aurkitu ditu arreba mariaren alabaordea 
eta biloba. Gerrako beste hobi baten berri ere izan dute

Larraitz Zeberio ElGEta
Kolore morea nabarmendu zen 
Elgetan Martxoaren 8an. Ema-
kumeen Nazioarteko Eguna al-
darrikatzeko, morez janzteko 
eskaera jaso zuten Herri Esko-
lako ikasleek, eta gaiarekin lo-
tutako ekintzak egin zituzten 
egun osoan. Arratsaldean, eskuz 
egindako paperezko lore bana-
rekin irten ziren eskolatik, mai-

te duten emakume bati opari-
tzeko. 17:30ean bestelako eragi-
leek hartu zuten lekukoa. Gaz-
telekuko neska-mutikoek egin-
dako pankarta zintzilikatu zuten 
udaletxeko balkoitik, eta pista 
bila ipini zituzten hainbat ume 
Altxorraren bila jokoaren bitar-
tez. Topatutako esaldi zatiekin 
esaldi osoak osatu behar izan 
zituzten, eta elkarretaratzerako 

prestatutako pankartan ipini 
zituzten. Hiru izan ziren: Ber-
dintasunaren bidean atzerapau-
sorik ez!; Jaiotzaz ez gara arra-
zistak, matxistak, homofoboak 
edo sexistak. Zer gertatzen zaie 
batzuei gero?; eta Kalean aske 
ibiltzea dut helburu, ez ausart! 
Horrela egin zuten elkarretara-
tzea. Txalo artean eman zioten 
amaiera ekitaldiari.

Martxoaren 8an emakumeen eskubideak aldarrikatzeko Elgetan egindako elkarretaratzea. l.z.

berdintasuna eskatzeko, 
leloak, jokoak eta loreak
Emakumeen lana eta indarra ikusarazteko eguna izan zen martxoaren 8a, baita 
gizarte patriarkalaren desorekak nabarmentzekoa ere. aldarrikapen eguna ez zen 
oharkabean pasatu Elgetako neska-mutikoendako. Eta helduendako ere ez...

gaztelekuan egindako pankarta udaletxeko balkoian ipintzeko prest. l.z.

osatutako esaldiekin elkarretaratzea egiteko pankarta apaintzen. l.z.

Eskolako ikasleak eta irakasleak eguazten eguerdian lore moreak eskuan. l.z.

Alabak lore morea opari. l.z. Altxorra topatzeko pista irakurtzen. l.z.
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Larraitz Zeberio ElGEta
Badator Korrika eta oraingoan 
Elgeta zapalduko ez badu ere 
euskararen aldeko lasterketa-
rekin bat egiteko hainbat auke-
ra izango dituzte herritarrek. 
Gaurko, martxoak 10, iragarri 
ditu Elgetako Korrika batzordeak 
lehenengo ekintzak. Buztin ge-
lan burutuko dituzte eta izango 
dira erakusketa bat, ikus-entzu-
nezko baten emanaldia eta Ko-
rrika materialaren salmenta. 
Erakusketa 18:30etik 20:30era 
egongo da zabalik eta Korrika-
ren aurreko edizioen errepaso 
historikoa egiten du. Ikus-en-
tzunezkoak, berriz, Euskararen 
lau aurpegi du izenburua eta 
lau lagunen bizipenak ditu ar-
datz. Euskaraz bizi den jendea, 
euskarara hurbildu dena, kolo-
re eta ñabardura askotakoa dela 
erakusten du. Korrika materia-
laren salmenta 19:00etan hasiko 
da, hori ere buztin gelan. 

korrika egiteko aukera 
Elgetarrek hainbat aukera izan-
go dituzte Korrikan parte har-
tzeko. Apirilaren 1erako egun 
osoko irteera antolatu du Goi-
beko euskaltzaleen topaguneak 
Nafarroan kilometroa egiteko.

Herri Eskolak, berriz, apiri-
laren 7rako iragarri du Korrika 
Txikia eta, gauzak ondo bidean, 

15:00etan abiatuko da ikastetxe-
tik herrian zehar itzulia egiteko.  

Apirilaren 8an ere Korrikan 
parte hartzeko aukera izango 
dute herritarrek. Udalak auto-
busa antolatu du lasterketa Oña-
titik zein Arrasatetik igarotzen 
den unerako. Joan-etorria egi-
teko autobusa doan izango da.

Apirilaren 9ko amaiera eki-
taldirako ere autobusa egongo 
da. Debagoieneko Korrika ba-
tzordeak ipiniko du. Ikusteko 
dago oraindik autobus hori he-
rritik pasako den edo elgetarrek 
Bergarara jaitsi beharko duten.

Herri Eskolako bi ikasle orain bi urteko Korrikako lekukoarekin, Elgetan. l.z.

korrikaren inguruko 
lehen ekintzak, gaur
Bi urtean behin egiten den lasterketa ez da aurten herritik pasako. Hala ere, korrika 
batzordea sortu du udalak eta hainbat ekintza prestatu ditu giroa sortu eta herritarrek 
ekimenarekin bat egin dezaten. Goibekok, berriz, nafarroan hartuko du lekukoa

Euskal Mendizale Federazioak 
Elgetako Udalarekin elkarlanean 
antolatuta Euskal Herrikoirau-
pen luzeko ibilaldien zirkuitua 
egingo dute, etzi, herrian. Urte-
ro moduan 25 kilometroko men-
di ibilaldiarekin emango diote 
hasiera egunari, eta hainbat 
tontor egingo dituzte: Intxorta, 
Erdella, Egoarbitza, eta Azko-
nabitza. Lerrook idazterakoan 
113 lagun zeuden izena emanda. 
Mendi ibilaldiaren amaieran, 
14:00ak aldera, 2016ko finalisten 
diploma banaketa egingo dute. 
Bazkaria ere antolatu dute. Pre-
zioa 26 euro da. Gaur, barikua, 
da bai ibilaldian bai bazkarian 
izena emateko azken eguna. 
Argibideak, udaletxean. 

Mendizale ugariren 
topalekua izango da 
Elgeta domekan Erretiratuen batzarra

Erretiratuen Xalbadorpe 
elkarteko kideek urteko 
batzar orokorra deitu dute 
barikurako, hilak 10, 17:30ean, 
Ozkarbi elkartean.

Irteera gaztelekutik
Gaztelekuko neska-mutikoek 
Elgetako auzoak ezagutzeko 
irteera egingo dute domekan, 
16:00etan.

Frontenis txapelketa
Frontenis txapelketa ez 
antolatzea erabaki dute 
bultzatzaileek. Jakinarazi 
dutenez, ez du inork izenik 
eman horretarako ipinitako 
epemugan. Hala, oraingoz, 
txapelketa bertan behera 
uztea erabaki dute. 

OHarrak

Martxoak 10
• 18:30 Euskararen lau 

aurpegi dokumentala eta 
korrikaren errepaso 
historikoa egiten duen 
erakusketa, buztin gelan.

• 19:00 korrika 
materialaren salmenta.

apirilak 1
• 10:00 eguneko irteera 

eslabara (nafarroa).

apirilak 7
• 15:00 korrika Txikia 

eskolak antolatuta.

apirilak 8
• 10:30 autobusa Oñatira 

eta arrasatera korrika 
egiteko. itzulera 
15:00etan (udalak)

apirilak 9
• Autobusa Iruñara 

korrikaren amaierara. 
Ordutegia zehazteke.

korrika 
kulturala

l.z.

zortzi intxaurrondo berri 
udaleko ingurumen batzordeak antolatuta, zuhaitz eguna egin zuten, atzo, 
elgetan. eskolako neska-mutikoek zortzi intxaurrondo landatu zituzten 
zabala hermanos lantegi zaharraren eta saihesbidearen artean dagoen 
belardian. Prest aurkitu zituzten zuloak landaketak egiteko. Orain 
intxaurrondoen bilakaeraren jarraipena egiteko aukera izango dute.

Gaur, barikua, Amets Arzallu-
sek, Igor Elortzak eta Unai Itu-
rriagak Spaloia kafe antzokian 
egingo dute bertsotan. 21:30ean 
emango diote hasiera afariari. 

Eta bihar, zapatua, musika 
izango da protagonista kafe an-
tzokian. FaltA taldeko hirukoteak 
egingo du emanaldia, 19:30ean. 
Hazparneko taldea da eta mu-
sikalki post rockaren inguruan 

kokatzen dira. Hirukote moduan 
taularatzen dira: Manu Etxega-
rai da bateria-jotzailea, Beñadin 
Lohiague gitarra-jotzailea eta 
Seb Delaporte baxu-jotzailea. 
Sarrera doan izango da.

Hurrengo hilabeteetako pro-
gramazioari dagokionean hain-
bat musikariren etorrera iraga-
rri dute kafe antzokiko ardura-
dunek. Horien artean daude Ibai 
Marin, The Riff Truckers, Su-
mission City Blues, Mikel Ur-
dangarin, Izaro eta Lauroba 
taldea. 

Bertso afaria eta 
FaltA taldea aste 
bukaeran Spaloian

nafarroan hartuko du lekukoa Goibeko euskaltzaleen topaguneak. 
eslaba herrian egokitu zaio eta egun osoko irteera antolatu dute 
apirilaren 1erako. 10:00etan abiatuko da autobusa elgetatik. 
12:00etan txikiteoa egingo dute Oibar herrian, eta 13:00etan 
Frontoia tabernan bazkaltzeko aukera izango dute 
parte-hartzaileek. Prezioak dira: 15 euro helduek eta 12 euro 
umeek. 14:30ean irtengo da autobusa Oibartik eslabara. 
kilometroa egin ostean zangotzara egingo du taldeak 17:00etan 
pasatzen da-eta korrika bertatik. itzulera elgetara 18:30ean 
izango da. autobusaren prezioa da: helduak 7 euro eta umeak 3 
—bazkideendako helduak 3 euro eta umeak doan—. izen-ematea 
martxoaren 30era arte da elgetakogoibeko@gmail.com helbidean. 

goibekok eslaba herrian kilometroa
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o.E. / a.T. OñatI
Martxoaren 8aren bueltan, hain-
bat ekitaldi egin dira egunotan. 
Jendetsuena Emakumeen Egu-
nean Foruen plazan egin zen 
elkarretaratzea izan zen, sare 
feministak deitutakoa. Herritar 
ugari elkartu ziren bertan eta 
"borroka" egun bat dela ozen 
aldarrikatu zuten. Asko dagoe-
lako egiteko eta ari garelako, 
batu feminismora lelodun pan-
karta erakutsi zuten feministek, 
emakumeen eguneroko borro-
karen adierazle. "Feministak 
izan behar gara egunero, ordu-
ro eta minuturo. Eta hemendik 
feminismora batzeko dei egiten 
dugu, denon artean mantendu-
ko eta lortuko ditugulako ema-
kumeon eskubideak", azaldu 
zuen Andraitz talde feministako 
Lourdes Arregik. Izan ere, orain-
dik lan asko dago egiteko.

Eguazten arratsaldean egin 
zen elkarretaratze horretara 
batu ziren baita ere Lagun Leku 
elkartekoak. Eguerdian, euren 
kabuz beste elkarretaratze bat 

egin zuten Olakua auzoan, eta, 
egunean bertan egin zuten baz-
karian 22 lagun elkartu ostean, 
Foruen plazan egin zen elkarre-
taratzean ere izan ziren euren 
pankartarekin. Eraildako ema-
kume gehiagorik ez! zioen, eta 
hauxe adierazi zuen elkarteko 
kide Nieves Barrenak: "Berdin-
tasunaren alde aldarrikatzeko 
ehunka kontu daude, baina guk 
erailketen gaia ekarri nahi izan 
dugu gogora gaurkoan".

Sorpresa bat ere izan zen el-
karretaratzearen amaieran. Bio-
dantza saio baten erakusketa 
txiki bat egin zuten dozena bat 
emakumek zapi koloretsuekin, 
eta ondoren, bertaratutako he-
rritarrak dantzara animatu zi-
tuzten.

bihar, bazkari feminista
Antixeneko gaztetxean 14:30ean 
egingo da bazkari feminista bihar, 
zapatua. Txartelak salgai daude 
Arranon eta Onan, 6 eurotan 
langabeendako eta 12an lanean 
dabiltzanendako.

selma huxley beka
Oñatiko Udaleko Berdintasun 
Sailak lehendabizikoz emango 
du ikerketa beka eta hori Ema-
kumeen Eguna ospatzeko anto-
latu diren gainerako ekitaldiekin 
batera sartu dute egitarauan. 
Selma Huxley izena darama eta 
aurkezpena martxoaren 29an 
egingo dute. Ekitaldia borobil-
duz, gerra eta emakumeen me-
moria historikoaz mahai ingurua 
egingo da Irantzu Mendia eta 
Amagoia Gurrutxagarekin. 

Selma Huxley bekaren helbu-
rua da Oñatiko emakumeek 
historian zehar egindako ekar-
penak (lanean, bizitza sozialean, 
ekonomian, politikan, kulturan...) 
aztertzea eta plazaratzea. 12.000 
euroko diru laguntza da.

Sare feministakoez gain, lagun lekukoak ere izan ziren eguaztenean Foruen plazan egin zen elkarretaratzean. MaiDer arreGi

asko dagoelako egiteko, 
feminismora batzeko deia
Emakumeen nazioarteko Egunean elkarretaratzea egin zuten Foruen plazan sare 
feministak deituta eta lagun leku elkartekoek ere bat egin zuten; ekitaldiari amaiera 
emateko, biodantzako zapi koloretsuen dantza bat egin zuten dozena bat emakumek

MarTxoarEn 8a 
aLdarrikaPEn 
Eguna dELa gogora 
Ekarri ZuTEn SarE 
fEMiniSTakoEk

europako Parlamentuan alderdi ezkertiarrak biltzen dituen Gue/
nGl taldeak jardunaldi feministak antolatu ditu aste honetan 
Bruselan eta han parte hartu dute eh Bilduko talde batek eta 
euskal herriko mugimendu feministako kide batzuek. "abortua, 
prostituzioa, errefuxiatuak, gatazka armatuan eta bake prozesuan 
emakumeak jokatu duen papera eta beste gai asko jorratu ditugu. 
esperientzia aberasgarria izan da oso", esan du nerea zubiak.

bruselako jardunaldi feministetan

nerea zubia, Europako Parlamentuan egindako topaketan. n.z.

Berritasunekin egingo da gaur, egubakoitza, zazpigarren 
Berdintxiketan lasterketa. Mezua, hori bai, betiko bera izango da: 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna.

Batetik, bi lasterketa egingo dituzte gaur: umeena eta 
nagusiena. "umeena 17:00etan hasiko da Foruen plazan eta 
udaletxeari emango diote buelta. nagusienean 16 urtetik gorakoek 
hartuko dute parte. 18:30ean hasiko da enpresagintza Fakultate 
parean eta bost kilometroko ibilaldia egingo dute herri barruan. 
Foruen plazan bukatuko da. Musika egongo da lasterketa 
girotzeko eta bukaeran sariak banatuko ditugu. umeen zein 
nagusien lasterketetan helburua da jendeak bikoteka parte 
hartzea; neska-mutiko bikoteak badira, hobeto. helburua da 
berdintasunaren mezua zabaltzea", adierazi du Mireia 
igartzabalek, lasterketa antolatzen ibili den enpresagintza 
Fakultateko ordezkariak. 

Bestetik, kilometroak 2017ko lantalde baten laguntza ere izan 
dute ekitaldia antolatzeko eta Lekaixoka! egingo dute korrika 
parte-hartzaileek. "Lekaixoka!-ren irudia egongo da Foruen plazan 
eta sari banaketan ere hartuko dugu parte. Banatuko diren 
sarietako batzuk kilometroak 2017ko produktuak izango dira", 
adierazi du Txantxiku ikastolako edurne retegik.

berdintasuna, 'lekaixoka!' ere bai

lehenengo aldiz egingo da martxoan Berdintxiketan. Mu
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oihana Elortza OñatI
Medikuek egin zioten bigarren 
belarrian ere inplantea jartzeko 
eskaintza. Asko pentsatu ondoren 
eman zien baiezkoa, duela 25 
urteko ebakuntza ahaztu barik.
nola moldatzen zara? ohitu zara 
bigarren aparatura ere? 
Horretan ari naiz, bai. Duela 25 
urte jarri zidatena oraindik ondo 
dabil, martxan. Horri esker hitz 
egin dezaket telefonoz, adibidez. 
Bigarrenarekin askoz hobeto 
entzungo dut, baina entzuten 
ikasten ari naiz oraindik.
logopedek laguntzen dizute proze-
su horretan? 
Bai. Eskumako alde hori lo egon 
da urte askotan eta orain esna-
tzen ari da poliki-poliki. Hasie-
ratik ozen entzungo banu, zora-
tu egingo nintzateke, mina sor-
tuko lidake bolumen horrek. Eta 
ari naiz gutxitik askora entzuten. 
Orain arteko azterketetan ikusi 
dugu ondo doala dena, eta pozik 
nago.
nolakoa izan zen ebakuntza? 
Lehenengotik oso ezberdina. 
Duela 25 urtekoak bost ordu pasa 
iraun zuen eta hamar egun egon 
nintzen ospitalean. Oraingoak 
ordu eta erdi inguru iraun du 
eta hurrengo egunean etorri 
nintzen etxera. Ondorengo egu-
nak ere askoz lasaiagoak izan 
dira. Ez dut minik izan. Asko 
aurreratu du kirurgiak eta tek-
nologiak.
ebakuntza oso mediatikoa izan zen 
lehendabizikoa. kamerekin grabatu 
zuten. 
Orduan, ni bezalako euskal he-
rritarrak ez ezik, Kantabriakoak 
eta Errioxakoak ere, esaterako, 
Donostiako ospitalera joaten zi-
ren. Ni izan nintzen inplantea 
jarri zioten lehendabizikoa, eta 
ikusmin handia sortu zuen, bai. 
Elkarrizketa asko egin zizkidaten. 
Gogoan dut ni operatu ninduen 
medikuarendako ere gisa horre-
tako lehen ebakuntza zela, eta 
Alemaniako beste mediku bat 
etorri zen laguntzera.  

orduan ere logopeden laguntza izan-
go zenuen, ezta? 
Bai. Operatu eta hilabetera hasi 
ginen aparatua programatzen. 
Inplantearekin entzuten diren  
tonuak ez dira arazorik ez dute-
nek entzuten dituzten modukoak. 
Entzuten da belarri barruan ura 
izango bazenu bezala. Sei hila-
betez egunero joan nintzen ospi-
taleko logopedarengana, sei orduz. 
Negar ere egin nuen batzuetan, 
ez nuelako nik gura nuen moduan 
ulertzen, baina ulertu gura nuen, 
eta jarraitzea erabaki nuen. Egia 
da nik badakidala zer den ondo 
entzutea; hau da, nik entzuten 
nuen txikitan, gero galdu nuen 
entzumena. Eta hori alde izan 
dut.
noiztik izan duzu entzumen arazoa? 
Txikitan, lauzpabost urte nitue-
la, ia erabat galdu nuen entzu-
mena gaixotasun baten ondorioz. 
Hamabi urte nituenerako, hobe-

to entzuteko aparatu bat jarri 
zidaten belarrian. Gehiago ere 
izan ditut, baina heldu zen mo-
mentu bat ikusten nuena ez nue-
la hobeto entzungo. Horregatik 
erabaki nuen operatzea.
bigarren ebakuntza egiteko asko 
pentsatu zenuen? 
Etxekoek nire gain utzi zuten 
erabakia, neuk pentsatzeko. Ekai-
nean jaso nuen medikuen pro-
posamena eta irailean baietz esan 
nien. Egia esan, inork ez zekien 
lehendabiziko aparatuak ze irau-
pen izango zuen. Oraindik fun-
tzionatzen du, baina ez genuen 
uste horrenbeste iraungo zuenik, 
eta zenbat denbora gelditzen zaion 
ere ez dakigu. Hala, urtarrilaren 
12an operatu ninduten. Buruko
-minak, nerbioak, zalantzak... 
izan ditut, baina askoz handiagoa 
da ebakuntzek emandakoa.
horrelako zenbat ebakuntza egiten 
dituzte urtean ospitale horretan? 
370 operazio inguru egin dituzte; 
duela 25 urte, 35 bat urtean. Ni 
operatu ninduten egunean Zu-
marragako mutil bat ere opera-
tu zuten. Normalean, umeak 
operatzen dituzte. Donostiako 
ospitalean belarri bietan inplan-
teak jarri dizkioten EAEko lehe-
nengoa naiz.

Mikel Korkostegi oñatiarra San lorentzo auzoan. O.e.

"bigarren inplantera ere 
ondo ari naiz moldatzen"
mikel korkostegi sEnDatutakO GOrra
Donostiako ospitalean belarrian inplante bat jarri zioten EaEko lehendabiziko herritarra 
izan zen korkostegi duela 25 urte. urtarrilean beste belarrian egin zioten inplantea  

"EnTZuTEn da 
bELarriETan ura 
baZEnu bEZaLa, ETa 
LogoPEdEn 
LagunTZa duT" 

Izenaren izana

Sailkapenak ezinbesteko diren gizarte honetan dagozkigun etiketak 
bilatzea funtsezkoa da. Jaio eta berehala, bi hemisferiotan banatzen 
gaitu munduak: mutila edo neska. Bi sexuen arteko marra garbi 
marraztea gustuko dugu mendebaldeko kulturetan. 
Euskaltzaindiak ere pertsona izenak sexu bakarrari lotzen dizkio.  
Izena omen duen guztia etiketatu eta dagozkion ezaugarriak 
erreproduzitzen hasten gara. Zuzentasunaren logikak onartzen ez 
duena azkar zuzentzen digute. Markatutako estereotipoarekin 
identifikatu ez eta sufritzen hasten gara. Orduan beste etiketarako 
bidea hasi beharra izaten da.

Horregatik, definizio berriak egiteari ekin behar diogu. Sailkatzea 
beharrezkoa delako eta izena ez duenak urduri jartzen gaituelako.

Sailkapenak ezinbesteko zaizkigun gizarte honetan, aukeratzea 
iraultza da. Horregatik maite ditut hainbeste ausartak diren 
emakumeak, negar egiten duten gizonak, indartsu izateaz lotsatzen 
ez diren neskak eta goxotasuna ezkutatzen ez duten mutilak. Maite 
ditut neska edo mutil diren ez dakitenak, eta, nola ez, izateko 
izenik behar ez duten guztiak.

nIrE ustEz

MaIte IrIzar

Uztailaren 3tik 28ra bitartean 
izango dira aurtengo udaleku 
irekiak, goizez, eta bertan parte 
hartzeko izen ematea zabalik 
dago; martxoaren 24ra  arte egon-
go da epea zabalik.

Uraren eguna, eskulanak, jo-
lasak, ibilaldiak, kanpaldia eta 
gehiago egingo dituzte aurten 
ere umeek. 4 eta 12 urte bitar-
teko umeak hartuko dituzte eta 
aurten ere gaztelekua izango da 
topalekua. Zaintza zerbitzua ere 
egongo da. Matrikularen prezioa 
da: lehenengo haurra 70 euro, 
bigarrena 60 euro, hirugarrena 
50 euro eta laugarrena doan. 
Zaintza 50 euro izango da. 

Aurten ere Txatxilipurdi izan-
go da antolatzailea.

Uztaileko udaleku 
irekietarako izen 
ematea zabalik dago

Gipuzkoako herriarteko bertso-
lari txapelketan, lehen faseko 
bigarren eta azken saioa egin-
go du Txinparta 2 taldeak do-
mekan.  Herriko taberna batean 
egingo du saioa, Pako tabernan, 
hain zuzen ere, 18:00etan. Mai-
der Arregi, Urko Arregi eta 
Gontzal Belategi izango dira 
bertsotan. Talde aurkaria As-
teasu-Zizurkilgo Karidadeko 
Benta taldea izango da.

Txinparta 1 taldeak bihar, 
zapatua, du saioa Zumarra-
ga-Urretxuko Amalur elkartean 
hango Photoshop taldearen 
kontra. Joseba Lasagabasterrek, 
Urko Egañak eta Andoni Goi-
tiak osatuko dute Oñatiko tal-
de hori. 

Pako tabernan 
lehiatuko da etzi 
Txinparta 2 taldea

Natur Eskolako zuhaitz landa-
keta egunak eta Aloñako La-
gunak elkarteak urtero egiten 
duenak bat egin dute aurten, 
joan den domekako hitzordua 
eguraldiagatik bertan behera 
gelditu zelako. Hori horrela, 
domekan egingo dute zuhaitz 
landaketa.

Natur Eskolako Idoia Bolla-
rrek azaldu duen moduan, zu-

marrak landatuko dituzte aur-
ten, landare gehienak, Iturri-
gorrin landatu ere: "W zuria 
izeneko tximeleta mota zuma-
rrean elikatzen da eta hori da 
arrazoia zuhaitz hori aukeratu 
izana landaketarako". 80 bat 
landare dituzte; gehienak Itu-
rrigorriko lurretan sartuko 
dituzte eta bakan batzuk, Unai-
mendin. 

Foruen plazan elkartuko dira, 
10:00etan, eta, azalpen batzuk 
entzun ondoren, Iturrigorrira 
abiatuko dira.

Zumarrak landatuko 
dituzte domeka 
goizean Iturrigorrin
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Muñoz izarraitz Aloña eskubaloi taldea garaipena ospatzen. GOiena

liga txapelketa irabaztea da 
Muñoz Izarraitz aloñaren xedea
joan den asteburuan, eskubaloi taldeak Gipuzkoako 
lehengo mailan jokatzeko txartela lortu zuen

ane Vitoria OñatI
Oñatiko eskubaloi taldeak Or-
diziaren kontra 17-29 irabazi 
zuen joan den asteburuan. Eta, 
horri esker, liga amaitzeko bi 
partiduren faltan, Gipuzkoako 
Lehenengo Mailan jokatzeko 
txartela lortu dute. Izan ere, 
Gipuzkoako Lurraldeko Bigarren 
Mailako kategorian aritu dira 
denboraldi honetan. Behin igoe-
ra lortuta, hurrengo jomuga 
euren kategoriako liga txapel-
keta irabaztea da. 

esfortzuaren emaitza
Orain arte eginiko lanak emai-
tza oso onak izan dituela aitor-
tu du Muñoz Izarraitz Aloña 
eskubaloi taldeko Aitor Biainek: 
"Bi partidu falta dira liga amai-
tzeko, eta, egia esan, orain arte 
oso ondo jokatu dugu. Izan ere, 
urte osoan partidu bakarra gal-
du dugu".  Hala ere, denboral-
diaren hasiera ez zela batere 

samurra izan aitortu zuen es-
kubaloi jokalariak: "Egia esan, 
esfortzu handia egin behar izan 
genuen liga hasieran. Baina 
denboraldi honetan asko hobe-
tu dugu eta poliki-poliki talde 
polita sortzea lortu da". Ligan 
garaile izateko bat edo bi puntu 
besterik ez dute behar izango, 
eta, beraz, oso gertu daudela 
uste dute. Baina, Biainen ara-
bera, euren hasierako helburua 
erabat ezberdina zen: "Gure ha-
sierako helburua ez zen liga 
irabaztea, baizik eta partiduez 
disfrutatzea. Gutxika, ordea, 
lehenengo postuetara gerturatu 
gara partiduetan lortutako emai-
tza onei esker, eta, horregatik, 
ligako irabazle bilakatzeko xede 
hori  geroz eta gertuago sentitu 
dugu". Hurrengo partidua Oña-
tiko Zubikoan jokatuko dute 
Munttarpe taldearen kontra, eta 
horretan lortu dezakete ligan 
garaipena. 

Datorren ostiralean, martxoren 
17an, pilota partidua izango da 
Zubikoa pilotalekuan (22:00). 
Aloña Mendiren pilota sailaren 
50. urteurrenaren ospakizuna-
ren harira, hainbat ekintza an-
tolati dituzte eta horietako bat 
da datorren barikuan izango 
den pilota partidua. Partidu 
horretan, promozio txapelketa-

ko finalerdiak izango dira. Bai-
ta Altuna-Barriola eta Ezkur-
dia-Merino pilotarien arteko 
lehia ikusteko aukera ere. Ho-
rretan, Altunak lehenengoz jo-
katuko du Oñatin eta Barriola 
azkenekoz ikusteko aukera 
izango da. Sarrerak Aloñamen-
di, Izarraitz eta Arrrano taber-
netan zein Txokolategian izan-
go dira salgai. Erreserbak tele-
fonoz egin nahi dituenak tele-
fono zenbaki honetara deitu 
dezake: 607 44 89 51.

Jaialdi berezia izango 
da datorren astean 
Zubikoa pilotalekuan 

ane Vitoria OñatI
Kata modalitateko txapelketa 
horretan, hainbat kategoriatako 
gazteek parte hartuko dute:  au-
rre-benjaminek, benjaminek, 
alebinek eta infantilek. Karate 
mota hori ariketa zehatz batzuen 
jarraipenean datza. Horietako 
bakoitzak izen zehatz bat dauka 
eta jasotako kolpeen nondik 
norakoen arabera babes mota 
ezberdinak lantzen dira. Euska-
diko Karate Txapelketa eta en-
trenamenduak direla eta, zaila 
izaten da Shotokan txapelketa 
gehiagotan egitea; horregatik,  
urtean behin antolatzen da
 
aloña karate taldea 
Oñatiko kata saila 7 eta 13 urte 
bitarteko gaztez osatuta dago 
eta guztira 70 ikasle dira. Aloña-
ren karateko zuzendaritza ba-
tzordekide Izaskun Plazaolaren 
esanetan: "Zuzendaritza lanetan 
bost gaude soilik, eta, beraz, 
denon artean, zuzendari zein 
ikasle, 80 pertsonako taldea sor-

tu dugu. Familia handi bat gara, 
nagusienek txikiak zaintzen 
dituzte, txapelketetan epaileak 
ere izaten dira eta askotan coach 
lanetan ere badihardute. Denon 
elkarlanari esker aurrera egitea 
lortu dugu". 

Karate saileko ordezkariak. Mireia Bikuña

Shotokan txapelketa 
izango da bihar
aloña mendiren karate sailak urtero shotokan txapelketa antolatzen du eta aurtengoa 
bihar izango da zubikoa kiroldegian arratsaldeko lauretan. Ehun gaztetxo inguruk 
parte hartuko dute lehia horretan, kata modalitatean, hain zuzen   

naguSiEnEk Txikiak 
ZainTZEn diTuZTE 
ETa 'coacH'  
LanETan ErE 
badiHarduTE

karate ikasle horrek gerriko 
beltza lortu du jada, eta orain, 
ikasten jarraitzeaz gain, irakasle 
laguntzailea ere bada.
noiz hasi zinen kirol hau 
praktikan jartzen?
Orain dela urte dezente hasi 
nintzen karatea egiten. lau 
lagunekin batera eman nuen 
izena, eta nahiz eta garai hartan 
gazte askok kirol honetara 
jotzen zuen, gu izan gara 
denborak aurrera egin ahala 
karatean jarraitu dugunak. 
Orain, gainera, ikasten 
jarraitzeaz gain, irakasle 
laguntzailea ere banaiz.  

gerriko kolore aldaketa 
lortzea asko kostatzen da? 
egia esan, bai. Gainera, ni oso 
grinatsua izan naiz gerriko 
beltza lortzeko. kolore 
guztietatik pasatzea kosta 

egiten da eta puntu honetara 
heltzeko lan asko egin behar da.
Zeintzuk dira kirol honen 
zailtasun handienak? 
Jendea ez dago ohituta kirol 
mota honetara eta besteekiko 
erabat ezberdina da. alderdi 
asko landu behar dira karatean.
Gainera, ez da momentuan 
ikasten. horrez gain, teknikoki 
eta psikologikoki asko ematen 
duen kirola da. Baina, era 
berean, lan asko dauka atzetik. 
gerriko beltzaren barruan 
maila ezberdinak daude?
Bai, eta bide oso luzea da maila 
ezberdin horiek gainditzea. kirol 
honek exijentzia maila oso altua 
eskatzen du, eta, honez gain, 
denbora tarte bat igarotzera 
behartuta zaude maila batetik 
bestera salto egiteko. Meritu 
handiko kirola da karatea. 

Mireia Bikuña

"oso grinatsua izan naiz gerriko 
beltza lortu ahal izateko"
imanol astudillo karatE IkaslE Eta IrakaslE laGuntzaIlEa
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Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

aroztegiak
azkarate aroztegia
BErGara
• Ateak, leihoak, horma-armairuak,  
tarimak, parket flotatzaileak, sukaldeak.
• K-21
telleria 19 B02-B03
tel.: 943 76 47 19 / 610 88 40 20
blogak.goiena.net/azkarate

hondeaketak
exCavaCiones Y Contratas arrasate sl 
arrasatE 
meatzerreka 30
tel.: 943 77 12 26/ 646 29 59 87
e.arrasate@gmail.com

iturgintza
egia iturgintza
arrasatE 
Gipuzkoa etorbidea 39, behea
tel.: 943 77 01 85 

oYanguren iturgintza
EskOrIatza 
• Iturgintza eta gasa
• Berogailuak eta petrolio-produktuak
• Klimatizazioa
aranburuzabala 15
tel.: 943 71 47 14 / 606 00 73 69
f.oyanguren@ctv.es

urko mantenimiento sl
arEtXaBalEta
• Instalazioen mantentze-lan guztiak
• Berokuntza eta gasa
• Aire girotua eta haizeztatzea 
Basabe industrialdea B-3
tel.: 943 77 19 88 
Faxa: 943 79 59 97

leihoak
argi-plastik
arrasatE 
zigarrola kalea 1, 8 pab
tel.: 943 77 11 30

lorezaintza
makai koop. elkartea
arEtXaBalEta 
• Barruko zein kanpoko lorezaintza
• Ureztatzeko sistemak
• Loreontzi-euskarriak eta balkonerak
Basabe poligonoa D-2-1
tel.: 943 79 78 45 / 616 96 57 98
Faxa: 943 79 78 45

Debagoieneko 
gremioak

ane Vitoria OñatI
Korrikako egitarauaren barruan 
dagoen antzezlana da Koadernoa 
zuri. Izan ere, biek gauza bat 
dute komunean: hizkuntza, hain 
zuzen. Korrikako antolatzailee-
tako bat den Josu Zubiaren esa-
netan: "Ez du lotura zuzenik, 
baina biek, bai Korrika, bai 
antzezlana ere, menpeko ikus-
pegi baten ingurukoak dira. Eta 
Korrikarekin bat datorren an-
tzezlan egokia izan zitekeela 
ikusi dugu; bada, horregatik 
sartzen da Korrikako egitaraua-
ren barruan".

antzezlanaren barrenak
Agurtzane Intxaurraga da an-
tzezlan horren zuzendaria. Eta 
istorioaren protagonista antzez-
ten duten aktoreak hiru dira: 
Itziar Ituño, Nagore Aranburu 
eta Miren Gojenola. Koadernoa 
zuri obrak lotura du Lorcaren 
Bernarda Alba obrarekin. Ho-
rretan ere, bi emakume eta eu-
ren amarekiko duten lotura 
edota menpekotasuna dira ar-
datza. Hala ere, Intxaurragak 
emakume horien izenean istorio 
propioa eraiki nahi izan du. 
Betiere, modurik berritzailee-

nean eta gaurkotuenean eraiki-
ta dagoena. Arrate eta Begoña 
dira obra horren protagonistak, 
eta, biek ere, amak eurengan 
utzitako arrastoei aurre egingo 
diete. Bakoitzaren jokaera, aldiz, 
ezberdina izango da.

emozioa, poetika eta umorea
Hiru ildo nagusitzen dira lan 
honetan: lehenik, konfliktoa eta 
emozioa; protagonistak ausartak 
edota koldarrak dira, borrokaren 
bidea hartzen dutenak, eta, era 
berean,  obedientziaren aldekoak. 
Aurrez aurre dauden bi ahizpa-
ren arteko erlazioa azaltzen du. 
Bigarren ildoa poetika da; poe-
tikaren bitartez gai unibertsalei 
garrantzia ematen zaie obra 
honetan, hala nola familiaren 
pisua, bakardadea, maitasun 
nahia, askatasuna, eta abar. 
Azken ildoa umorea da; ikuski-
zunak, tarteka, tragikomedia 
lantzen du. Izan ere, pertsonaien 
barnea hausten den bitartean, 
egoera barregarriak aurkitu 
daitezke. Ikuskizuna martxoaren 
12an, domeka, izango da, arra-
tsaldeko zazpi eta erdietan,  San-
ta Ana antzokian, eta sarrerak 
10 euro balio du.

 Miren gojenola eta itziar ituño, Koadernoa zuri antzezlanean. kulTurklik

'koadernoa zuri' 
antzezlana Santa anan
Hika teatroa taldearen eskutik dator 'koadernoa zuri' antzezlana. Obraren 
protagonistak bi emakume dira, euren amak utzi duen arrastoari aurre egingo 
diotenak. antzezlana santa ana antzokian izango da martxoaren 12an
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xabier urzelai OñatI
Hirurogei taldetako 192 atleta 
izango dira domekan Oñatiko 
duatloiko irteera puntuan: "Po-
zik gaude atleta kopuruarekin, 
egia da azken urteotan behera-
kada egon dela lasterkari kopu-
ruan, besteak beste, konpetentzia 
izugarria dagoelako. Galizian 
Espainiako Txapelketa jokatuko 
dute, taldeka, Iruñean beste duat-

loi bat egongo da, Izaban negu-
ko triatloia jokatuko dute... Dena 
dela, 100 lagun etorri, 200 edo 
300, lasterketa txukuna antola-
tu gura dugu".

hainbat faborito 
Emakumezkoen kategorian 15 
lagunek eman dute izena: "Eta 
hor aurrean ibiliko dira, besteak 
beste, Helene Alberdi edo Lurdes 

Oiartzabal moduko atletak". Eta 
gizonezkoetan faboritoen artean 
dago joan den astean Basaurin 
irabazi zuen Hossain Kaanache: 
"Baina Tolosalde taldeko Aitor 
Egillaga ere irteera puntuan 
izango da, eta, bailarara etorri-
ta, Beñat Arnaiz, gure kartel-bu-
rua dena, lasterketan izango da; 
Lanzaroteko ironmana du buruan, 
baina saltsan ibiliko da". 

iazko lasterketan, emakumezkoen irteera unea; aurten ere gizonezkoak baino 10 minutu lehenago irtengo dira.  ekaiTz FilarMenDi

domeka goiza, meza, 
orlixa eta... duatloia
 duATloiA  urtetan lasterketa zapatu arratsaldean antolatzen ibili eta gero, oraingoan 
domeka goizean izango da hitzordua (10:30); Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketa 
egongo da jokoan, distantzia motzean, eta 190 atletak eman dute izena

Laugarren postuan dagoen Ja-
rrilleras taldearen kontra joka-
tuko dute Euskadiko Txapelke-
tan lehian dabiltzan Aloña Men-
dikoek (Zapatua, 19:00, Zubikoa). 
Liga amaitzeko bost jardunaldi 
geratzen zaizkie, baina joan den 
asteko garaipenarekin –28-35 
Zuazoren kontra– erakutsi dute 
ez dutela amorerik emateko as-
morik.  

 ESKUBAloiA  Aloña 
Mendiko neskek 
etxean dute hitzortua

Asteburuan hasiko dute Eskuz 
Binakako finalerdien ligaxka 
–hiru jardunaldi izango dira 
guztira–, eta Irribarriak eta Re-
zusta bergararrak Eibarren izan-
go dute lehenengo hitzordua, 
domeka arratsaldean (17:00). 
Hala, lehenengo partidurako 
enpresa bereko ordezkariak izan-
go dituzte aurrean, Elezkano 
II.a eta Zabaleta.

hainbat faborito 
Lehenengo fasean ezker jotzai-
leek erakutsi dute gainontzekoak 
baino koska bat gorago egon 
direla, baina finalerdietan hu-
tsetik hasiko dira denak, eta ez 
dute larregiko konfiantzarik 
gura. Jakinda, esaterako, Aimar 
Olaizola geroago eta sasoi pun-
tu hobean dagoela. Finalerdietan 
hiru jardunaldi jokatuko dituz-
te, eta Iruñeko Labrit izango da 
aparteko protagonismoa izango 
duen pilotalekua. Ibarrean ez 
dute partidurik jokatuko. 

 piloTA  Rezustak 
Eibarren hasiko ditu 
finalerdiak

Gipuzkoako Triatloi Federazioko presidente izatearekin batera, iban 
Perez Oñatiko duatloiko antolaketa taldeko kidea da. etzi 
lasterketako puntu erabakigarrietako bat izango den tokian egin 
du GOienak hitzordua Oñatikoarekin, lamiategiko maldan.
azken urteotan aldapa hau lasterketaren ezaugarri 
bilakatu da. 
hala da, bai. aurten hirugarren aldiz pasako da lasterketa malda 
honetatik –birritan– eta oraingoan ere lasterketako puntu 
beroetako bat izango da. azken edizioetan ikusi dugu malda gogor 

hau ez dela erabakigarria izan, 
ondoren korrikako sektorea 
datorrelako, baina 
ikusgarritasuna ematen dio 
lasterketari, eta zaleak batuko 
dira bertan.
Lasterketa eguna zapatutik 
domekara aldatu behar izan 
duzue, baina domeka 
eguerdian giro paregabea 
egongo da oñatin.  

Baietz uste dugu. Oñatiko lasterketaren ezaugarrietako bat da zale 
asko egoten dela proba jarraitzen, eta domeka goizean giroa 
egoten da Oñatin. aldaketa ez dugu gurata egin, Trafiko 
Departamentuak baldintzatutakoa izan da, eta horretara moldatu 
behar izan dugu. Baina bai, ez Oñatin bakarrik, bizikletako 
sektorean, etxeaundi inguruan hasi eta Torreauzorantz jende asko 
ibiltzen da domeketan paseatzen, hor ere giro polita izango da. 
Ze eragin izango du horrek zuengan?
zapatuan egiten genuenean goizetik hasten ginen lanean, eta 
iluntzean amaitu. Boxak antolatu, zirkuitua... lan handia da. 
Oraingoan, lan batzuk zapatu arratsaldetik aurreratu beharko 
ditugu, baina domekan bazkalordurako amaituta izan gura dugu 
dena. alde horretatik, domekan laguntzen ibiliko diren lagun 
guztiei eskerrak eman gura dizkiet, eurak gabe ezinezkoa delako 
halako lasterketa bat antolatzea.
distantzia motzeko duatloia izango da.
Bai, pena da, baina martxa honetan Oñatikoa izango da distantzia 
hori izango duen lasterketa bakarra, besteek esprint distantziaren 
alde egin dute eta. Guk edizio batean ere esprint distantziakoa 
antolatu genuen, gaur egun errepidean zirkulazioa eteteko 
zailtasun handiak egoten direlako, eta orain distantzia motzera 
bueltatuko gara ostera ere, historikoki distantzia hori izan du-eta 
Oñatiko lasterketak (10 kilometro korrika, 36 bizikletan, eta 5 
kilometro korrika).

"guk parte hartu gurako genukeen 
lasterketa antolatzen saiatzen gara"
iban perez OñatIkO trIatlOI talDEkO kIDEa

x.u.

Igoera fasea oso ondo hasi duten 
Zaisa Txingudi eta Kanpanzar 
ART taldeek neurtuko dituzte 
indarrak asteburuan (zapatua, 
16:00, Irun). Joan den astean 
arrasatearrek jipoi galanta eman 
zieten Elorriokoei (77-7), eta 
Txingudikoek Uribealdea hartu 
zuten mendean. Hala, asteburuan 
erabakiko da nork hartuko duen 
fase berrian lidergoa.

 ErrUgBiA  Igoera 
faseko bigarrena 
Txingudiren kontra

Elorrietakoren kontra 2-1 ira-
bazi ostean Aretxabaleta UDA 
taldeak tinko eusten dio lehe-
nengo postuari, eta bost puntu-
ko aldea du bigarren sailkatua-
rekiko. Bihar, (17:00), Gasteizen 
jokatuko dute Batzarreren kon-
tra. Etxean jokatuko duena sail-
kapenaren erdian dagoen Esko-
riatza da, Mirandaren kontra,  
bihar (17:50)

 ARETo fuTBolA  Ondo 
eusten dio lidergoari 
Aretxabaleta UDAk 
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Futbola

OhOrezkO erreG.

Mutriku-Mondra
zapatua. 16:30. san Mig.
Vasconia-aretxabaleta
zapatua. 17:30. Donostia.
aloña M.-beti gazte
Domeka. 16:30. azkoaga.

erreGiOnal PreFere.

Lagun onak-Mondra 
zapatua. 16:00. azpeitia.
Soraluze-aretxabaleta
zapatua. 16:00. ezozia.
intxurre-bergara
zapatua. 15:30. alegia.

erreGiOnala, iGOera

antzuola-billabona 
zapatua. 16:30. estala.

eMakuMezkO. iGOera

Touring-arizmendi 
zapatua. 17:00. errenter.

eMakuMezkOak,kOPa

Mondra. 
(atsedena)
bergara-Eibar
Domekan. 18:30. ipintza.

areto Futbola

euskaDikO TxaP.

batzarre-aretxabaleta
zapatua. 17:00. Gasteiz.
Eskoriatza-Tudanca
zapatua. 17:50. M.Muñoz

GiPuzkOakO TxaP.

Mondrate-Egarri Tab. 
zapatua. 18:00. Musako.

seniOr eMakuMezk.

Eskoriatza-atletico SS
zapatua. 20:00. Manuel.

saskIbaloIa

eBa

Mu-cantabria Estela
zapatua. 18:30. iturripe.

euskaDikO BiG. Maila

Tabirako-natra oñati
zapatua. 16:00. Durango.

euskaDikO GazTe M.

Tabirako-Mu a 
Domeka. 10:00. Durango.

euskaDikO kaDeTe n.

Mu a-La Salle
Domeka. 18:00. iturripe.

GiP. seniOr Maila

alde Zaharra-Mu
zapatua. 20:00. Donostia.

GiP. BiGarren Maila

Soraluce bkE-STL azk.
Gaur. 20:30. labegaraieta

seniOr eMakuMezkO.

Eskoriatza-atletico 
zapatua. 20:00. Donostia.

eskubaloIa
euskaDikO TxaP.

Txikipolit-ford Mugar.
zapatua. 19:15. zarautz.
Escolapios-izarraitz M.
zapatua. 20:00. Bilbo.

euskaDikO eMakuMe. 
aloña Mendi-jarriller. 
zapatua. 19:00. zubikoa.

GiPuzkOakO seniOr. 
Soraluce bkE-Ereintza 
zapatua. 16:45. labega.

GiP. BiG. seniOr M. 
arrasate-Saieko 
Domeka. 11:30. iturripe.
Muñoz iza.-Munttarpe
Domeka. 10:00. zubikoa.

erruGbIa
euskaDikO TxaPelkeT.

Txingudi-kanpan. arT 
zapatua. 16:00. irun.

PIlota
oñatin, gaur, 18:45:
eskuz binakako hiru 
partidu, gazte mailan.
bergaran, gaur, 19:30:
eskuz bina nagusiak, eta 
paleta gomazko partidu 
bat..

duatloIa
OñaTikO lasTerkeTa

domekan, 10:30: 
emakumezkoak; 10:40: 
gizonezkoak.

M. bikuña / x. urzelai arrasatE
Azken urteotan moduan, kate-
goriari eusteko helburuarekin 
hasi zuen abuztuan liga Eibarrek, 
eta, 26 jardunaldi geroago, Eu-
ropako postuengatik borrokan 
dabil talde armagina. Errudun 
asko daude atzean, eta Andoni 
Azkargorta (Antzuola, 1978) da 
horietako bat.
taldeak kanpora begira ematen 
duen sentsazio ona duzue barruan? 
Bai. Azken bi urteotan, bigarren 
itzulian joko mailan beheraka-
da izan dugu, eta lehenengo 
itzulian garbi genuen, jasotzen 
genituen sentsazioengatik, aur-
ten egoera bestelakoa izan behar 
zela.
eta, non dago sekretua? ze, futbo-
lean kasualitate gutxi egoten da.
Batetik, talde oso orekatua du-
gula, eta jokalarien euren mai-
la ere oso ona dela. Eta bestetik, 
Atxabalpen egiten dugun lanean 
dago sekretua, ez dago besterik.
eibar talde errespetatua da aurten.
Hala da, bai. Aurreko urteetan 
Eibarren gainean berba egiten 
zutenean, gehiago zen esateko 
taldeak 27.000 biztanle dituen 
herri bat ordezkatzen duela, eta 
merituzkoa zela hor egotea. Hori, 
jada, atzean utzi dugu, eta jen-
dearen ahotan taldearen emaitzak 
daude orain.
eguneroko lanerako lasaitasun 
handia izaten duzue atxabalpen.
Hori dugu gure alde. Talde han-
dien kontra jokatzen dugunean 
zarata mediatiko handiagoa ego-
ten da, baina, normalean, lasai 
egoten gara, telebista kamera 
gutxi izaten da aste barruan 
gurean. Emaitza txarrak ditu-
gunean, hori mesedegarria da, 
baina baita onak ditugunean 
ere, horiek ere normaltasunez 
barneratzeko. 
klub txikia izatearen abantaila...
Bai, eta jokalariek asko esker-
tzen dute lasaitasun hori. Ni ez 
naiz beste futbol talde batzuetan 
egon, baina jokalariek garbi 
esaten dute gurea familia txiki 

bat dela, eta asko eskertzen du-
tela hori. Entrenatzaile taldea, 
marketin edo prentsakoak, bu-
legoetakoak... Lantalde txikia 
gara, egunerokoan elkarrekin 
bazkaltzen dugu denok, eta giro 
ona dugu taldean. 
ekainean hauteskundeak izango 
dituzue eibarren.
Bai, lehenengoz egingo dituzte, 
gainera. Normala da, eta sistema 
demokratikoa da klubaren agin-
tea nork hartu behar duen era-
bakitzeko. Guk, teknikari taldeak, 
ekain amaierara arte dugu kon-
tratua, eta lasai gaude.  

hiru urte jada ligako taldeak az-
tertzen. badago, oraindik, harritzen 
zaituen ezer?
Esango nuke ia astebururo ikas-
ten dudala zerbait. Jose Luisek 
[Mendilibar] berak harrituta 
utzi izan nau futbola ulertzeko 
duen moduagatik; gure taldeak 
presionatzeko duen moduagatik, 
esaterako. Edo Realak, estilo 
oso definitua bilatu duelako, edo 
baita Athleticeko entrenatzaile 
Valverdek ere, partidu bakarrean 
joko estilo ezberdinak praktikan 
jartzeko duen gaitasunagatik.
bartzelona, madrila, simeone bera... 
talde handiak ez dituzu aipatu.
Simeoneren meritua dago, dituen 
izarrak izanda ere, jokalariak 
lanerako konbentzitzen dituela. 
Beste bi taldeak... dituzten jo-
kalariak onenak dira, indartsue-
nak, azkarrenak... Horrenbestez, 
egiten dutenak ez nau horren-
beste harritzen.

Azkargorta, Atxabalpen. M.Bikuña

"atxabalpen egiten den 
lanean dago sekretua"
andoni azkargorta EIBarkO tEknIkarI talDEkO kIDEa
 fuTBolA  antzuolakoak hirugarren urtea du Eibarren, eta gustura dabil: "zortea izan 
dut Garitanorekin lehen, eta mendilibarrekin orain, plazera da eurekin jardutea"

"MEndiLibar 
ZorroTZa da 
LanEan, baina oSo 
TiPo gErTukoa da, 
norMaLa"

astEBurukO HItzOrDuak

xabier urzelai BErGara
Lehen erregional mailako igoe-
ra fasean lehenengoa eta bi-
garrena izango dira zein baino 
zein gehiago bihar Estalan 
(16:30, Goiena telebista). Joan 
den astean Eibartarraki 5-0 
irabazita, moralez beteta dau-
de Antzuolakoak –Billabonan 
2-0 galdu zuten–. 

aloña mendik, etxean
Ohorezko erregional mailan 
Aloña Mendi da etxean joka-
tuko duen bakarra, eta oña-
tiarrendako liga amaiera ho-
netako finaletako bat izango 
da, gainera. Urzelairen muti-
lek 13. postuan dagoen Beti 
Gazte izango dute aurrean 
(domeka, 16:30). 

Erregional preferentean, joan 
den astean jaso zuen Bergarak 
ligako lehen porrota etxean. 
Hala ere, lider jarraitzen dute 

sei puntuko aldearekin, eta 
bihar Alegian zaleen babesa 
izango dute, klubak autobusa 
antolatu du eta. Emakumez-
koen igoera fasean, azkenik, 
Arizmendik lehen garaipena-
ren bila egingo du bidaia Erren-
teriara (zapatua, 17:00). 

Antzuolakoak gola ospatzen. GOiena

ostera ere lider izateko aukera 
paregabea du antzuolak bihar
 fuTBolA  Igoera fasea jokatzen dabiltza antzuolarrak; 
Billabonari lehen postua kendu gura diote bihar, etxean
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kepa Junkera & sorginak amaia 
antzokian izango dira domekan 
korrika kulturala egitarauaren barruan 'maletak' 
ikuskizuna eskainiko dute, martxoaren 12an, 19:00etan

a. a. arrasatE
Orain dela lau urte abiatu zuen 
Kepa Junkerak Euskal Herriko 
hainbat trikiti eskolatako ikas-
leekin Sorginak egitasmoa. De-
bagoieneko bost lagunek hartzen 
dute parte: hasieratik dauden 
Arrasateko Amets Ormaetxea, 
Leire Etxezarreta eta Irati Gu-
tierrez; eta geroago batu zaizkien 
Maddi eta Olatz Alberdi ahizpa 
bergararrak. Junkeraren triki-
ti doinuen gainean askotariko 
panderoak eta bestelako perku-
sio tresnak jotzen dituzte, eta 
dantzan ere egiten dute.

diskotik ikuskizunera 
2014an kaleratu zuten Trikiti-
xaren historia txiki bat lana, eta 
irailean aurkeztu zuten Getxoko 
Folk jaialdian bigarrena: Male-
tak. "Oso ezberdinak dira; au-
rreko lanetako kantuek euskal 
kopla tradizionaletik asko zuten, 

baina oraingoak etnikoagoak 
dira, Keparen marka handia 
dute", azaldu du Amets Ormae-
txeak, Arrasateko sorginak. 

Diskoa grabatu zuten eta hi-
labete batzuetara sortu zuten 
ikuskizuna. "Penintsula osoko 
koplak daude gure maletan, bi-
dean aurkitzen joan garenak. 
Sorginak-en ibilbidean ezagutu 
ditugun askotariko musikariak 
omendu gura ditugu, eta, era 
berean, gure arbasoei edo kul-
turari ere keinua egin", dio Lei-
re Etxezarretak, eta zera gaine-
ratu du: "Herri kirolak eta mu-
sika uztartzen ditu; izan ere, 
taularen gainean, musikariokin 
batera, Karmele Gisasola harri
-jasotzailea eta Aitzol Atutxa 
aizkolaria ere badaude".  

sarrerak, hamabost eurotan 
Arrasate.eus-en eta Amaiako 
leihatilan eskura daitezke.

40    kultura

Aurten hogei urte bete ditu Eus-
ko Jaurlaritzako Kultura Sailak 
Etxepare Euskal Institutuaren 
bitartez antolatutako eta Eus-
kadiko Filmategia Fundazioak 
kudeatzen duen Kimuak egitas-
moak. Helburua euskal film la-
burrak sustatu eta banatzea da, 
eta parte hartzeko epea maia-
tzaren 31n bukatzen da.  

Askotariko gai eta generoeta-
ko film laburrak aurkez daitez-
ke; edozein hizkuntza eta for-
matutan grabatutakoak. Hala 
ere, parte hartzeko hainbat bal-
dintza daude; besteak beste: zu-
zendaria Euskal Autonomia 
Erkidegoan erroldatuta egotea, 
lanak gehienez 30 minutuko 
iraupena izatea eta 2016ko ekai-
naren 1etik aurrera ekoitzitako 
lana izatea. Deialdiaren oinarriak 
eta informazio osagarria esku-
ratzeko: Kimuak.com ataria.  

Kimuak 2017 
egitasmorako 
deialdia zabalik

Kepa Junkera eta Sorginak, getxoko Folk jaialdian. Gaizka PeñaFiel

aitziber aranburuzabala BErGara
Emakumeen sormen lanak eta, 
orokorrean, emakumeek egiten 
dituzten lanak bistaratzea du 
Emakumeen etxea erakusketak 
helburu. Martxanterak talde 
feministak antolatu du Beart 
margo taldeko emakume kideen 
eta Udalaren laguntzarekin. 
Aroztegi aretoan zabalduko dute 
gaur, egubakoitza, eta  apirilaren 
2ra bitartean izango da ikusgai. 
Inaugurazio ekitaldia 19:00etan 
izango da, eta luntxa eta beste-
lako sorpresak iragarri dituzte.

etxebizitza bat irudikatuta
Adin eta profil ezberdinetako 30 
sortzaileren lanak batu dituzte. 
"Bi izan ezik, gainontzekoak 
bergararrak edo Bergaran jaio-
takoak gara. Eskaintza zabala 
da oso; margolan asko daude, 
baina badira argazkiak, bideo 
instalazioak, collageak, zerami-
ka, eskulturak, marrazkiak... 
Anitza da, era berean, erabili-
tako teknika, material eta kolo-
reei begiratuta. Horiei guztiei 
lotura eman nahian, etxebizitza 
bilakatu dugu aretoa. Hortxe 

daude: sukaldea, logela, egon-
gela, komuna eta lorategi txiki 
bat, eta banaketa horrek mar-
katu du artelanen kokapena", 
azaldu dute Martxanterek.  

elkarlanaren emaitza 
Emaitzarekin gustura daudela 
diote: "Arteari eta, orokorrean, 
bizitzari buruz ikuspegi oso ez-
berdina dugun emakumeak ga-
ren arren, oso erraza izan da 
guztia antolatzea. Jarrera oso 
ona izan da guztion partetik, eta 
ideia asko partekatu ditugu". 

Emakumeen etxea erakusketan parte hartuko duten sortzaileak. BerGarakO MarTxanTerak

Emakume sortzaileen 
lanak aroztegi aretoan 
margoak, argazkiak, bideo instalazioak, eskulturak... horiek eta gehiago batu dituzte 
martxanterak talde feministak aroztegi aretoan gaur, egubakoitza, zabalduko duen 
'Emakumeen etxea' erakusketan. 19:00etan egingo dute inaugurazio ekitaldia

• Aintzane Conde
• Amaia Santamaria
• Ana Abajo Lazkano
• Ana Orgaz
• Angelita Agirrebeña
• Arantzazu Arregi
• Edurne Eraña 
• Idoia Etxarri
• Itziar Murgizu 
• Jone Albeniz Pedrejon

• Jone Bengoa
• Julia Pajares Gil
• Justina Elexpuru Arregi
• Kontxi Idigoras Ostolaza
• Lierni Narbaiza
• Maria Jesus Manzisidor Agirre 
• Maialen Lopez
• Maite Azkagorta
• Maite Eraña
• Maitena Arana Harbustan

• Mari Carmen Laskurain Loidi 
• Mari Sanvicente Ubera
• Mari Kruz Andueza Aranburu
• Marilu Unzurrunzaga
• Mari Paz Alustiza Larrañaga
• Matilde Sainz Osinaga
• Mayra Jimenez
• Mertxe Ruiz de Egino
• Pili Azkarate
• Selena Lizarburu Gallastegi

erakusketako artistak
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goiena Klubean, hilero sariak!

Goiena Klubaren txokoa

baskonia - Cska MoskU
partidurako 4 sarrera bikoitz ditugu.
Martxoaren 17an, 21:00etan Buesa Arenan jokatuko den partidurako.

MAIALDE jAtEtxEArI EskEr 
Begiratu Puntua aldizkariko Otorduan atala eta hartu parte!

943 25 05 05               kluba@goiena.eus 

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

Irabazi bi lagunendako otordua

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

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

oñatiko gaztelekuari esker 
'Lagrimas de sangre' taldearen kontzerturako sarrerak ditugu.
gaztelekuan, oñatin | Martxoaren 17an, 22:00etan

parte hartzeko:
e-postaz: kluba@goiena.eus Whatsapp: KLUBA “opera/musika” 
[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatiza-
tu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 
Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.eus

Irabazi bi lagunendako sarrerak

parte hartzeko:
e-postaz: kluba@goiena.eus Whatsapp: KLUBA “baskonia” 
[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatiza-
tu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 
Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.eus

ozenki elkarteari esker 
L´Elisir D´Amore opera ikusteko sarrerak ditugu.
amaia antzokian, arrasaten | Martxoaren 22an, 20:00etan

Euskara irabazle, denok irabazle!

kultura      41

aitziber aranburuzabala arrasatE
Bertsozaleak eta bertso eskola-
ko ikasleak ere badira Arizmen-
di Ikastolako Almen guneko 
Haizea Arana, Oihana Arana 
eta Ane Gay ikasleak; eta ber-
tsogintzaz duten egarria asetze-
ko asmoarekin proposatu zuten 
Jokin Bereziartua aurkezleare-
kin batera gidatu zuten Galde-
gazte saioan Miren Amuriza  
elkarrizketatzea.  

bertsolari rolaz harago ere bai 
Bertso kontuek hartu zituzten, 
bada, solasaldiko minutu gehie-
nak; hala ere, Amurizaren beste 
alderdi batzuk haren ahotik eza-
gutzeko aukera ere aprobetxatu 
zuten. Berrizko bertso eskolan 
irakasle jarduteaz gainera, en-
karguzko askotariko idazlanak 
egiten dituela kontatu zien Amu-
rizak. Pirritx eta Porrotx paila-
zoendako kantuak idazten ditue-
la, baita Berria egunkarian egu-
nero iritzi-zutabe bat ere. "Egu-
neroko gertakariak adi jarraitzea 

ezinbestekoa dut eta horregatik 
eramaten dut  poltsan beti koa-
derno txiki bat, ikusten eta en-
tzuten dudan guztia apuntatzen 
dut han". 

Abizenaren zamaz galdetuta, 
honako hau erantzun zien Amu-
rizak: "Adinarekin asko ikasi 
dut; hala ere, ezer badaukat nire 
abizenari buruz, eskertzekoa da 
guztia. Plazetan hasi nintzenean 
sarritan deitzen ziguten aitari 
eta bioi elkarrekin saioa egiteko.  
Horrek bidea zabaldu zidan, bai-
na sentitu dut batzuetan nire 
jarduna gogor defenditu beharra".  

profesionalari aholku eskean 
Oholtzaren gaineko sentimen-
duez eta bertsolaritzan dituen 
helburuez galdetzeaz gainera, 
aholku praktikoak emateko es-
katu zizkioten: "Gure buruan 
dago epailerik handiena eta ur-
duritasunari aurre egiteko beha-
rrezkoa da hori isilaraztea. Ha-
siberri direnei esango nieke  
pentsatzeko une horretan dituz-
ten beldurrak profesionaltzat 
dituzten bertsolariek ere senti-
tu izan dituztela. Horiek bezala, 
denborarekin, hasiberriek ere 
gaindituko dituzue. Aurrera!". 

oihana Arana, Haizea Arana, Miren Amuriza eta Ane gay. JaGOBa DOMinGO

Telebistako platoa, bertso 
eskola itxura hartuta
arizmendi Ikastolako almen guneko Oihana aranak, Haizea aranak eta ane Gayk egin 
zituzten kazetari lanak hirugarren 'Galdegazte' saioan. Bertsozaleak dira, eta miren 
amuriza gonbidatu zuten. martxoaren 15ean, eguaztena, 09:30ean izango da ikusgai

aitziber aranburuzabala arrasatE
Belaunaldi bereko bertsolariak 
dira Aramaioko Manex Agirre 
eta Oiartzungo Alaia Martin;  
elkar ezagutzen zuten, beraz, 
Kulturrizketak saioko platoan 
sartu aurretik.

hastapenez eta beldurrez 
Hasieratik sumatzen zen sola-
saldi osoan izango zuten elkarren 
arteko feeling-a. Hastapenen 
inguruan hasi ziren berbetan. 
Euskal kulturaren erreferentziak 
txikitatik etxetik jaso zituela 
kontatu zuen Agirrek, eta kon-

tsumitzaile moduan bizi izan 
zuela bertsozaletasuna 15 urte 
bete zituen arte. "Gasteizko Oiha-
ne Perea bertsolaria etorri zen 
herrira bertso eskola sortzera, 
eta haren bitartez murgildu nin-
tzen serioago bertso kontuetan". 
Martinek anaia bertso-eskolan 
zuela kontatu zion. "Ondo pasa-
tzeko lagunarte moduan ikusten 
nuen bertso eskola. Bertsotan 
jarduteak baino inbidia handia-
goa ematen zidaten asteroko 
patata-tortilla jatorduek. 12 urte 
nituela, baina, ikastetxean ber-
tsogintza lantzen hasi ginen, eta 

bertsoek zuten adierazteko mo-
duak harrapatu ninduen orduan". 

Bertsoekin sentitzen duten 
emozioez, dituzten beldurrez eta 
egiten dituzten akatsengatik 
nork bere burua larregi ez zi-
gortzeari buruz ere eman zuten 
iritzia. Emozioez berbetan, biek 
ala biek aipatu zuten Donostia-
ko Belodromoan 2001n izan zen 
finala: "Lujanbiok Himalaiako 
irudi batzuei buruz bota zituen 
bertsoek engantxatu egin nin-
duten", zioen Martinek. Eta zera 
gaineratu zuen Agirrek: "Asko 
hunkitu nintzen ni ere, eta ge-
rora ere gauza gutxik emozio-
natu naute bertsoek beste".  

saioak 'on line' ere ikusgai
Hirugarrena da honako hau, 
baina aurreko saioak Goiena.
eus/telebista/kulturrizketak ata-
rian daude ikusgai.

Manex agirre eta alaia Martin 
hurrengo 'kulturrizketak' saioan
Bi bertsolari aurrez aurre martxoaren 16an, eguena, 
21:30ean, Goiena telebistan eskainiko den solasaldian
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IraGarkI saIlkatuak

1. etxebizitzak

101. salDu

laredo. apartamentua 
salgai evereko gunean. 
Bigarren solairua da eta 
igogailua dauka. hiru lo-
gela, sukaldea, egongela 
eta bainugela. Guztiz jan-
tzia dago. 615 09 36 82

102. erOsi
bergara.  etxebizitza 
erosiko genuke. hiru lo-
gelakoa, igogailu eta 
garajearekin. erdialdean. 
653 29 37 04 edo 665 
74 47 64

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. etxebizitza 
behar dut errentan. 644 
86 22 82 

arrasate. hiru logelako 
etxebizitza hartuko nuke 
errentan erdigunean. hi-
lean 450-500 euro ordain 
ditzaket. 631 72 71 72 

bergara.  Bergarako fa-
milia batek etxebizitza 
errentan hartuko genuke, 
erdialdean eta igogailua-
rekin. 653 29 37 04 edo 
665 74 47 64 

bergara. Bi edo hiru lo-
gelako etxebizitza behar 
dugu errentan. 659 90 85 
13 

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

oñati. etxea hartuko ge-
nuke errentan Oñatin. 
Bertako bikote bat gara. 
670 54 71 05 

105. eTxeak OsaTu
arrasate. logela ematen 
da errentan erdigunean. 
627 24 62 76 edo 943 04 
44 64 

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

aretxabaleta. astean hiru 
egunetan, garbiketa eta 
plantxa egiten eskarmen-
tua daukan emakume 
euskalduna behar da. 
18:00etatik aurrera deitu 
mesedez. 680 44 95 50 
edo 943 25 26 92 

402. eskaerak
arrasate. emakumea ger-
tu pertsona nagusiak 
zaindu eta etxeko lanak 
egiteko. euskalduna. 688 
66 76 91 

debagoiena. emakumea 
gertu asteburuetan edo 
orduka zaintza lanetan 
jarduteko. erreferentzia 
onak. 632 89 09 42 

debagoiena. emakumea 
lan bila: laguntza behar 
duten zein bakarrik mol-
datzen diren nagusiak 
zaintzen, etxeak garbitzen 
eta baita umeak zaintzen 
ere. etxean bertan bizi 
izaten, egunez, orduka eta 
baita asteburuetan ere. 
632 51 06 26 

debagoiena. emakumea 
lan bila: laguntza behar 
duten zein bakarrik mol-
datzen diren nagusiak 
zaintzen, etxeak garbitzen 
eta baita umeak zaintzen 
ere. etxean bertan bizi 
izaten, egunez, orduka eta 
baita asteburuetan ere. 
632 67 87 39 

debagoiena. etxeko lanak 
egiten edo ume eta per-
tsona nagusiak zaintzen 
lan egingo nuke. esperien-
tzia eta prestasun osoa 
daukat. 632 62 67 31 

debagoiena. Garbiketa 
eta zaintza lanak egiteko 
gertu nago. Baita ospita-
lean ere, egunez edo 
gauez. 659 90 85 13 

debagoiena. Garbiketan, 
nagusiak zaintzen eta 
abarrean lan egingo nuke. 
688 63 58 25 (Yolanda) 
edo 650 12 42 87 (Beatriz) 

debagoiena. Gizon ardu-
ratsua gertu zerbitzari, 
sukalde laguntzaile mo-
duan edo tabernak garbi-
tzen aritzeko. 652 58 41 
99 edo 656 93 85 09 

debagoiena. Goizetan lan 
egingo nuke. esperientzia 
dut umeak zaintzen, 
etxeak garbitzen eta gai-
xo eta nagusiak zaindu eta 

laguntzen. lan egiteko 
beharra daukat, alarguna 
naiz-eta. 647 10 58 72 
edo 943 79 96 25 

debagoiena. lan egiteko 
prest nago, orduka edo 
etxean bertan bizi izaten. 
Garbiketak, pertsona na-
gusiak zaindu eta abar. 
651 67 60 48 

debagoiena. Mutila gertu 
nagusi eta umeak zaintze-
ko edota denetariko garbi-
ketak egiteko. Ordutegi 
arazo barik. 656 93 85 09 

debagoiena. nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 
Ordutegi arazo barik. 602 
30 45 86 

debagoiena. neska ger-
tu etxean bertan bizi iza-
ten edo asteburuetan 
nagusiak zaintzeko. 626 
44 46 49 

debagoiena. Taberna, 
etxe, baserri eta abarren 
garbiketarako edo hustu-
tze lanak egiteko prest 

nago. autoa daukat. 632 
77 35 38 

debagoiena. zaintza la-
netan edo garbiketan lan 
egingo nuke. Ordutegi 
arazo barik. 638 85 43 36 

debagoiena. zaintza la-
netan, zerbitzari edo gar-
biketan lan egingo nuke. 
Orduka, egun osoz zein 
etxean bertan bizi izaten.  
654 11 15 14 ra

6. motorra

601. salDu
audi 4 allroad. salmenta 
partikularra. Jabe bakarra. 
audi 4 allroad 2000TDi. 
azken modeloa. 177 zP. 
4x4. zuria da. 60.000 ki-
lometro frogagarri. egoe-
ra ezin hobean dago, ia 
berri. audik baimenduta-
ko garajean egin zaizkio 
errebisioak. Beti garajean 
egon da. Michelin etxeko 
kubiertan, estreinatzeke. 
25.500 €. 650 60 12 14 

8. denetarik

806. GalDu
e-book-a bergaran. 
e-booka galdu nuen Ber-
garan, frontoi inguruan 
(OnCeko kioskoaren al-
dean). Tagus markakoa 
da eta estalki urdina du. 
687 31 50 65 edo 943 76 
34 65 

motxila aretxabaletan. 
Otsailaren 23an, eguena, 
motxila galdu genuen 
skate park-polikiroldegi 
inguruan. Judorako erro-
pa dago barruan. 650 32 
74 05 

9. harremanak

904. BesTelakOak
bergaratik elorriora. 
norbait Bergaratik elorrio-
ra joaten bada egunero, 
autoz, eta gastuak parte-
katu nahi baditu, ipini 
harremanetan nirekin 
telefono honetan: 631 46 
56 98 

Ubera
Olañeta baserria 

eta 15 hektareako 
lursaila salgai 

(pinuak eta zelaiak) .
943 76 35 09 
677 21 46 82

arraSaTe
Zerbitzaria behar 

da ostegun, 
ostiral eta 

zapatutarako.
696 16 83 06

HigieniSTa
Aretxabaletako 

hortz klinika 
baten lan egiteko 

higienista bila 
nabil.

646 11 43 24

banaTzailea
Bergarako pertsona bat behar dugu 

etxez etxeko banaketarako. 125 cm3-ko 
motorrendako gidabaimena izan behar du 

edo gidabaimena gutxienez bi urtez.
663 02 14 05   /   943 76 66 43

943 25 05 05 

saIlkatuak@GOIEna.Eus

WWW.GOIEna.Eus/saIlkatuakk

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

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

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

ordaintzeko atalak:
• Etxebizitza Saldu/Errentan. 
 Garajea saldu/Errentan. 
 lokala saldu/Errentan. 
 Irakaskuntza eman. 
 motorra saldu/alokatu. 
 animaliak/saldu. 
 Denetarik/saldu.
• Iragarkiak Goiena paperean eta Goiena.

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

(BEz barne).
• astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

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

iragarkia jarTZEko:

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Simon	Arrieta,	81	m2,	2	logela,	igogailua,	garajea	barne.	Bizitzera	sartzeko.	300.000€.
•	 Fraiskozuri,	110	m2,	3	logela.	Garajea	barne.	Bizitzera	sartzeko.	260.000€.
•	 Bidekurutzeta,	100	m2,	2	logela,	berritua,	Bizitzera	sartzeko.	157.000€.
•	 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€.
•	 Zubiaurre,	50	m2,	2	logela,	BERRITZEKO.	24.000€.	AUKERA	ONA.	
•	 Madura,	57	m2,	2	log.	Berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.	AUKERA	OSO	ONA.
•	 Urteaga,	92	m2,	3	logela,	terraza	40m2,	garajea	aukeran.	Eraikuntza	berria.	280.000€.
•	 Ernai,	162	m2,	atikoa.	4	log.	Tximinia,	28m2ko	terraza.	350.000€.	
•	 Zubiaurre,	86	m2,	3	log,	trastelekua	eta	garajea	barne.	100.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Artzamendi,	74	m2,	3	logela,	berritua,	garajea	barne.	210.000€.
•	 Aranerreka,	85	m2,	3	logela,	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	horturekin.	Igogailua	ipintzekotan	dabiltza	192.000€.
•	 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.	Lursailak	eta	bi	etxebizitza	egiteko	baimenarekin.	250.000€.

oSinTXU: 
•	 Osintxu,	92	m2,	3	logela,	igogailua,	garajea.	Eraikuntza	berrian.	165.000€.
•	 Osintxu,	55	m2,	ganbara	55m2,	lur	sailarekin.	BERRITZEKO.	40.000€.
•	 Osintxu,	61	m2.	3	logela	eta	trasteroa.	BERRIZTEKO.	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

arrasate  e g u n e z

Egubakoitza, 10 FernanDez: Maisu aranbarri 1 / 943 79 22 26
zapatua, 11 irizar: erguin 11 / 943 79 12 39
domeka, 12 aMezua: santa Marina 32 / 943 79 09 74
Astelehena, 13 esPañOl MOrales: araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
Martitzena, 14 ruiz: nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
Eguaztena, 15 eTxeBerria: zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
Eguena, 16 alBerTO azkOaGa: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15

bergara  e g u n e z

Egubakoitza, 10 urriTikOeTxea: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
zapatua, 11 zaBala: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
domeka, 12 zaBala: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Astelehena, 13 OiarBiDe: san antonio 5 / 943 76 11 05
Martitzena, 14 esTella: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
Eguaztena, 15 MOzOs: iparragirre 2 / 943 76 12 15
Eguena, 16 urriTikOeTxea: Orixondo plaza 4 / 943 76 11 74

oñat i  e g u n e z  b a k a r r i k

Egubakoitza, 10 GaraTe: kale Barria 42 / 943 78 05 58
zapatua, 11 GaraTe: kale Barria 42 / 943 78 05 58
domeka, 12 GaraTe: kale Barria 42 / 943 78 05 58
Astelehena, 13 JulDain: kale Barria 6 / 943 78 11 28
Martitzena, 14 JulDain: kale Barria 6 / 943 78 11 28
Eguaztena, 15 anDuaGa: san lorentzo 3 / 943 78 21 16
Eguena, 16 anDuaGa: san lorentzo 3 / 943 78 21 16

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

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Eskoriatzan, 2017ko martxoaren 10ean.

urteurreneko meza domekan izango da, 
martxoaren 12an, 12:30ean,

Eskoriatzako san Pedro parrokian.
—

Beti izango zaitugu gure bihotzean.
Maite zaitugu.

timoteo Idigorasen alarguna

2016ko martxoaren 8an hil zen, 90 urte zituela.

rosalia
gamboa Murgoitio

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Bergaran, 2017ko martxoaren 10ean. 

urteurreneko meza domekan izango da, martxoaren 12an, 
12:00etan, Bergarako santa marina parrokian.

—
Nahiz eta gure artetik urrutira joan,
beti izango zaitugu gure bihotzean.

Gogorra da onartzea gehiago ez zaitugula ikusiko,
baina bizitzen geran artean ez zaitugu ahaztuko.

2016ko martxoaren 20an hil zen, 69 urte zituela.

 Cristina Ugarte
lopez de Bergara

Soledad
larrañaga Urrutia

urtEurrEna

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
 Bergaran, 2017ko martxoaren 10ean. 

urteurreneko meza domekan izango da, 
martxoaren 12an, 12:00etan, 

Bergarako santa marina parrokian.

2016ko martxoaren 9an hil zen, 82 urte zituela.
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javier arzuaga Lasagabaster. atlantan, otsailaren 26an. 88 urte.

joaquin Manuel ferreira barquero. arrasaten, 2an. 47 urte.

josefa askasibar Lazkano. elgetan, martxoaren 2an. 98 urte.

celestina blanco Martinez. arrasaten, martxoaren 2an. 83 urte.

juana Larrañaga aiastui. Bergaran, martxoaren 2an. 91 urte.

jose antonio ruiz Muro. Oñatin, martxoaren 3an. 70 urte.

ignacio aranzabal gabilondo. Bergaran, martxoaren 3an. 85 urte.

Luis Mari Elkoroiribe Lazpiur. Bergaran, martxoaren 4an. 85 urte.

Magdalena bilbao jaio. arrasaten, martxoaren 5ean. 89 urte.

Maria angeles gorrotxategi garitaonandia. arrasaten, 6an. 92 urte.

jesus Espel aldamiz-Etxebarria. arrasaten, martxoaren 6an. 81 urte.

jose Mari aranzabal albizu. Bergaran, martxoaren 7an. 93 urte.

Palmira fernandez gonzalez. arrasaten, martxoaren 8an. 82 urte.

HIlDakOak

maribi 617 44 21 55
BERGARA

oRoIloRE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

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

maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak

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

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

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

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

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

Goiena: irakurriena Debagoienean.

OrOIGarrIa

zure familia.
arrasaten, 2017ko martxoaren 10ean.

Zure izaeragatik, beti izango zaitugu gogoan.

'txiri'

2017ko martxoaren 2an hil zen, 47 urte zituela.

Joaquin Manuel 
Ferreira Barquero

EskEr Ona

Bergaran, 2017ko martxoaren 10ean.

Eskerrik asko guztiei, familiaren izenean. Bereziki bere zaintzailea 
izan den kareliari eta Bergarako eguneko zentroko langile guztiei.

2017ko martxoaren 4an hil zen, 85 urte zituela.

luis Mari
Elkoroiribe lazpiur

mEza

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
 Oñatin, 2017ko martxoaren 10ean. 

Haren aldeko meza zapatuan izango da, 
martxoaren 11n, 19:00etan,

Oñatiko mikel Goiaingeruaren parrokian.

anai-arrebak, koinatak eta ilobak.

2017ko otsailaren 26an hil zen, atlantan, 88 urte zituela.

Javier
Arzuaga lasagabaster

EskEr Ona

Etxekoak.
arrasaten, 2017ko martxoaren 10ean. 

Gure ondotik joan zara, baina beti izango zaitugu bihotzean.
Eskerrik asko, ama.

—
Eskerrik asko etxekoen izenean, egun hauetan babesa eta 

gertutasuna adierazi, hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi.

candido Iñurritegiren alarguna

2017ko martxoaren 6an hil zen, 92 urte zituela.

Maria Angeles
gorrotxategi

garitaonandia

EskEr Ona

 Oñatin, 2017ko martxoaren 10ean.

2017ko otsailaren 26an hil zen, 47 urte zituela.

 iker
Jausoro Murgiondo

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

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
—

Iker jausororen aldeko meza zapatuan izango da, martxoaren 11n, 
19:00etan, Oñatiko mikel Goiaingeruaren parrokian.
Bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

EskEr Ona

Bergaran, 2017ko martxoaren 10ean.

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

Gure eskerrik beroenak mizpirualde egoitzako guztiei berarekiko 
izan duzuen arreta eta maitasunagatik.

2017ko martxoaren 3an hil zen, 85 urte zituela.

ignacio 
Aranzabal gabilondo

EskEr Ona

Oñatin, 2017ko martxoaren 10ean.

Gurasoak: Bittor (†) eta carmen; anai-arrebak: moises eta ana alonso, 
Beatriz, Elena eta javier murua (†), judith eta antonio murua (†), ana 

eta Felix Esnaola; ilobak: josu, ainhoa, maider, aimar, Iban, asier, leire; 
osaba-izebak, lehengusuak eta gainontzeko senide guztiak.

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

—
Ondretako meza zapatuan izango da, martxoaren 11n, 

agustindarren elizan, 19:30ean.

Otsailaren 24an hil zen, 57 urte zituela.

ines 
olalde Barrena

OrOIGarrIa

zure kuadrillako lagunak.
Oñatin, 2017ko martxoaren 10ean.

Pozik oroituz zure bizitzan
izan garela gu parte

ohore haundiz, bihotz-bihotzez
Agur, Jose Antonio, beti arte.

2017ko martxoaren 3an hil zen, 70 urte zituela.

Jose Antonio 
ruiz Muro

EskEr Ona

Bergaran, 2017ko martxoaren 10ean.

Halakoetan, maitasun hitzak, eskertzak, sentimenduak, 
irakaspenak… ahaztu ezinak.

Agur eta mila esker, aitta.
—

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

2017ko martxoaren 7an hil zen, 93 urte zituela.

Jose Mari 
Aranzabal Albizu



EGuBakOItza  2017-03-10  goiEnA AldizKAriA44      zerbitzuak

zOrIOn aGurrak

BErGara
libe unamuno lete
Martxoaren 15ean, 
urtebete. zorionak, 
pitxirrina! neska handia 
egiten ari zara gu 
konturatu barik... etxeko 
danak eta, bereziki, 
Maren, aitor, aiora, 
uxue, alaitz eta ibon.

arEtXaBalEta
bittor san jose
Martxoaren 11n, 46 
urte. zorionak, tio Bittor! 
eguna ondo pasatzea 
opa dizu familia osoak. 
Bereziki aintzanek, 
Deianek, irunek, 
aimarrek eta anerrek 
Muxu potolo bat. Mua!

OñatI
kattin malbadi ugarte
Martxoaren 11n, 11 
urte. zorionak, kattin! 
egun polit-polita euki! 
Muxu potolo bat, 
etxeko danon partetik!

arrasatE
gartxot elortondo 
moraza
Martxoaren 10ean, 4 
urte. zorionak, 
handikote! egun 
zoriontsua pasatu, 
etxekoen partetik. 
Muxu zakukarie 
zuretzat.

BErGara
irati aperribai mujika
Martxoaren 10ean, 6 
urte. zorionak eta 
patxo potolo asko, 
familixa osoaren 
partetik.

EskOrIatza
haizea biteri  
nafarrate
Martxoaren 15ean, 5 
urte. zorionak, potxola! 
Ondo-ondo pasatu 
zure eguna! ai ze ondo 
pasatuko dogun 
merendolan! Patxo 
handi bat! etxekoak.

arEtXaBalEta
naroa fernandez 
fernandez
Martxoaren 10ean, 9 
urte. zorionak, naroa! 
Oso ondo pasatu zure 
egunean. Muxu handi 
bat Gorka, aita eta 
amatxorengandik.

arEtXaBalEta
iker isasmendi zubizarreta
Martxoaren 3an, 40 urte. zorionak, aitatxo, zure 
urtebetetzean! Muxu handi bat, inarren eta etxeko 
guztien partetik!

arrasatE
xuban apraiz 
arabiourrutia
Martxoaren 2an, 6 
urte. zorionak, potxolo! 
asko maite zaitugu. 
aitatxo, amatxo eta 
uhaitz.

arrasatE
aran balerdi zeberio
Martxoaren 1ean, 2 
urte. zorionak, txiki, bi 
urtetxo. Gozatu 
egunaz. Patxo erraldoi 
bat etxekuon partetik.

arrasatE
nahia rodriguez 
baena
Martxoaren 7an, 
urtebete. Gaur etxeko 
printzesak urtetxo bat 
betetzen du! zorionak 
ibairen, Jonen eta 
familia osoaren 
partetik!

arEtXaBalEta
deiane portalo 
gonzalez
Martxoaren 6an, 11 
urte. Deiane, 11 urte 
bete dituzu dagoeneko. 
Oso harro gaude zutaz. 
Bikaina, zintzoa eta 
paregabea zara. 
Besarkada handi bat!

OñatI
m. francisca arrue eta m. iratxe maiztegi
zorionak, bikote! Domekan, martxoaren 5ean, bete 
dituzte urteak bixak. amandriak 94 urte eta bere 
bilobak 9. Ondo pasatu, denon partetik, eta urte 
askotarako!

arrasatE
luken martin ayani
Martxoaren 6an, 6 
urte. zorionak, luken, 
zure seigarren 
urtebetetzian. Muxu 
pila, familia osoaren 
partetik, eta 
edarto-edarto ospatu 
egun berezi hau.

OñatI
malen diaz 
agirregabiria 
Martxoaren 4an, 7 
urte. zorionak, Malen! 
Ondo-ondo pasatu 
zure egunian. Patxo 
handi bat, etxeko 
danan partetik!

arEtXaBalEta
garikotz arrese 
serrato
Martxoaren 6an, 3 
urte. zorionak, Garitxo! 
Patxo potolo-potoloa 
etxeko 
superheroiarendako, 
etxeko danon partetik. 
Mua!

arrasatE
markel toston lopez 
de bergara
Martxoaren 4an, 
urtebete. zorionak, 
politt hori! urtetxo bat 
gurekin! Ondo-ondo 
pasatu zure eguna. 
Patxo handi, bat 
etxeko danon partetik!

arrasatE
izaro llodio ramos
Martxoaren 5ean, 11 
urte. zorionak, izaro! 
Ondo-ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunean! Patxo 
handi-handi bat, 
etxekoen partetik.

arEtXaBalEta
enaitz atxaga arrese
Martxoaren 3an, 10 
urte. zorionak, enaitz! 
Ondo pasatu zure 
eguna. laztan handi 
bat, familixiaren 
partetik!

BErGara
izadi salegi
Martxoaren 10ean, 5 
urte. zorionak, izadi, 
zure bosgarren 
urtebetetzian. 
Ondo-ondo pasatu 
zure eguna. zorion 
muxuak familia 
osoaren partetik.

ElOsu
iker rebanal pesos
Martxoaren 9an, 11 
urte. zorionak eta ondo 
pasatu eguna, 
aitaita-amamen 
partetik!

arrasatE
nagore barandiaran 
garai
Martxoaren 7an, 9 urte. 
zorionak, maitea! 9 urte 
dagoeneko! segi horren 
alai eta maitakorra 
izaten! Muxu eta 
besarkada potolo bat, 
familia osoaren partetik.

BErGara
iraide beristain 
laskurain
Martxoaren 9an, 2 
urte. zorionak, potxola! 
Ondo-ondo pasatu 
zure egunian. Muxu 
handi bat familia 
osoaren eta, bereziki, 
isolderen partetik.

antzuOla
nora ezkurra alonso
Martxoaren 8an, 2 
urte. zorionak, nora! 
segi oin arte bezain 
sorgintxua izaten. 
Patxo handi-handi bat 
etxeko danon eta, 
bereziki, alazneren eta 
ekaitzen partetik.

OñatI
garazi diaz de 
gereñu larrañaga
Martxoaren 7an, 3 
urte. zorionak, Garazi! 
Ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean! 
Muxu handi bana 
etxekoon eta, bereziki, 
Danelen partetik!

EskOrIatza
aner orobengoa 
nevado
Martxoaren 8an, 6 
urte. zorionak, 
txapeldun, etxeko 
guztien eta, batez ere, 
anaia xabiren eta 
lehengusina Malen eta 
Olaiaren partetik.

BErGara
haizea irizar ibabe
Martxoaren 7an, 3 
urte. zorionak, maitxia, 
egun ederra pasatu eta 
muxu goxo bat, etxeko 
danen partetik.

zaPaTua,11

09:00 kantari 1

09:30 Plazako aulkitik

10:00 korapilo

10:30 kantari 2

11:00 hemen Debagoiena

12:00 erreportajea: ulima 
Cebola txikia

12:30 Galdegazte: aitziber 
Garmendia

13:00 aratuste kontzertua

15:00 hemen Debagoiena

16:00 Osoko bilkura: 
arrasate

17:30 amaia DJ

18:00 Galdegazte: aitziber 
Garmendia

18:30 kantari 1 

19:00 hemen Debagoiena

20:00 kantari 1

20:30 amaia DJ

21:00 Osoko bilkura: 
arrasate

22:30 hemen Debagoiena

23:30 Galdegazte: aitziber 
Garmendia

00:30 kulturrizketak

DOMeka, 12

09:00 kantari 2

09:30 ur eta lur

10:00 korapilo

10:30 kantari 1

11:00 Galdegazte: aitziber 
Garmendia

11:30 Osoko bilkura: 
arrasate

13:00 hemen Debagoiena

14:00 erreportajea: ulima 
Cebola txikia

14:30 kulturrizketak

15:00 Plazako aulkitik

15:30 aratuste kontzertua

17:30 hemen Debagoiena

18:30 amaia DJ

19:00 Osoko bilkura: 
arrasate

20:30 hemen Debagoiena

21:30 kulturrizketak

22:00 amaia DJ

22:30 Galdegazte: aitziber 
Garmendia

23:00 hemen Debagoiena

00:00 erreportajea: ulima 
Cebola txikia

eGuBakOiTza, 10

10:00 hemen Debagoiena

11:00 Onein: Barazki 
salteatuak

11:30 hemen Debagoiena

12:30 kulturrizketak

13:00 kantari 1

13:30 hemen Debagoiena

14:30 Gaurkoak

14:45 Galdegazte: aitziber 
Garmendia

15:45 amaia DJ

16:15 Gaurkoak

16:30 Onein: Barazki 
salteatuak

17:00 Gaurkoak

17:15 kulturrizketak

17:45 Gaurkoak

18:00 hemen Debagoiena

19:00 kantari 2

19:30 kulturrizketak

20:00 hemen Debagoiena

21:00 kulturrizketak

21:30 amaia DJ

22:00 hemen Debagoiena

23:00 Osoko bilkura: 
arrasate

00:30 hemen Debagoiena

bErgarako araTuSTEETako konTZErTua
‘Kontzertua’ Zapatua eta domeka, 16:00

iManOl sOrianO

arraSaTEko MarTxoko oSoko biLkura
‘Osoko bilkura’ Zapatua, 16:00

JOkin BereziarTua

astEa GOIEna tElEBIstan

eGuazTena, 15

gaZTEak, MirEn 
aMuriZarEkin
‘Galdegazte’ 

Eguaztena, 21:30

eGuena, 16

ManEx agirrE ETa 
aLaia MarTin
‘Kulturrizketak’ 

Eguena, 21:30

asTelehena, 13

oñaTiko duaTLoiko 
irudiak
‘Harmailatik’ 

Astelehena, 21:30

MarTiTzena, 14

'aTZoko Enborrak, 
gaurko EZPaLak' 
‘Dokumentala' 

Martitzena, 21:30

GOiena

GOiena TeleBisTakO 
PrOGraMaziO OsOa: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.
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tXutXu-mutXuak

1

3

5

2

4

6

3. Emakumeak kantuan
emakumeen bazkaria egin zuten joan den 
asteburuan aramaion. Paula amilibiak euskal 
kantuak jo zituen gitarrarekin, eta kantuan 
bukatu zuten bazkaria.

5. irati andaren bisita
irati anda kirolari gasteiztarra Oñatiko urgain 
eskolako seigarren mailako ikasleekin egon 
da. eTBko Gailurra xtrem saioan parte 
hartzen du andak.

4. altitoy proban oñatiarrak
altitoy-Ternua 2017 proban parte hartu zuten 
hainbat oñatiarrek otsaileko azken aste 
bukaeran. Oso ondo pasatu zuten, elurraz eta 
eskiaz gozatzeaz batera.

6. 50 urte elkarrekin
agustin albizuk eta Maribel Ceciagak 50 urte 
beteko dituzte ezkonduta martxoaren 11n. 
"aita eta ama, zorionak, etxekoen partetik! 
Musu bat biontzat".

2. Lanbide Heziketan
aspace elkarteko kideak lanbide heziketako 
egoitzan egon dira, hango ikasleei otarreak 
nola egiten diren irakasteko. Baita 
erakusteko ere. ederki pasa zuten denek.

1. argazkilariak
Euskal Herria en ímagenes Facebook taldeko 
argazkilariak Oñatin izan dira. hango 
arrikrutz kobetan, hain zuzen ere. eta argazki 
kamerak eskuetan dituztela, noski.

SukaLdEan
aritz kortabarria kirolari 
bergararrak sukaldeko amantala 
jantziko du datorren astelehenean 
euskal Telebistako Txoriene 
programan. sukaldari lanak egingo 
ditu eta korrika, bizikletan eta 
igerian bezain ondo moldatzen den 
edo ez ikusteko aukera izango dute 
ikus-entzuleek. untxia garagardo 
erara eta txokolate-tarta. horixe 
da buruan duen menua. ea, ba, 
zer-nolakoa ateratzen zaion.

barrioLa oñaTin
abel Barriola pilotariak Oñatin 
jokatuko du martxoaren 17an. Oso 
jaialdi berezia izango da. Batetik, 
Barriolaren azken partiduetako bat 
izango delako, eta, bestetik, altuna 
lehenbiziko aldiz Oñatiko 
frontoian ikusteko aukera egongo 
delako. elkarrekin jokatuko dute 
ezkurdiaren eta Merinoren kontra. 
zubikoa kiroldegian izango da 
partidua, aloña Mendiko pilota 
sailak antolatuta.

'LEkaixoka!'
irailaren 24an Oñatin egingo den 
kilometroak festak badu abestia. 
horretan ibili dira herriko hainbat 
musikari, eta, letra eta doinua 
uztartuta, dagoeneko sortu dute 
kantua. lagunen artean entzungai 
dute lehenengo bertsioa. 
moldaketak egin, eta laster 
edozein txokotan entzungo den 
pieza sortuko dute. antza, ez du 
antzik 1989ko kilometroak 
festarako egin zuten kantuarekin. 

Oraingoa biziagoa da. nork edo 
nortzuek abestuko duten ere 
erabakita dute.   

MaiaTZEan
aurten ere egingo da puntaik 
punta jaialdia. Mankomunitateak 
antolatutako jaia da, Mundumirari 
lekukoa hartu ziona. Joan den 
urtean egin zuten lehenengo aldiz, 
leintz Gatzagan, eta aurten 
bigarren aldiz antolatuko dute. 
Mundumira moduan, jaialdi hori 

ere bailarako herri guztietan egitea 
da asmoa, txandaka, eta 
aurtengoa bergaran egingo dute. 
Maiatzean egin gura dute, eta, 
egutegian arazorik ez sortzeko, 
data egoki bat adosten ari dira. 
ibilaldiak, irteerak eta naturarekin 
lotura duten ekimenak egin gura 
dituzte Bergaran ere; adibidez, 
erretiratuei zuzendutako ibilaldi 
bat. asmoa da bailarako erretiratu 
guztiak gonbidatu eta irteera polita 
egitea.

#DIOtEnEz



EGuBakOItza  2017-03-10  goiEnA AldizKAriA46      zerbitzuak

EMaiguZuE ZuEn EkiTaLdiEn bErri EguaZTEnEko EguErdia baino LEHEn. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

eGubakoItza 10
oñaTi berdintxiketan lasterketa
Bost kilometroko zirkuitua osatuz, 
gizonen eta emakumeen arteko 
berdintasuna bultzatzea helburu 
duen lasterketa herrikoia. 17:00etan 
umeak Foruen plazan eta 18:30ean 
nagusiak enpresagintzan.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

oñaTi odol ateratzea
Martxoko deialdia.
Enpresagintzan, 17:00etan. 

ELgETa Erretiratuen urteko 
batzarra
iazko ekitaldiko diru kontuen eta 
ekintzen balorazioak egin eta 
2017rako proposamenak azalduko 
dituzte.
Ozkarbi elkartean, 17:30ean. 

bErgara umeendako ipuin 
kontaketa
eneko etxegarai idazlearen eta 
eduardo rodriguez ilustratzailearen 
eskutik. sarrerak, bi euro.
Gaztetxean, 18:00etan.

ELgETa korrika ekintzak
18:30ean korrikaren errepasoa 
egiten duen erakusketa ikusgai; 
ostean, Euskararen lau aurpegi 
ikus-entzunezkoa; eta,
19:00etan korrikako materialaren 
salmenta. 
Buztin gelan, 18:30ean.
 
arETxabaLETa 'Yoga 
meditazioa eta elikadura 
energetikoa' hitzaldia
aritz Olano eta naiara uriarte 
adituek osasuntsu bizitzearen 
gaineko argibideak emango dituzte.
Arkupen, 18:30ean. 

bErgara 'Emakumeen etxea' 
erakusketaren inaugurazioa
emakumeen nazioarteko egunaren 
bueltan, herriko emakume artisten 
lanek osatutako mostra egongo da 
ikusgai apirilaren 2ra arte. 
Aroztegi aretoan, 18:30ean.

arraSaTE adimen gaitasun 
handiko haurrak ezagutzen
aupatuz elkartearen eskutik. 
helburua da adimen gaitasun 
handiko haurren berezko 

ezaugarriak ezagutzera ematea. 
Gurasoen, irakasleen eta haurren 
inguruan diharduen edonori 
irekitako hitzaldia izango da.  
Kulturaten, 18:30ean. 

ESkoriaTZa  'atzoko enborrak, 
gaurko ezpalak'
Frankismotik gaur egunera arteko 
bilakaerari buruzko lana da, hainbat 
emakumeren testigantzetan 
oinarrituta. rufina Olasagasti, Pilar 
antsoategi, Garbiñe Biurrun, ino 
Galparsoro, nekane auzmendi eta 
Merche agundez, hain justu ere. 
Doan.
Zaldibarren, 19:00etan. 

ELgETa bertso afaria
amets arzallus, igor elortza eta unai 
iturriaga bertsotan. 
Spaloian, 21:30ean.

arraSaTE orreaga 778, crap 
eta fred & The Perry taldeak
Orreaga 778 taldeak disko berria 
aurkeztuko du. 
Gaztetxean, 22:00etan.

oñaTi niña coyote eta chico 
Tornado eta revolta Permanent 
taldeak
hip hop, elektronika eta rap doinuak 
nagusi. sarrerak, bost euro. 
Gaztetxean, 22:00etan.  

araMaio Zinegoak, 
gay-lesbo-trans nazioarteko 
zinema emanaldia
sei film labur emango dituzte: No es 
nada; Gabber Lover; #Not Guilty; 
Ana se intoarce; Gravido; eta 
Oh-Be-Joyful. 
Kultura etxean, 22:30ean. 

zaPatua 11
arraSaTE Emakume artisauen 
eta baserritarren azoka
emakumeen nazioarteko egunaren 
harira egingo dute azoka.
Seber Altuben, 10:00etan.

anTZuoLa 'olatu Morea' eta 
'zumba' saioa
kirola eta aldarrikapena izango dira 
nagusi. 10:15ean zumba saio irekia 
pilotalekuan eta 17:30ean Olatu 
Morea lasterketa herriko plazan.
Aipatutako lekuetan eta orduetan.

arraSaTE Ludoteka ibiltaria
san andresen egingo dituzte 
askotariko ekintzak: aurpegiak 
margotu, sukaldaritza tailerra, 
ping-pong txapelketa... 
Bedoñabe herri eskolako patioan, 
10:30ean.

oñaTi Ludoteka ibiltaria
letxugak landatu eta jumping saioa 
egingo dute, 3-10 urte arteko 
umeendako. 
Errementari plazan, 10:30ean.

arETxabaLETa ipuin kontaketa
Pituxa Clown kontalariaren eskutik, 
umeendako saioa.
Liburutegian, 11:30ean.

arraSaTE 'dinbi danba' 
erakusketan bisita gidatua
Bixente Barandiarani buruzko 
erakusketan bisita berezia. adin 
guztietarako.
Harresi aretoan, 12:00etan. 

oñaTi bazkari feminista
emakumeen nazioarteko egunaren 
harira. 
Gaztetxean, 14:00etan. 

LEinTZ gaTZaga Emakumeen 
bazkaria 
sorginak emakume taldearen 
eskutik, soran etxean bazkalduko 
dute. Ostean, humberto DJaren 
emanaldia. 
Aipatutako lekuan.

oñaTi Shotokan txapelketa 
Oñatiko, antzuolako eta Bergarako 
karatekendako txapelketa. 
Zubikoan, 16:00etan.

ESkoriaTZa 'Sarean saltsan', 
argazki eta film labur 
emanaldia 
sare sozialen erabilera onak eta 
txarrak dituen aldekoak eta 
kontrakoak azalduko dituzte. 
Gaztelekuan, 17:00etan.

oñaTi 'co-escucha' tailerra 
Bizipoz egitasmoko ekintza. 
haurtzaroko oroitzapenak nola 
gogoratu landuko dute. 
Eltzian, 18:00etan.  

bErgara festa feminista
emakumeen nazioarteko egunaren 
bueltan, Martxanterak taldearen 

jaia. 19:00etan zumba-poteoa eta 
22:30ean serpiente eta 
Martxanterak vJ taldeak. sarrerak, 
hiru euro.
Gaztetxean, 19:00etan. 

ELgETa falta taldea, Spaloian
hazparne (lapurdi) herritik datoz 
Manu etxegarai, Benadin lohiague 
eta seb Delaporte post-rock 
doinuekin. Trantsizio eta intentsitate 
handiko kantuak egiten dituzte. 
Doan.
Spaloian, 19:30ean. 

doMeka 12
ELgETa ibiltarien jaia
euskal herriko iraupen luzeko 
ibilaldien Jaia. 25 kilometroko 
mendi ibilaldia, bazkaria eta 
diploma banaketa.
Mendizaleen plazan, 08:00etan. 

oñaTi Zuhaitz landaketa
aloñako lagunak taldearen eskutik.
Unaimendin, 10:00etan.

oñaTi oñatiko duatloia
26. duatloia egingo dute. hamar 
kilometro korrika, 36 bizikletan eta 
bost korrika.
Foruen plazan, 10:30ean. 

ESkoriaTZa ii. Emakume 
Martxa
aresko emakumeen saskibaloi 
taldearen eskutik. eskoriatzan hasi 
eta aretxabaletan bukatuko da.
Fernando Eskoriatza plazan, 
11:00etan. 

bErgara 'futbolariak eta 
printzesak' antzezlana
emakumeen nazioarteko egunaren 
bueltako ekimena. Parekidetasuna 
lantzen duen 7-13 urte arteko 
umeendako antzezlana. Jon 
zubiaga arrasatearra eta Olatz 
Pagaldai eskoriatzarra oholtza 
gainean. sarrerak, lau euro.
Zabalotegin, 18:00etan.
 
ESkoriaTZa Sukaldaritza 
tailerra
elikadura eta dieta orekatuari 
buruzko tailerra. "eguna gogotsu 
eta indartsu hasi nahi duzu? 
elikadura egokiak lagunduko dizu", 
esan dute antolatzaileek. 
Kultura Etxean, 18:00etan. 
 
anTZuoLa ipuin kontalaria
4-10 urteko umeendako saioa 
egingo du Behinola kontalariak.  
Doako emanaldia.
Torresoroan, 18:30ean. 

ESkoriaTZa 'Zazpiak oihal 
batetik' ipuin musikatua
Baserri giroan murgilduko dira 
entzuleak amaia elizagoienekin eta 
Olaia intziarterekin. hain zuzen ere, 
zazpi ahizpari egokitutako bizitzan. 
sarrerak, lau euro. 
Zaldibarren, 19:00etan. 

oñaTi gipuzkoako herri arteko 
bertsolari txapelketa
Oñatiko Txinparta 2 taldeak zizurkil/
asteasuko karidadeko Benta 
taldearen kontrako bertso saioa 
egingo du.
Pako tabernan, 19:00etan. 

agenda

 IGOtz zIarrEta

arraSaTE kepa junkera eta Sorginak, korrika kultuaralaren barruan
Maletak ikuskizuna arbasoen tradizioetan eta munduko erritmoetan 
inspiratutakoa da. Junkerak trikitiak gordetzeko erabiltzen dituen maletetan 
oinarritutako emanaldia. sarrerak, hamabost euro.
Etzi, domeka, Amaia antzokian, 19:30ean. 
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asteleHena 13
ESkoriaTZa odol ateratzea
Deialdi irekia.
Fernando Eskoriatza plazan, 
16:30ean.

anTZuoLa Virginia imazen 
hitzaldia
Y que tenga de repente berbaldia 
egingo du. Doan.
Olaranen, 18:00etan.

oñaTi 'kilometroak 40 urte' 
erakusketa
ikastolen aldeko jaialdiak izandako 
ibilbidearen errepasoa egiten duen 
mostra: argazkiak, dokumentuak, 
iritziak... Martxoaren 26ra arte 
egongo da ikusgai.
Kultura etxean, 18:00etan. 

arraSaTE 'Zeuk egin!' 
ikastaroa
nork bere apaingarriak egiten 
ikasteko tailerra Dunixe royorekin. 
Gaurtik apirilaren 3ra arte, 
astelehenetan, kulturaten.
Aipatutako lekuan, 18:00etan.

arETxabaLETa 'kalebarreneko 
abangoardiako artea'
nikasio unanuek pintura lanak 
erakutsiko ditu eta luis Jose 
errastik zeramikak. 
Arkupen, martxoaren 30era arte.

MartItzena 14
bErgara 'benetako 
besarkadak' hitzaldia
harrera-familiak lortzeko 
kanpainaren aurkezpena.
Irizar jauregian, 15:00etan. 

bErgara Miren Elgarresta, 
berdintasunari buruz berbetan
Gipuzkoako Foru aldundiko 
emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako zuzendariaren 
berbaldia.
Irizar jauregian, 19:30ean.

eGuaztena 15
bErgara Tea hartzera
emakumeen nazioarteko egunaren 
bueltan jatorri desberdinetako 

emakumeek tea hartuko dute, 
Martxanterak talde feministak eta 
auzokok gonbidatuta. 
San Martin plazan, 18:30ean.

oñaTi 'aisialdia eta 
mendizaletasuna' hitzaldia
kilometroak 2017ko ekintza. 
hezkuntza zientzian doktore luis 
Mari zulaikaren berbaldia.
Kultura etxean, 18:30ean.

bErgara 'Pol-Poletik cho 
oyura'
Mendi astearen lehen ekintza. 
amaia arantzabalen eta Miguel 
angel elkoroberezibarren berbaldia. 
argazkiak eta filma.
Irizarren, 19:00etan.

oñaTi Hermansoloñaren batzar 
orokorra
Bazkideendako deialdia.
Kultura etxean, 19:30ean.

eGuena 16
ESkoriaTZa korrikaren 
aurkezpena eta dokumentala
Euskararen lau aurpegi delako 
dokumentala emango dute. Maika 
Etxekoparrek, Dani Alvarezek, Elena 
Caballerok eta ander larrunbek 
euskararekin izandako bizipenak 
kontatzen ditu.
Zaldibarren, 19:00etan.

bErgara 'alpeetako ipar 
hormak'
ibon santosek egindako eskalada 
eta mendi igoera saiakerei buruz 
egingo du berba, Pol-Pol Mendizale 
Taldearen mendi astean. 
Irizarren, 19:00etan.

oñaTi afari pakistandarra
herriko komunitate pakistandarrak 
herrialde horretako janari tipikoak 
eskainiko ditu gaztetxean. afari 
irekia izango da. Gainera, hango 
kulturaz, historiaz eta bizitzaz hitz 
egiteko aukera egongo da. 
Aipatutako lekuan, 21:00etan.

arraSaTE izaro bakarlaria
izaro andres bakarlariaren 
kontzertua, kooltur Ostegunetan. 
Om diskoa aurkeztuko du. sarrerak, 
bost euro.
Gaztetxean, 22:00etan.

antonio zabala

arraSaTE

aMaia anTzOkia

El nacimiento de 
una nacion
zapatua: 19:30.
astelehena: 20:30.

Teresa eta 
galtzagorri 
(euskaraz)
zapatua eta 
domeka: 17:00.

oñaTi

kulTura eTxea

El guardian 
invisible
egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
Domeka: 19:30, 
22:30.
astelehena: 19:30.

La vida de 
calabacin
zapatua: 17:00.
Domeka: 12:00, 
17:00.

arETxabaLETa

arkuPe

La, La, Land
egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
Domeka: 19:30.
astelehena: 16:00.

blinky bill
zapatua eta 
domeka: 17:00. 

Eibar

COliseO

El guardian 
invisible
zapatua eta 
domeka: 17:00.

Logan
zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

Moonligth
zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 17:00, 
20:00.
astelehena: 20:30.

batman
zapatua: 17:00.

anTzOkia

El guardian 
invisible
zapatua: 19:45, 
22:30.
Domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

batman
Domeka: 17:00.

gaSTEiZ

BOulevarD

La isla de la 
calavera
egubakoitza eta 
domekatik 
eguaztenera: 16:00,  
17:15, 19:45, 
18:30, 21:00, 
21:15, 22:15.

zapatua: 16:00, 
17:15, 18:45, 
19:45, 22:15.
eguena: 16:00, 
17:00, 18:30, 
19:30, 21:00, 
22:00.

gold
egubakoitza eta 
domekatik 
eguenera: 16:15, 
18:45, 21:15.
zapatua: 16:15, 
19:10, 21:45.

Logan
zapatua: 16:00, 
19:00, 22:20.
egubakoitzetik 
domekara eta 
eguena: 16:30, 
19:15, 22:00.
astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 17:45.

El guardian 
invisible
egubakoitzetik 
eguenera: 16:00, 
17:20, 18:35, 
21:10.
zapatua eta 
domeka: 19:55, 
22:30.

Manchester 
frente al mar
astelehena, 
martitzena eta 
eguena: 20:30.

Es por tu bien
egubakoitzetik 
eguenera: 16:20, 
18:20, 20:20, 
22:20.

Lo que de verdad 
importa
egubakoitza eta 
astelehenetik 
eguenera: 17:50.

50 sombras mas 
oscuras
egubakoitza eta 
domekatik 
eguenera: 20:00, 
22:20.
zapatua: 20:00.

La gran muralla
egubakoitzetik 
eguenera: 20:10, 
22:20.

La, La, Land
egubakoitza eta 
domekatik 
eguenera: 18:30.
zapatua: 16:40.

fences
egubakoitza eta 
astelehenetik 
eguenera: 18:00.

Trainspotting
egubakoitza eta 
astelehenetik 
eguenera: 21:00.

batman
zapatua eta 
domeka: 15:45, 
17:50.

ballerina
zapatua eta 
domeka: 15:45, 
17:45.
egubakoitza eta 
astelehenetik 
eguenera: 15:45.

Multiple
egubakoitzetik 
eguenera: 21:40.

FlOriDa

ballerina
zapatua eta 
domeka: 12:00.

batman, la lego 
pelicula
zapatua eta 
domeka: 12:00.

¡canta!
zapatua eta 
domeka: 12:00.

El fundador
egubakoitzetik 
domekara: 16:30, 
18:40.
astelehenetik 
eguenera: 17:00, 
22:30.

El guardian 
invisible
egubakoitzetik 
domekara, 
astelehena eta 
eguaztena: 22:30.
egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00.

El viajante
egubakoitzetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

Es por tu bien
zapatua eta 
domeka: 16:30, 
20:30.
astelehenetik 
eguenera: 19:45.

gold, la gran 
estafa
egukoitzetik 
eguenera: 17:00, 
19:45.

La, La, Land
egubakoitzetik 
eguenera: 20:00.

La comunidad de 
los corazones 
rotos
zapatua eta 
domeka; 18:15, 
20:30.
astelehenetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

la vida de 
calabacin
zapatua eta 
domeka: 12:00.

Logan
zapatua eta 
domeka: 22:30.
egubakoitzetik 
eguenera: 17:15.

Moonligth
zapatua eta 
domeka: 18:15.
astelehenetik 
eguenera: 17:00.
egubakoitzetik 
eguenera: 22:30. 

Teresa y Tim
zapatua eta 
domeka: 12:00. 

Vaiana
zapatua eta 
domeka: 12:00.

Zona hostil
zapatua eta 
domeka: 16:30, 
20:45.
egubakoitzetik 
eguenera: 22:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:30.

zInEma

kriTika

El viajante  
zuz.: asghar Farhadi. herr.: iran (2016). aktoreak: shahab hossein, Taraneh alidoosti, Babak karami. 

egiak dituen geruzak

asghar Farhadiken pelikuletan 
–A proposito de Elly; Nader y 
Simin, una separación; El 
pasado; El viajante– gertatzen 
dena anbiguoa izaten da.  
Pertsonaiek ez dute jakiten 
zehatz-mehatz zer gertatu den, 
eta sortzen diren zalantzek 
sendoak ziruditen harremanak 
ahultzen dituzte. susmoek eta 
mesfidantzek pertsonaien oreka 
astintzen dute. zuzendari 
irandarrak elipsia erabiltzen du. 
istoriorako garrantzi handia  
duen gertakizun bat iruditik 
kanpo gertatzen da, eta, hala, 
gertatutakoari buruzko galdera 
eta zalantza asko sortuko dira. 
ekintza horretan parte hartutako 
pertsonaiek ez dute garbi eta 
zehaztasunez berba egin nahi, 
edo horiek emandako bertsioak 
kontrajarri egiten dira. Gero, 
badira zer gertatu den ezagutu 
nahi duten pertsonaiak. horrela, 

pertsonaien arteko harremanak 
aldatuz joango dira, eta 
pertsonaien izaeran itzalak 
sortuko dira. Pertsonaiak 
emoziozko labirintoan galduta 
sentitzen dira, eta gordeta 
dituzten sentimenduak eta 
portaera ezezagunak kaleratuko 
dira. ikuslea dramaren erdian 
dago. ez daki zer gertatu den eta 

pertsonaien ibilbidea jarraituko 
du egia ezagutu nahian.  

honekin batera, hasitako bide 
horretan, pertsonaien egoeran 
gertatzen diren aldaketak 
ikusiko ditu. 

Baina, egia existitzen bada, 
geruza asko ditu, eta ikusleak 
horiek deszifratu beharko ditu 
pelikula bukatu baino lehen.

rtVE
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gonbidatUa Miren aMUriza

zu hemen zaude

Miren arregi OñatI
Joan den domekan jaio ziren 
hiru eta astelehenean laugarre-
na. Duela hiru bat aste errun 
zituen lau arrautzak zozoak. 
Oñatiko San Lorentzo auzoko 
atarte bateko loreontzian errun 
ere. Hemezortzi egun beharko 
zituztela, eta "hamazazpira jaio 
dira" horiek. Horrela dio egu-
notan arrautzen egoera eta zozo 
emearen eta arraren joan-etorriak 
gertutik jarraitu dituen atarte-
ko bizilagun Ines Eizagirrek. 
Astean buru-belarri ibili dira 
bai zozo emea baita arra ere 
kumeei jaten ematen. "Egun 
gutxitan diferentzia handia egin 
dute; egunetik egunera nabari 
zaie handitzen ari direla. Ondo 
zainduta eta elikatuta dauden 
seinale", dio Eizagirrek. Etxe 
ondoko berdegunean gurasoak 
jan bila ikustea ez da zaila. 

Lumak ere hasi zaizkie atera-
tzen; izan ere, "batere ile barik 
jaio ziren", eta esan bezala, eguaz-
tenerako, gero luma izango diren 
iletxo gutxi batzuk zituzten.  
Begiek, oraindik, ez dute gero 
izango duten itxurarik hartu. 
Itxi-itxita dituzte, baina ez dute 
inguruan gertatzen denaren de-
tailerik galtzen: "Ondo dakite 
noiz gerturatzen garen, nahiz 

eta isili-isilik eta errespetu osoz 
egiten saiatzen garen". 

Zozo emea eta arra janariare-
kin gerturatzen direnean ahal 
bezala altxatzen dute burua, 
janari bila. "Burua nola altxa-
tzen duten ikustea polita da. 

Nola zabaltzen duten moko txi-
kia janari bila!", gehitu du Ei-
zagirrek.

zozoaren joan-etorriak 
Egunaren zati handia pasatzen 
dute edo zozo emeak edo zozo 

arrak, kumeak zaintzen, habian: 
"Ez da zaila habian ikustea. Egu-
neko zati handiena pasatzen 
dute hemen, eta gainontzean, 
janari bila ibiltzen dira". Hain 
zuzen ere, zozoak mokoan ekar-
tzen die jana txikiei: zizareak, 
xomorroak, eta abar: "Mokoan 
ekartzen diete jana eta txiki-txi-
ki eginda ematen diete". 

ondo zaindutako habia 
Seguru asko, auzo bateko atar-
te bateko loreontzian habia egi-
tea, pertsonen joan-etorritik 
gertu, ez da hegazti batek arrau-
tzak erruteko tokirik seguruena 
izango. Unerik delikatuena pa-
satu da, ordea. Izan ere, arrau-
tzak errun ondoren, jaio arteko 
hemezortzi egunak dira benetan 
errespetatu eta ondo zaindu 
beharrekoak. "Etxeko bizilagun 
guztiok egon gara adi arrautze-
kin zer gertatuko ote zen. Batek 
taula bat ipini zuen leihoan, 
zozoak arrautzak berotzen zeu-
den bitartean behe-barruko joan 
etorritik ahalik eta gehien ba-
besteko", eman du aditzera Ei-
zagirrek. 

Oraingo fasea, alegia, jaio on-
dorengoa, ez da hain delikatua 
izaten, salbuespenezko egoera 
batengatik ez bada, behintzat, 
zozo arrak eta emeak ez baiti-
tuzte orain kumeak abandona-
tuko: "Ni ziur nago aurrera 
aterako direla", dio pozik Eiza-
girrek. Hala ere, habian egingo 
duten datozen asteetan, jaio be-
rriak bake-bakean uztea garran-
tzitsua izango da. Hiru bat aste 
egingo dute habian kumeek; eta 
hain zuzen ere denbora hori da 
gurasoekin emango dutena. Gero, 
kumeak sakabanatu egingo dira 
eta bakoitzak bere bizimoduari 
ekingo dio.   

San lorentzoko behe-barru baten jaio diren lau zozokumeak . M.a

jaio dira San Lorentzoko 
atarteko lau zozokumeak
Oñatiko san lorentzo auzoko behe-barru bateko loreontzian, lau arrautza errun 
zituen duela hiru aste zozo eme batek. arrak eta emeak zaindu dute denbora honetan 
habia, eta joan den domekan jaio ziren hiru. astelehenean jaio zen laugarrena

BukatzEkO

Emakumea vs 
pertsona?

Amorru puntu batekin 
idazten ari naizela onartzen 
dut. Emakumea izatea tokatu 
zait, hala jaio nintzelako,  
baina nire burua ez dut 
sekula gizonezkoarena baino 
gutxiago ikusi. Badirudi 
Martxoaren 8a iristen den 
bakoitzean denak garela 
emakume, eta emakumearen 
izena eta izana aldarrikatu 
behar direla. Lehiaketa 
moduko batean murgiltzen 
gara, ea nork egin duen 
berdintasunaren aldeko 
ekitaldirik jendetsuena, 
kolorez moreena, deigarriena, 
edo nork daukan gai honetan 
pedigririk handiena! 
Politikoki ere "erabiltzen" den 
kausa bat da eta negargura 
ematen dit honek, diru 
laguntza gehiago jarri behar 
direla honetarako, alderdi 
guztiek ez dugula proposamen 
baten inguruan adostasunik 
lortu... nahikoa da! Aspertu 
naiz aurtengoan, behintzat. 
Neure kabuz zer egin 
dezakedan pentsatzen hasi 
naiz, Whatsapp, gizarte sare 
eta gailu guztien gainetik 
neure ingurukoetatik hasita, 
elkarrekin errespetuan nola 
hezi eta nola bizi asmatzen 
ote dugun. Hitz 
modernoagoak erabili 
ditzakegu, baina oso sinplea 
da: pertsona guztiok elkarri 
errespetua izango bagenie eta 
guztiontzat hezkuntza izango 
bagenu, akabo 
desberdintasunak.

azkEn BErBa

aIntzane oIarbIde


