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mAIAlEN tOrrEs  |  arEtXabalEta

"Adimen urritasuna duten per-
tsonen bizitza beste edonork izan 
lezakeenaren ahalik eta antze-
koena izan dadin egiten dugu 
lan", dio Nahikari Somek, Atze-
giren Aretxabaletako etxebizitza 
zerbitzuan diharduen begiraleak. 
Izan ere, haren esanetan, edono-
rentzat arrunta dena erronka 
bihur liteke adimen urriko per-

tsona batentzat. Hori dela eta, 
Aretxabaletako etxean bizi dire-
nei, higienean, komunitateko 
bizitzan, diruaren erabileran eta 
halakoetan laguntza eskaini behar 
izaten diete. Bizikidetzaren bidez, 
"aukera bat" ematen diete, baina,  
Aretxabaletako etxebizitzako 
langileek azpimarratu dutenez, 
eman bakarrik ez, jaso ere egiten 
dute eurengandik, Saioa Artza-

mendi begiraleak dioenez, "asko-
tan, eman baino gehiago".

Hain zuzen ere, horixe azpi-
marratzeko jarri zuen abian Atze-
gik aurtengo sentsibilizazio kan-
paina "Atzegiko kideek bizitzako 
esparru ezberdinetan egindako 
ekarpenak zein positiboak diren 
eta beraiekin erlazionatzea zein 
aberasgarria den erakutsi nahi 
dugu", diote. 

Kanpainari esker, selfie-z bete 
dira sare sozialak eta Twitterren, 
Facebooken eta Instagramen 
#elkarrion traoladun autoargaz-
kiak daude nonahi. Urte osoan 
zehar jarraituko dute selfie-ak 
biltzen, baina Atzegiko teknika-
ri Naroa Artolak esan duenez, 
dagoeneko "askok" bidali dituzte 
eurenak, eta "pozik" daude jen-
dearen erantzunarekin.  Egungo 
modaren eta sare sozialen inda-
rra aprobetxatu nahi izan dutela 
ere azaldu du, elkarteaz kanpoko 
ahalik eta jende gehienarengana 
euren mezua helarazteko. Horre-
tarako, argazkiekin batera, kan-
painako partaideek adimen urri-
tasuna dutenekiko elkarrekin-
tzatik zer jasotzen duten idazten 
dute, nork bere erara, baina 
guztiek "elkarri on" egiten dio-
tela nabarmentzeko. 

Gizarteari egiten dizkioten 
ekarpenen artean, "alaitasuna", 
"aurrera egiteko gaitasuna", "mai-
tasuna", "adiskidetasuna", "diber-
tsioa" eta "esker ona" aipatu 
dituzte, besteak beste.

Harreman estua 
Ondo baino hobeto dakite hori 
Atzegiko etxebizitza zerbitzuko 
langileek. 30 etxe inguru daude 
Gipuzkoan, eta Aretxabaletakoa 
horietako bat da. Bertako langi-
le batzuek duela hamabi urte 
ireki zenetik egiten dute lan etxe-
bizitzan, adimen urritasuna duten 
pertsonei "iristen ez diren tokie-
tara iristen" laguntzen. "Azkenean, 

ezagutu egiten ditugu, eta bada-
kigu bakoitzak ze gaitasun dituen 
edo ze laguntza behar dituen", 
dio Artzamendik. 

Etxebizitzan bi solairu bereiz-
ten dituzte, neskena bata eta muti-
lena bestea. Zortzina pertsona 
bizi dira bakoitzean, eta, begira-
leez gain, bada etxekoandre deri-
tzon beste langile bana ere. Hura 
arduratzen da "etxea goberna-
tzeaz", Eneritz Saltsamendi begi-
raleak azaldu duenez. Kudeaketaz 
gain, garbiketa orokorra, otorduak 
prestatzea, erosketa egitea eta  
arropak garbitzea ere etxekoan-
drea-ren ardura izaten dira. Hala 
ere, Saltsamendiren esanetan, 
etxekoandrea-ren funtzioetan sar-
tzen ez den arren, eurak dira 
etxeari "goxotasuna" ematen dio-
tenak. "Bertan bizi zein lan egiten 
dugunontzat oso garrantzitsuak 
dira. Nolabait, amaren papera 
betetzen dute", dio. 

Berez bizilagunen talde bat 
baino ez den arren, begiraleen 
esanetan "oso ondo moldatzen 
dira elkarrekin".  Denborarekin, 
gainera, oztopoak oztopo, harre-
mana gero eta estuago bihurtzen 
da. "Gatazkak ere izaten dira, 
edozein elkarbizitzatan bezala, 
baina horretarako gaude gu", dio-
te. Azken batean, ordu asko pasa-
tzen dituzte elkarrekin, eta, Some-
ren esanetan, "bizitza konpartitzen" 
dute eurekin eta askorentzat 
"erreferente" bihurtzen dira; hori 
bai, betiere, mugak non dauden 
argi izanda.

atzegiko etxebizitzetan, ilusioak betetzea helburu

adimen urritasuna dutenek gizarteari egiten dioten 
ekarpen positiboa ikusarazteko kanpaina martxan da

Pausoz pauso, 
bizi proiektuak 
elkarrekin eraikiz

GAURSA
Otaola hiribidea 22 - Eibar 
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eskatu beti faktura

“A” gizartea
 lortzeko

Faktura eskatzen duzunean, ziurtatzen ari zara zure diruaren zati bat guztion 
ongizaterako izango dela hezkuntza, azpiegiturak, enplegua eta gizarte zerbitzu 
bihurturik.

Diru (B)eltza,
gizarte-zerbitzu
(B)eltzak

Bizitzeko aukera 
Manuel eta Adelaida Gartzia anai-a-
rrebek hamar urte daramatzate 
Aretxabaletako Atzegiren etxean 
bizi izaten eta biek aitortu dute 
"oso gustura" daudela. Manuel 
Gartziak Arrasateko Gureak-eko 
tailerrean egiten du lan, autoen-
tzako konektoreak egiten. "Gus-
tatzen zait egiten dudana, eta 
tailerrean ere oso giro ona dugu, 
lagun asko ditut", dio. Adelaida 
Gartzia, berriz, zaharren egoitza-
ra joaten da egunero lanera eta 
oso serio hartzen du lana: "Gosal-
tzera edo paseatzera eramaten 
ditut. Batzuetan, ez dute nahi 
izaten, baina berdin berdin era-
maten ditut, nire lana da eta!". 

Lanean topatzen duten jen-
dearekin hitz egiteko aukera da 
biek gehien baloratzen dutena, 
eta, lan egitea Aretxabaletako 
etxebizitzan bizi izateko bete 

beharreko derrigorrezko baldin-
tzetako bat bada ere, Saltsamen-
diren hitzetan, "asko betetzen 
dituen jarduera" da. "Bizi izateko 
modu bat da; beste batzuk inde-
pendizatu garen moduan, haiek 
ere aukera hori izan dezaten egi-
ten dugu lan", dio begiraleak. 

Egunerokoa ilusio 
Etxean bizi direnen beharrak eta 
nahiak aztertuta, pertsona bakoi-
tzari dagozkion helburuak finka-
tzen dituzte, euren bizi kalitatea 
hobetzeko asmoz. "Zein amets eta 
ilusio dituzten entzuten dugu lehe-
nengo, eta ondoren betetzen saia-
tzen gara", dio Saltsamendik, 
baina askotan "harrituta" geratzen 
dira. Izan ere, edonoren errutinan 
parte den zerbait eurendako ilu-
sioz itxaroten duten zerbait bihur 
liteke; tabernan, afaritarako, ogi-
tarteko bat jatea, adibidez.

Egun baterako euren ametse-
tako plana zein den galdetuta, 
Manuel Gartziak Donostian ikas-
taro bat egitea edo hondartzara 
bidaiatzea aipatu ditu eta Ade-
laida Gartziak, berriz, zineman 
maitasun pelikula bat ikustea. 
Bi anai-arreben nahiak entzunda, 
honela esan du Saltsamendik: 
"Horrek erakusten du bizitzan 
garrantzitsuenak diren gauzak 
zeintzuk diren eta gauzarik sin-
pleenek zenbat balio duten".

Edozein anai-arrebak bezala, 
txantxak egiten dizkiote elkarri, 
baina goxotasunez agurtu dute 
elkar nor bere etxera itzultzean. 
Abenduaren 3an Adelaida Gar-
tziak anaiarekin ospatuko du 
bere 43. urtebetetzea, eta dagoe-
neko ilusioz beteta daude biak 
egun handiaren zain, bazkaltze-
ra joateko plana egin dute-eta. 

Halako uneak dira begiraleei 
euren lana hainbeste gustatzearen 
arrazoietako bat, baina  Saltsa-
mendik argi dauka hori baino 
gehiago dela. "Pertsonen bizitza 
hobetzen ari zarela ohartzea oso 
motibagarria da. Gauzak lortzen 
eta euren bizitza aurrera erama-
ten laguntzea erronkaz betetako 
bidea da", dio. Some eta Artza-
mendi ere bat datoz Saltsamen-
direkin. "Horrela, gustua ematen 
du lanera etortzeak", diote.

Atzegiren #elkarrion 
kanpainak selfie asko bildu 
ditu, eta honako hauek dira 
Debagoien ingurukoak.
Lerro hauen goialdean, berriz, 
Aretxabaletako etxebizitzan 
bizi diren Manuel eta Adelaida 
Gartzia anai-arrebak.
argazkiak: atzEgi 

ESAnAk

"Bizi lezio asko 
emateaz 
gain, asko 
irakatsi 
didate urteotan"
e n e r i t Z  S a lt S a m e n D i   |   b e g i r a l e a

"Edozein 
egoeratara 
moldatu 
eta aurrera 
egiteko gai dira"

n a H i k a r i  S o m e   |   b e g i r a l e a

"Daukaten 
guztia 
emateko 
prest 
daude beti"

S a i o a  a r t Z a m e n D i   |   b e g i r a l e a
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Arrasateko hipermerkatua
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25 
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Zatoz gurekin ospatzera!
Azaroaren 15ean Arrasateko 

Eroski hipermerkatuan

Eskerrik asko debagoiendar guztioi!
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Urte berriarekin batera Kirol 
Hezitzailea eta Komunikazioa 
Erakundeetan aditu tituluak abia-
raziko ditu Mondragon Uniber-
tsitateak. Bi kasuetan, astean 
behin izango dira eskola presen-
tzialak, eguaztenetan, Humani-
tate eta Hezkuntza Zientzien 
Fakultateko Aretxabaletako cam-
pusean. Kirol Hezitzailea titu-
luari dagozkion eskolak 17:00eta-
tik 21:00etara izango dira eta 
Komunikazioa Erakundeetan 
tituluari dagozkionak, berriz, 
15:00etatik 19:00etara. Hala ere, 
eskola presentzialak bestelako 
eskaintzarekin osatuko dituzte.

Aditu tituluotarako matriku-
lazioa urtarrilaren 8ra arte dago 
zabalik.

komunikazioa alor guztietan
Komunikazioa Erakundeetan 
aditu tituluari dagokionez, hel-
burua da "erakunde bateko komu-
nikazio ardurak dituen pertsona 

trebatzea komunikazioaren espa-
rru guztietan: kanpo komunika-
zioan, barne komunikazioan, 
baliabide teknologikoetan, aspek-
tu psikologikoetan… eta batez 
ere, oso ikuspuntu praktikotik", 
esplikatu du Ainhoa Larrañaga 
irakasleak. Hark azpimarratu 
du hirugarren urtez aditu titulu 
hori euskaraz izatearen aldeko 
apustua egingo dutela. 

kirolaren baloreak
Kirol Hezitzailea tituluari dago-
kionez, berriz, helburuak dira 
"eskola kirola eta gorputz hez-
kuntza hezitzaileak, berritzaileak 
eta euskaldunak izan daitezen 
bultzatzea. Gerturatu nahi ditu-
gu gure ikasleak proiektu berri-
tzaileetara, eman tresnak bi 
eszenatoki horietan erraztasunez 
mugi daitezen eta uste dut falta 
handia dagoela profesionalen 
arteko sarea sortzeko", adierazi 
du Izaskun Uribesalgo koordi-
natzaileak. 

komunikazioan eta kirol heziketan 
trebatzeko tituluak, unibertsitatean

irabazi-ganemos:
ezkerretik lan
egiteko gonbita

imanol gallEgo

Ezker Anitza-IU, Equo eta 
Alternativa Republicana alderdiek 
akordioa egin dute 
Irabazi-Ganemos ekimena 
eskualdean eratzeko. "Ez da 
koalizio bat, herritarron 
partaidetzarako gonbit bat 
baizik", zehaztu dute. 

u.m. |  dEbagoiEna

Ahoa gozatuz Zuberoako Eperra 
eta Soüta ikastolei laguntzeko 
otarreen salmenta abian da hamar-
garren urtez gure eskualdean.  

Ahüzki izeneko otarrea eros-
tea da proposamena; 39 euroren 
truke, ardi-gazta, ahate-gibela, 
bixkotx-poltsa eta eztia ditu ota-
rre horrek. Interesa dutenek 

abenduaren 5erako eskatu behar 
dituzte, eta gero Arrasateko 
Bedoña auzoan jasoko dituzte, 
abenduaren 13an. Bi modu daude 
erosteko: 3035 0059 870 590 09 879 
62  zenbakian ordainduta edo 
nikere@ikaskoli.eu helbidea era-
bilita. Aurten, gainera, batutako 
diruaren zati bat Ziburuko ikas-
tolari emango diote. 

Euskara Xiberoan segurtatuta
"Otarre salmenta handituz doa. 
Elkartasun sarea garatzen ari dela 
marka. Ikastolan haur kopuru 
handitzearen arabera gastuak area-
gotzen dira, jakinez diru publikoak 
ez duela egiten. Ikusiz hizkuntza 
sailean zer nolako lana egiten ari 
den Ikastola, Xiberoa edo Iparral-
dean gure arbasoen hizkera berres-
kuratze prozesu honetan, lagun-
tzaren eske bagatoz. Zuei esker, 
euskararen tokia Xiberoan segur-
tatuta izanen da", diote ikastolatik.   

Hamar urte bete ditu aurten Zuberoako bi 
ikastolei laguntzeko  ekimenak

mAIAlEN tOrrEs  |  dEbagoiEna

Teknologia berrienak gertutik 
ikusteko eta Interneti etekina 
ateratzen ikasteko aukera izan-
go da Bergaran datorren astean. 
Izan ere, Bergarako Udalak, 
Berelan, Enpresa Digitala, Eus-
kadi+innova, KZgunea, MAI, 
eta MUrekin lankidetzan, biga-
rren IKT astea antolatu du. 
Gainera, aurten, Antzuolara 
ere zabalduko dute ekimena 
eta bertako Udalak eta KZgu-
neak ere hartuko dute parte.

Spinninga 'on line'
Bihar, zapatua, emango diote 
hasiera egitarauari, 3D inpri-
maketari buruzko hitzaldi, era-
kusketa eta tailerrekin, Irala 
kalean. 11:30etik 13:00etara 3D 
inprimaketa bidezko ekoizpen 
prozesua bertatik bertara jarrai-
tu ahal izango da. Elgoibarko 
Pixel Sistemas enpresak era-
mango ditu makinak; Bergara-
ko MZ 3Dk, berriz, 3D eskane-

rra eta ekoiztu dituzten pieza 
batzuk (Gutiren buruhandiaren 
kopia, besteak beste), eta Migel 
Altuna institutuak eskala txi-
kiagoan aritzen diren beste 3D 
inprimagailu batzuk jarriko 
ditu lanean. 

Horrez gain, IKT asteak 
dirauen bitartean, Agorrosingo 
spinning saioak on line izango 
dira eskuragarri.

Bestalde, Interneti ahalik 
eta etekin handien ateratzeko, 
enpresei, merkatariei, ostalariei 
eta herritarrei zuzendutako 
ikastaroak antolatu dituzte. 
Horietan parte hartzea doakoa 
den arren, izen-ematea ezinbes-
tekoa da, lekuak mugatuak 
direlako: 943-77 91 24 telefonora 
deituta, mjunamuno@bergara.
net helbidera idatzita edo Eus-
kadinnova.net zein Bergara.net 
atarietan sartuta.

Hitzaldi edo ikastaroen gai-
neko egutegi osoa ikusteko: 
http://ttiki.com/90130. 

bihar hasiko dute ikt astea 
bergaran eta antzuolan
3d inprimaketaren gaineko informazio eta 
tailerrarekin abiaraziko dituzte ekimenak

Besteak beste, Bergarako eta Antzuolako alkateak aurkezpenean,  |   m.t.

A.E. / u.m.  |  bErgara

Bergarako Candy-Hooverren fabri-
kan egindako garbigailuak era-
matera etorritako hiru kamioiei 
bidea eragotzi, udalbatzar ezohi-
koa eta manifestazioa. Horiexek 
izan dira kalean geratu diren 
Candy-Hoover taldeko beharginek 
asteon egin dituzten protesta 
ekimenak. 

Kamioien irteera eragozteari 
dagokionez, Bergarako plantan 
egindako materiala eramatera 
etorri ziren. Eta beharginek erru-
berak jarri zituzten eguazten 
eguerdian haiei bidea ixteko. 
Candy-Hooverreko zuzendaritza-
ren segurtasun taldeko kide batek 
kendu behar izan zituen pneu-
matikook kamioiak irten ahal 
izateko. Edozelan ere, hutsik joan 
ziren kamioiak. 

Candyko enpresa batzordetik 
emandako xehetasunen arabera, 
1.200 garbigailu inguru daude 
eginda, eta beste 3.000 bat egite-
ko materiala dago Bergaran. 

Lurrak ez birkalifikatzeko
Ezohiko osoko bilkurari dago-
kionez, atzo (eguena) izan zen, 
eta, besteak beste, Candyko espa-
rruko lurrak ez birkalifikatzeko 
eskatu zioten Bergarako Udalari, 
industriarekin zerikusirik ez 
duen erabilerarik eman ez die-
zaioten orubeari. Ondoren, Candy 
ez itxi, deslokalizaziorik ez lelo-
pean Bergarako kale nagusiak 
zeharkatu zituzten, herritarrek 
babestuta. 

Lanpostuen defentsan
Horrez gainera, atzo, eguena, 
hasi zituzten negoziazio bilerak 
langileen ordezkariek zuzenda-
ritzarekin, langileen baldintzekin 
lotutakoak. Edozein modutan, 
langileak lanpostuak defendatze-
ko asmoarekin dihardute batza-
rrotan. Horretarako, txosten bat 

prestatzen dihardute, eta Aldun-
diarekin harremanetan ibili dira.

Sortu eta Ezker Anitza-IU
Bestalde, Bergarako Ezker Ani-
tza-IUk zein Sortuk Candyren 
deslokalizazioa salatu dute eta 
langileei elkartasuna adierazi 
diete, besteak beste. 

Candyko kamioien bidean pneumatikoak, bidea ixten.  |   arantzazu EzkibEl

Candyren itxiera formalki 
jakinarazi diete langileei
antolaketa, ekonomia eta produktibitate arrazoiak eman zizkieten atzo, eguena

Fagor produzitzen, Arrasaten ere bai
Ekonomian albiste baikorretako bat Fagorretik datorkigu. Izan ere, 
Eskoriatzan hasi eta astebetera Garagartzan hasi ziren atzo 
(eguena) Fagor berriko produkzioarekin. Egosketako produktuak 
egiten hasi dira: labeak eta plakak. Eskoriatzan, berriz, eltzeak. 
Oraingoz, garbigailurik ez dute egingo, haien errentagarritasuna 
ikusi arte. (Xabier Bengoetxeari elkarrizketa, 6. orrian). 
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ENEkO AzkArAtE  |  arrasatE

Fagor Etxetresnetako ondasunak 
eskuratu zituen CNA Taldeko 
Cata enpresak abiatu du enpresa 
berria: Galagarza Etxetresnak. 
Hutsegite baten ondorioz jarri 
diote Galagartza, baina Garagar-
tza moduan erregistratzeko tra-
miteetan dihardute. Xabier Ben-
goetxea da enpresako presidentea 
eta abiatze prozesuaz dihardu 
elkarrizketa honetan. Oraingoz, 
Eskoriatzako eta Arrasateko Gara-
gartza auzoko lantokiekin hasi 
dira eta Bergarako Geyserrekoa-
ri ere eusten diote.
Eskoriatzako lantokia abian dago. 
garagartzakoa noiz hasiko da?
Joan den eguena ezkero dihardu 
lanean Eskoriatzakoak, hau da, 
produzitzen; izan ere, lehenago-
tik ziharduen probatan. Bestetik, 
oraingo eguenean hasi da Gara-
gartzakoa. Zerbait atzeratu da, 
azken orduko gorabehera batzuk 
izan ditugulako hornitzaileekin-e-
ta. Bi lantokiak kontuan izanda, 
155 bat langile ari gara lehen fase 
honetan. Horretaz gain, Geyse-
rrek ere lanean jarraitzen du, ez 
du urte honetan etenik izan, eta 
han beste 124 langile ari dira. 
zer ekoiztuko duzue?
Eskoriatzan, lehen egiten zen 
bera: etxetresna txikiak. Berez, 
halere, eltzeak egiten ziren ber-
tako plantan eta horixe egingo 
dugu orain ere. Garagartzan, 
ostera, egosketako produktuak: 
labeak eta plakak. 
san Andresen hasiak zineten lanean.
Oraingoz, bulego zentralak ditu-
gu han, baina aurreikusten dugu 
Garagartzan kokatzea horiek. 
Hango bulegoak txukundu eta 
egokitu egin behar dira, urtebe-
tean geldirik egon ostean. Eta, 
bitartean, San Andresen izango 
dira, hiruzpalau hilabetez, giza 
baliabideetako, finantzetako eta 
komertzialeko arloak. 
Bergarako geyser aipatu duzu eta 
%50 izan da hura Fagorrena. Aurre-
rantzean?
Fagorren zatia, enpresaren erdia, 
Galagarza Etxetresna enpresa 
berriak hartu du eta bestea, orain 
arte bezala, Vaillantena da. Hale-
re, gure asmoa da martxoan enpre-
sa osoa eskuratzea, Vaillanti bere 
zatia erosita. Gas berogailuak 
egiten segituko dugu bertan.
Catak lehengo Fagor Etxetresnen 
ondasunak erosi zituenean aurrei-
kuspen batzuk egin ziren eta epe 
baten barruan 750 langile izatera 
helduko zinetela adierazi zen uztai-
lean. Epeak beteko dituzue?
Hasi berriak gara eta, aurreikus-
penen arabera, lehen urtean 700 
langiletik gora izatera heltzea da 

asmoa. Hortaz, datorren urteko 
azaroan kopuru horretara heldu 
nahiko genuke. Estimazioak dira, 
baina, azkenean, merkatuak jar-
tzen zaitu dagokizun tokian. Goi-
zegi da aurreikuspenak beteko 
ditugun jakiteko.
Fagor Etxetresnetan bideragarri 
edo errentagarrienak ziren negozioei 
helduko diezue?
Bai; Garagartzan, esaterako, egos-
ketako produktuak eta garbigai-
luak egiten genituen. Oraingoz, 
egosketarekin hasi gara. Ikuste-
ko dago garbigailuak egingo ditu-
gun edo ez. Errentagarriak badi-
ra, egingo ditugu.
gaur eta hemen garbigailuak egitea 
errentagarria da?
Zati bat, espero dut, baietz. Goi 
gamakoak egiten baditugu posible 
izango dela iruditzen zait, baina 
aztertzen dihardugu. Une honetan 
gure lehentasuna da egosketa pro-
duktuak eta eltzeak egitea.
komertzializatuko dituzuen pro-
duktu guztiak Debagoienean ekoiz-
tutakoak izango dira?
Ez. Beste toki batzuetan eginda-
koak ere salduko ditugu, lehen 
egiten genuen moduan. Garbike-
ta edo hotzeko hainbat produktu 
kanpotik eginda ekarri eta komer-
tzializatzen genituen. Orain ere 
hala izango da. Kopuruari dago-
kionez, lehen baino gehiago izan-
go dira kanpoan egindakoak. 
Gure katalogoa osoa izango da.
ze marka salduko dituzue?
Fagor eta Edesa.
zer gertatuko da Edesaren Basau-
riko plantarekin?
Ikusteko dago. Han egiten ziren 
termoak egin egingo ditugu. Ikus-
teko dago zenbat egingo ditugun 
eta non egingo ditugun. Hori ez 
dugu erabaki oraindik. Ez daki-
gu Basaurin egingo ditugun edo 
beste nonbaiten.
Bergarako geyserren?
Aukerak hauek dira: Basaurin 
egiten ez baditugu, Eskoriatzan, 
Garagartzan edo Bergaran egingo 
ditugu. Ez dago beste aukerarik. 
Basauriko eraikina likidaziora 
aterako da aurki eta ez dakigu 
jabetza zeinena izango den. 
zein da zuen interesa?
Ahalik eta termo gehien egitea 
eta ahalik eta errentagarritasun 
handiena lortzea. Berdin digu 
non produzitzen diren. Gure nego-
zioarendako ahalik eta zifra han-
dienak lortzea da helburua. Egi-
ten dugunak jasangarria izan 
behar du eta negozioarendako 
lagungarria. Horrek sortzen ditu 
lanpostuak. Han edo hemen dela? 
Garrantzitsua da, baina inpor-
tanteagoa da produktu ona, sal-
garria eta errentagarria egitea. 

urtebetean Fagorrek ez du ezer 
produzitu. ze eragin izan du horrek 
merkatuan?
Produzitu ez dugunez, geunden 
tokietatik atera egin gara. Ondo-
rioz, Fagorren produktuak ez dira 
saldu eta zeukan merkatua beste 
batek hartu du. Hortaz, lehengo 
merkatu kuota berreskuratzea da 
helburua. Gure komertzialek mer-
katura atera behar dute. Hori da 
gure aurreneko lana. Espainia da 
gure merkatu handiena eta %12 
eta %15 arteko merkatu kuota 
geneukan lehen Fagorrekin. Hori 
berreskuratzen saiatzea da erron-
ka. Baina ez daukagu epe jakin 
bat hori lortzeko. 
Fagorren eta Edesaren lehiakide 
nagusiak zeintzuk dira?
Lehengoak. Handiena, Bosh-Sie-
mens. Geneukan erreferentzialta-
suna berreskuratu nahi dugu.
Non kokatuta zegoen Fagor, ze 
esparrutan?
Prezioaren aldetik, erdi eta goi 
gaman. Merkatuan nabaritasun 

eta ospe handia zeukan. Edesa 
apur bat azpitik zegoen prezioa-
ren aldetik. Aurrerantzean, posi-
zionamendua berdina izango da. 
zerbitzu teknikorik izango duzue?
Bai. Kooperatiba bat sortu dute 
lehen Fagorrendako lanean zihar-
dutenek. 30 bat lagunek. Sare 
Teknika dauka izena eta haiekin 
kontratua sinatu dugu haiek guri 
zerbitzua eskaintzeko. Bezeroa-
rendako, alde horretatik, gauzak 
ez dira asko aldatuko. 
zenbat langile zituen Fagor Etxe-
tresna Elektrikoak kooperatibak, 
itxi aurretik?
2.000 inguru zituen itxi zenean. 
Aurrerantzean 700 bat langile izan-
go ditu. Hortik lehiakortasuna?
Zati baten bai. Asmoa da produk-
tu gutxiago ekoiztea hemen eta 
gehiago komertzializatzea. Erren-
tagarritasun horren bila.
Fagor Etxetresnetako lan-bazki-
deengana jo duzue lehenbizi?
Lan barik geratu ziren lan-baz-
kideen eta gainerako langileen 
lan-poltsak baditugu eta handik 
bagabiltza kontratatzen. Oso ezez-
ko gutxi jaso ditugu. Lehengo 
Fagor Etxetresnetan ziharduten 
langileen hamarretik bederatzik 
baietza eman dute proiektu berri-
rako.
zenbateraino zen garrantzitsua 
berrikuntza Fagor Etxetresnetan 
eta zenbateraino izango da aurre-
rantzean?
Beti da garrantzitsua sektore 
honetan. Eta jarraituko du izaten. 
Inbertsio handia eskatzen du, 
baina beharrezkoa da; izan ere, 
inbertitu ezean, lasterketa tek-
nologikoa gal zenezake. 
Bezeroak non dauzkazue?
Fagor Etxetresnen ondasunak 
eskuratzean, haien hainbat filial 
ere lortu ditugu: Marokon, 
Dubain, Txinan, Ameriketako 
Estatu Batuetan… Haien bidez 
salduko dugu munduan zehar. 
Baina zatirik handiena Euskal 
Herriko eta Espainiako merka-
tuan salduko dugu. 
Eraginik izango du zuenean Ber-
garako Candy itxi izanak?
Ez dut uste. Azkenean, hemengo 
produkzioa geldituko den arren, 
beste toki batzuetan egingo dituz-
telako garbigailuak eta saltzen 
berdin-berdin segituko dutelako. 
Gure lehiakide izaten segituko 
dute. Kanpotik ekarri eta hemen-
go merkatuan komertzializatuko 
dituzte garbigailuak. 

Xabier Bengoetxea, Arrasateko San Andresko lantokian.  |  jagoba domingo

Xabier bengoetxea | galagarza etxetresnetako presidentea

"urtebetean Fagorrek galdutako merkatu kuota 
berreskuratzea da orain gure helburu nagusia" 

Eskoriatzako eta garagartzako lantokietan produkzioa abiatu du Fagor berriak

labeak, plakak, eltzeak eta gas-berogailuak egingo dituzte; garbigailurik ez, oraingoz

"Espainian %12-
15eko merkatu 
kuota zuen lehen 
Fagorrek"

"Vaillanti erosiko 
diogu Bergarako 
geyser lantegiaren 
erdia, martxoan"

"Candyk Bergarako 
planta itxi arren, 
gure lehiakide 
izaten segituko du"

Bideoa ikusteko:
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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A
lazne, hitzaldia egin-
go duzu, beraz, egu-
bakoitzean Aretxa-
baletako Ibarra kirol-
degian.

Bai, hala da. Bizkarra ezagutu, 
bizkarra zaindu izeneko hitzaldia 
egingo dugu eta debagoiendar 
guztiak etortzera animatzen ditu-
gu, benetan mereziko du-eta. 
Besteak beste, gure bizkarra eza-
gutu eta gorputzarekin egiten 
ditugun mugimenduek duten 
garrantzia aztertuko dugu; hain 
zuzen ere, hori izango da hitzal-
diaren helburua. 
Hitz gutxitan esanda, bizkarreko 
minak zeren ondorio dira?
Bistakoa da gaur egun daukagun 
bizitza estiloak ordu asko eseri-
ta igarotzera eta mugimendu gabe 
egotera garamatzala. Horrek, 
gihardura mailan, indar gabeziak 
ekar ditzake, eta, horren ondo-
rioz, hezur estrukturan lesioak 
sortzeko probabilitatea handitu 
egiten da.
David spine Concept metodoa eza-
rri duzue Debagoienean. zertan 
datza, zehazki?
Finlandiatik datorren metodo 
berritzaile bat da David Spine 
Concept delakoa. Makina batzuen 
bitartez, indartze eta mugimendu 
ariketa kontrolatuak egiten dira 
bizkarrezurrean (lunbarra, dor-
tsala eta zerbikala), eta, horren 
ondorioz, bizkarreko mina txiki-
tu egiten da. Duela urtebete zabal-
du genuen zentroa eta jada 200 
pertsona inguru pasatu dira ber-
tatik. Momentu honetan 80 bat 
lagun ditugu zentroan.

David spine Concept delakoa par-
tikularrengan ez ezik enpresetan 
ere txertatu da dagoeneko, ezta?
Bai, hala da. Esaterako, Merce-
des-Benz enpresak, Gasteizen, 

bere makina propioak ditu eta 
bertatik, egunero, ia 70 langile 
pasatzen dira, lunbar eta abdo-
minal giharrak indartzeko hel-
buruarekin: bide batez, metodo 

horri esker, euren errendimendua 
hobetu egiten da. Aipatzekoa da 
denbora laburrean abantaila nabar-
mena egin dutela langileek; oso 
pozik daude lortutako emaitzekin. 

Bestetik, Debagoieneko hain-
bat enpresarekin ere egiten dugu 
lan, baina gehienak partikula-
rrak dira: haiek Aretxabaletan 
dugun zentrora etortzen dira.
zeintzuk dira zerbitzu hori erabi-
li duten bezeroen inpresioak edo 
iritziak?
Orokorrean, oso onak; gure beze-
roak oso pozik daude emaitzekin, 
minaren jatorrian eragiten du-e-
ta. Objektiboki, esan beharra 
dago indarrari eta mugikorta-
sunari dagokionez hobekuntzak 
izaten direla. Batzuk kuriosita-
tez edo lagunek hala esanda 
gerturatzen dira gugana, eta 
denbora bat pasatu ostean igar-
tzen dute benetako hobekuntza. 
Izan ere, jendea askoz ere indar-
tsuago sentitzen da.
Hitzaldira joaten direnek ere izan-
go dute David spine Concept dela-
koa testatzeko aukera.
Bai, noski. Datorren egubakoi-
tzean, azaroaren 21ean, egingo 
dugun hitzaldirako gonbita egi-
ten dizuet guztioi hemendik, 
erabiltzen dugun metodologia 
gertutik ezagutzeko aukera apar-
ta izango da-eta. Gainera, ber-
taratuko diren guztiek balorazio 
testa doan egiteko bonua esku-
ratuko dute.
Non zaudete?
Aretxabaletako Ibarra kirolde-
gian gaude eta honako ordutegi 
honetan etor zaitezkete gugana: 
astelehenetik eguenera, 08:00eta-
tik 14:00etara eta 15:30etik 
20:00etara; eta egubakoitzetan, 
berriz, 08:00etatik 14:00etara eta 
15:30etik 18:30era.

"Bezeroak oso pozik daude emaitzekin, 
minaren jatorrian eragiten du-eta"

Alazne madariaga | david spine Concept zentroko arduraduna

Egubakoitzean, hilaren 21ean, 'Bizkarra ezagutu, bizkarra zaindu' hitzaldia egingo du Alazne madariagak 
Aretxabaletako Ibarra kiroldegian. Hain zuzen ere, egunerokoak eragiten dituen bizkarreko minak nola 
saihestu daitezkeen azalduko du. 

"Hitzaldira 
datorrenak 
balorazio testa 
doan izango du"

"Momentu 
honetan 80 
lagun ditugu 
zentroan"

"debagoieneko 
enpresetako 
langileak ere 
badatoz"

Alazne Madariaga, david Spine Concept metodoan erabiltzen diren makinekin, Ibarra kiroldegiko zentroan.

BIZKARRA EZAGUTU, 
BIZKARRA ZAINDU. 

Hitzaldia Alazne Madariagaren eskutik.

Noiz: Azaroak 21ean, 17:30ean
Non: Ibarra Kiroldegian (Aretxabaletan)

Plaza mugatuak: Izen-ematea: 943 03 98 42 edo 
amadariaga@athlon.es

DAVID SPINE CONCEPT ERABILI DUTEN BEZEROEN TESTIGANTZAK

“Beti ibili izan naiz bizkarreko minekin, azpiko bi diskoak deshidrataturik ditudalako, eta lagun batek hala iradokita 
DAVID Spine Concept probatzea erabaki nuen. Orain, programaren parte izan eta gero, ez daukat minik, noizean behin 
molestia txikiren bat soilik. Lehen adibidez, kotxean denboratxo bat eginez gero min izaten nuen, orain aldiz, ez da 
horrelakorik gertatzen.” GORKA SAEZ DE URABAIN (Ormaiztegi)

“Beti ibili izan naiz bizkarreko minekin eta gauza berri bat probatzeko kuriositateak ekarri ninduen DAVID Spine 
Concept-era. Asko igarri dut programan sartu izana, orain lanean pisua mugitzen dudanean ez zait hainbeste kargatzen 
bizkarra eta ibiltzerako orduan ere igartzen dut diferentzia.” BIKENE ZUBIA (Aretxabaleta)

“David-en hasi naizenetik indartsuago sentitzen dut nire bizkarra, adibidez orain, nahiz eta noizbehinka lunbalgiaren bat 
izan, ez dira lehen bezain gogorrak eta egun batean deskantsatuz gero pasatzen zait”. JOXE ARREGI (Arrasate)

ANIMA 
ZAITEZ! Tel.: 943 03 98 42 - david@athlon.es

www.davidspineconcept.com
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Eskerrik asko, 
bihotz-bihotzez!
Nagore Ipiña
(lore gazteak dantza taldea)
arrasate

Gutun honen bidez, Lore 
Gazteak dantza taldeko 
partaide garen guztiok 
eskerrak eman nahi 
dizkizuegu 50. urteurrena 
antolatzen eta egunaz 
gozatzen lagundu diguzuen 
guztioi. 

Nahiz eta dakizuen bezala 
urteurreneko ekintzak ez 
diren amaitu, bereziki eskertu 
nahi dizuegu joan den 
zapatuko egitaraua aurrera 
eramateko laguntza eman 
diguzuen guztioi eta, nola ez, 
garena izateko bidean 
zerikusia izan duzuen guztioi.

Laguntzaile guztiak 
aipatzeko GOIENA paper osoa 
beharko genuke; beraz, izen 
propiorik gabe herria 
aipatuko dugu gaurko 
honetan. 

Izan ere, herririk gabe 
ezinezkoa da 50 urte betetzea 
eta egunaz disfrutatzea! 

Kultur talde batean egon 
den edornork oso ondo daki ez 

dela erraza 50 urte betetzea, 
eta, are gutxiago, zapatuan 
erakutsitako osasunaz 
jarraitzea! 

Beraz, berriz ere mila 
esker! 

Espero dugu abendurako 
antolatutako ekintzek ere 
zapatuko arrakasta izatea eta 
zuok arrakasta horren parte 
izatea.

Iruña-Veleia, sei 
urteko 
bidegabekeria
Juan martin Elexpuru
bergara

Datorren astelehenean, 
azaroaren 17an, 19:00etan, 
Gasteizko Villasuso jauregian, 
Idoia Filloy zuzendari ohiak 
eta Koenraad Van den 
Driessche geokimikariak 
hitzaldia emango dute 
auziaren inguruan. 

Espainiako Kultura 
Ministerioaren laborategian 
egin diren analitikez jardungo 
dute. Begi-bistako iruzurra 
izan dira analitikok, tranpaz 
eta gezurrez josiak. 

Helduko ahal da noizbait 
ustelkeria mota honetaz eta 
gai honen inguruan gertatu 
diren beste batzuez hitz 
egiteko eguna.

Eta Eliseo Gilen egoeraz 
ere berba egingo da. 

Ederki eskertu dio 
gizarteak egin zuen 
aurkikuntza handia: lapidazio 
eta kondena mediatikoa, 
desohorea, langabezia, 
ahaztura... 

Eta horrela sei urte, eta 
auzitegian gaia geldi; oraindik 
ez dago inolako akusaziorik 
bere kontra epaileen eta 
fiskalen aldetik. 

Benetako tortura. 
Historiak Altamira eta 

Iruña-Veleia, Marcelino 
Sautuola eta Eliseo Gil 
parekatuko dituelakoan   
nago.

Ahaztura esan dut. 
Azken bi edo hiru urtean 

benetako damnatio memoriae 
ari da gertatzen auzi honen 
inguruan. 

Ez da existitzen. 
Ez erreportajerik, ez 

zutaberik, ez tertuliarik, ez 
elkarrizketarik... 

Noizean behin 
frankotiratzaile gizajoren 
batek lortzen du(gu) idatziren 

bat han edo hemen sartzea, 
tiraka eta bultzaka ibilita, 
sarri askotan.

Egoeraz gehixeago jakin 
nahi izatera, bilatu  
Interneten Eliseo Gil 
kondenatu nahi dute artikulua 
eta begiratu gaiaz diharduten 
atarietan.

Eskerrik asko 
denoi!
Aitor rementeria
(antxintxika debagoiena triatloi 
taldea)
debagoiena

Joan den azaroaren 2an, 
Antxintxika Debagoiena 
triatloi taldeak antolatuta eta 
Debagoieneko hainbat kirol 
eta kultur talderen 
laguntzarekin, X. Antxintxika 
lasterketaren urteurrena 
ospatu genuen. Egun osoko 
kirol jaia. 

Urte berezia izan da 
Antxintxika taldearentzat, 
ilusio handiz antolatzen ibili 
garen urteurrena. 

Lanean martxoan hasiak 
ginen eta azaroan bukatu 
genituen antolakuntza    
lanak.

Eskerrak eman nahi 
dizkiegu antolakuntza 
honetan ibili diren pertsona 
guztiei, bai goizeko 
lasterketetan eta baita 
arratsaldeko jaialdian ibili 
direnei. 

Hamar urte behar izan 
ditugu 558 kirolari Bergarara 
ekartzeko, gure herria 
erakusteko eta, batez ere, 
herrian antxintxika  
lasterketa berezi bat 
edukitzeko. 

Denontzat eta denontzako, 
edade guztientzako, arazoak 
dauzkatenentzat, umeentzat, 
denontzat ateak zabalik, eta 
orokorrean kirol festa bat.

Antxintxikaren eta 
Dordokaren izenean eskerrak 
eman nahi dizkizuegu. 

Zuei esker, Dordoka kirol 
egokituko taldeak erraztasun 
gehixeago edukiko dituelako 
beraien ume eta gaztetxoek 
kirola egin dezaten eta, bide 
batez, beraien bizitza 
errazagoa izan dadin.

Eskerrik asko denoi!

g u t u n a k

G
arai batean baserri 
guztietan hiltzen zen 
txerria San Martin 
egunean eta odolos-

teak, buzkantzak, urdaia, eta 
abar prestatzen ziren ondoren, 
neguko hilabete luze eta latz 
askotako sostengua lortzeko 
asmoarekin. Tradizioak agin-
du bezala, ilbeheran hiltzen 
zen txerria, eta auzotar eta 
senitartekoen laguntzarekin, 
festa giroan egiten ziren txa-
rribodako lanak. Kantu zaha-
rrak dio "etorri da San Mar-
tin eguna eta joan da txerria" 
edo "San Martin, negua atze-
tik edo aurretik" eta txerria-
rekin lotutako esaera zaha-
rrak, berriz, "txerriak dana 
du ona" eta "txerria ildako 
astia eta ezkondutako urtia 
onenak dira". 

Gaur egun ia galduta 
dagoen ohitura da. Egia da 
urteekin aldatzen, moderni-
zatzen doazela usadioak, ohi-
turak eta tradizioak eta bai-
ta sinismenak, baloreak… 
Horiek guztiak gurekin bate-
ra aldatzen dira, gizartearen 
eboluzioaren lekuko dira, eta 
belaunaldi berriek beste ohi-
tura berri batzuk sortu eta 
ezarriko dituzte. 

Oraintsu elkarrizketa 
batean amona batek esaten 
zuena egia da: "Ohitura zaha-
rrak ez dira sentitzen, beste 
modu batean pentsatzen dela-
ko". Egia da gaineratzen zue-
na ere, kaleko ohitura batzuk 
gorde direla, eta iraganean 
baino gehiago ospatzen dire-
la: San Joan bezperako sua, 
Santa Agedako kantuak... 
baina etxe barrukoak galdu 
egin direla: su ondoan ipui-
nak kontatzea, kantak abes-
tea, eta abar. 

Bai, nola aldatu diren 
gauzak! Daramagun bizitza 
motorizatuan, zeinek daki 
gaur zer den txarriboda bat? 
Ilargiaren mugimendua nork 
jarraitzen du? Kantu zaha-
rrak, esaera zaharrak... ba 
hori, kontu zaharrak direla!

Sanmartinetan 
txarriboda gutxi

z a b a l i k
rOsA
mONDrAgON
goiena.eus/
komunitatea/

karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). goienak eskubidea du gutuna laburtzeko. ezingo dira kapituluka bidali. gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun, gutun bakarrarekin baizik.
gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. gutuna helarazteko bideak: otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate  |  gutunak@goiena.com  |  Faxa: 943 25 05 00

iritZia

m a r r a z k i z
AlEx ugAlDE | goiena.eus/komunitatea/

gipuzkoako
Foru aldundia

arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

elgetako
udala

leintz gatzagako
udala

e u s ko 
j a u r l a r i t z a k   
d i r u z  l a g u n d u ta ko 
a l d i z ka r i agoienak ez du bere gain hartzen iritzia eta gutunak orrialdeetan, edo  bestelako orrialdeetako kolaboratzaileek, adierazitako iritzien erantzukizunik.

argitaratzailea goiena komunikazio 
taldea kooperatiba elkartea
otalora lizentziaduna 31 
20500 arrasate
lehendakaria aitor izagirre
Zuzendari nagusia iban arantzabal

Zuzendaria  eneko azkarate
erredaktore burua ubane madera
Sailetako arduradunak Xabi urtzelai 
(kirola), iñaki iturbe (diseinua), mireia 
larrañaga (Publizitatea)

maketazioa iñaki iturbe, kepa martelo
argazkilaria imanol soriano
Publizitatea mireia larrañaga, 
amaia mundiñano, ziortza martin, 
imanol elortza
testuen zuzenketa sergio azkarate.
Harpidetza eta banaketa marta leturia. 
administrazioa agurtzane gaintzarain, 
ane berezibar, iratxe bengoa

egoitZa naguSia 
arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31 
132 posta-kutxa  
tel.: 943 25 05 05  |  Faxa: 943 25 05 00
berriak@goiena.com

PubliZitatea 
arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31  
tel.: 943 25 05 05  |  Faxa: 943 25 05 09
publi@goiena.com

HarPiDetZa 
arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31
tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.com

lege gordailua:  ss-965/2014
iSSn: 2174-369X
tirada: 20.100 ale
Difusioa: 19.951 ale

KOMUNIKAZIO TALDEA

laguntzaileak
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mIrEIA BIkuñA  |  antzuola

2009ko urtarrilaren 8an Nabarral-
de elkartearen eskaera bat heldu 
zen Antzuolako Udalera: udal 
armarrian agertzen ziren Belate-
ko hamabi kanoiak kentzeko 
eskaera: "Kanoi horiek gure his-
toria belzten duen arma-gertaera 
kontatzen dutelako". Gipuzkoako 
armarrien aldaketak egiteko pro-
zesuan Eusko Ikaskuntzaren babe-
sa ezinbestekoa da, eta Antzuola-
koa aldatzearen aukeraz galdegin 
zuen Patxi Olabarria orduko kul-
tura zinegotziak 2009ko uztailaren 
2an. Eusko Ikaskuntza kanoiak 
kentzearen alde agertu zen. Eta 
orduan hasi zen bost urte iraun 
duen prozesua. 

Bide hori bukatutzat eman 
zuten azaroko osoko bilkuran. 
Aho batez onartu zen Antzuola-
ko armarria aldatzeko proposa-
mena. Bilduk eta EAJk alde boz-
katu zuten: Belateko hamabi 
kanoiak kendu, eta, haien lekuan, 
Gipuzkoa ordezkatzen duten zuhai-
tzak ipiniko dira, hiru hagin. 
Hori horrela, goiko eskuineko 
irudian ikusten den moduan, lau 
gune izango ditu armarri berriak. 

Goian, ezkerrean, kateatuta-
ko erregea dago zoru urdinaren 
gainean. Errege hori gipuzkoarrek 

hartu zuten preso, hark preso 
zuen Nafarroako erregea askatu 
zutenean; eta eskuinean, Gipuz-
koa ordezkatzen duten hiru hagin 
berde ipiniko dituzte kolore gorria-
ren gainean. Beheko bi eremuek 
zerikusia dute Mairuaren Alar-
dearekin. Nafarroako erregeak 
antzuolarren laguntza eskertze-
ko emandako eremuak dira. Alar-
dearen bandera, herriko bande-
ra ofiziala da 1997ko abenduaren 
12a ezkero. Beheko eskuineko 
eremua berde kolorearekin eta 
ezkerrekoa urdinarekin.

Harrizko armarria
Udaletxeko fatxadan dagoen 
harrizko armarriak, originalak, 
bost gune ditu eta horretan Gipuz-
koako haginak ere ikus daitezke, 
erdiko eremuan. 

"Harrizko armarrian dagoen 
bosgarren eremua betidanik hor 
egon da, gu konturatu gabe eta 
orain hori azpimarratu nahi da 
armarri ofizialera eramanez", 
esan du azken txostena egin duen 
Patxi Olabarriak.

kanoien ordez, zer? 
Aldatu bai, baina nola? Kanoiak 
kendu eta haien ordez zer ipini? 
Zer-nolako garrantzia zuten Bela-

teko kanoiek? Gainera, eremuak 
bere horretan utzi behar dira? 

Galdera horiek guztiak eran-
tzuteko asmoz eta herritarrekin 
informazioa partekatzeko,  gizar-
teratze prozesu zabala abiarazi 
zuten. Hitzaldi sorta egin zuten 
2010eko martxoan, eta, besteak 
beste, hitzaldiak egin zituzten 
Floren Aoitzek, Rosa Aierbek eta 
Angel Rekaldek.

Hitzaldi haietan esandakoak 
aintzat hartuta, Antzuolako arma-
rritik kanoiak kentzeko erabakia 
berretsi zuten. 2011ko otsailaren 

9ko osoko bilkuran, Belateko 
kanoiak kentzearen inguruko 
mozioa onartu eta haien ordez 
zer ipini erabakitzeko prozesua 
hastea erabaki zuten. 

Bi aukera zeuden: kanoien 
eremua hutsik utzi edo harrizko 
armarriaren erdian agertzen den 
bosgarren eremua kanoien lekuan 
ipini. "Gune hori hutsik uzteak  
armarriaren prozesua oraindik 
bukatu gabe dagoela irudikatuko 
luke. Horregatik, aproposena 
bosgarren eremua gora igotzea 
da. Hala, Antzuolako armarriak 

Gipuzkoako egungo armarriare-
kin zerikusia izango luke, sorre-
ran bezala", dio prozesua hasie-
ratik jarraitu duen Patxi Olaba-
rriak.

Armarri berrian beste bi alda-
keta ere egongo dira: kanpoko 
dekorazioak eta koroa kendu 
egingo dituzte, eta lau eremu 
bakarrik izango ditu.

Bitxikeria ugari ezagutzera 
eman ditu armarriaren prozesu 
luzeak. "Kanoiaren eremuaren 
hariari tiraka hasi ginen eta gure 
armarri osoaren historia ezagu-
tzeko balio izan digu. Armarria-
ren eta Antzuolaren historia 
ezagutzeko oso baliagarria izan 
da", dio Olabarriak.

Agiri ofizialetan
Antzuolak izango duen armarri 
berria izango da aurrerantzean 
Udalak izango duen irudi korpo-
ratiboa. Azaroko osoko bilkuran 
adostu zen armarri berria ager-
tuko dela Udalaren agiri ofizial 
guztietan.

Kanoien ordez arbolak
antzuolako armarria aldatzeko proposamena aho batez onartu dute

udaletxeko fatxadan dagoen harrizkoa ez dute berriztatuko

Ezkerrean, Antzuolako armarri zaharra Belateko kanoiekin eta eskuinean, aurrerantzean erabiliko dutena, Gipuzkoa irudikatzen duten haginekin.  |   patXi olabarria

ESAnAk

"kanoiaren 
eremuari tiraka, 
gure 
armarriaren 
historia osoa 
eta bitxikeriak 
ezagutzeko 
balio izan digu"
Pat X i  o l a b a r r i a   |   t X o s t e n  e g i l e a

dAtUA

Horiek dira Antzuolako 
armarri berrian agertuko 
direnak. Eskuinean, goiko 
eremuan ipiniko dituzte 
Belateko kanoien ordez.

3
hagin

1876an Antzuolak bere armarriaren kopia eta azalpena 
bidali zituen Madrilera. Orduan konturatu ziren 
armarrian errege kateatu bat zegoela eta pentsatu edo 
asmatu zuten errege hura mairua izango zela. 
Armarriaren imitazioz, Antzuolako alardean mairu 
kateatua antzezten hasi ziren. 1881. urtean egin zen 
lehen aldiz Mairuaren Alardea. Aurreko mendeetan egin 
ziren alardeetan ez zegoen mairuaren figurarik eta ez 
zen Valdejunquerako bataila aipatzen. Era berean, 
bataila hartako dokumentazioan ez da  antzuolarren 
arrastorik ikusten. Hori horrela, 2007. urtean Eusko 
Ikaskuntzak Mairuaren Alardeari buruz egindako 
ikerketan frogatzen da mitotik gehiago duela 
errealitatetik baino.

Armarriaren imitazioz hasi ziren mairua erabiltzen alardean

2013ko Mairuaren Alardea.  |   imanol soriano

H e r r i a k
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LURRINDEGIA

Olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50

Energiaren erabilera eraginkorra sustatzeko saioak 
antolatu ditugu azaroaren 18tik abenduaren 3ra
Arizmendi Ikastolako Lanbide Heziketak antolatuta eta Lanbide-
ren bidez, azaroaren 18tik abenduaren 3ra, 40 orduko doako 
ikastaroa emango dugu Ferixalekuan. Eraikinaren eraginkorta-
sun energetikoaren gaitasun-ziurtagiriak lortzeko baliagarria da 
ikastaroa. Informazio gehiagorako honako bide hauek ireki ditu-
gu: eraikuntza@arizmendi.ikastola.net helbide elektronikora 
idatzi edo telefono zenbaki hauetara 
deitu: 943-79 00 27 edo 943-77 20 25.  

Iturbide egoitzako 30. urteurreneko ekitaldiak gaur 
amaituko dira, opariz osatutako bingo bereziarekin
Iturbide egoitzak 30 urte bete dituela ospatzeko asteon ia egune-
ro izan dute ekintzaren bat. Eguaztenekoa izan zen egun handia: 
egoiliarrek merienda berezia eta dantzaldia izan zuten; ondoren 
omenaldia egin zioten egoitzan urte gehien daramatzan Maria 
Luisa Escuderori eta egoiliar nagusienari, 101 urte dituen Felisa 
Asperi. Amaia Larrañaga zinegotziak eta Olatz Etxabe egoitzako 
koordinatzaileak lore sorta bana eman zieten. Gaur amaituko 
dira urteurreneko ekintzak, bingo bereziarekin (17:00).  

Arrasateko euskalgintzatik asko-
tariko ekintzak antolatu ditugu 
Euskararen Egunaren bueltan, 
Euskarak 365 egun lelopean. 
Hilaren 19an, Arrasateko eus-
kararen erabileraren gaineko 
azterketa aurkeztuko du Sozio-
linguistika Klusterreko Belen 
Urangak Kulturaten (19:00). 
Hilaren 26an, Andoni Egañak 
Euskara: zelan goaz? izeneko 
hitzaldia egingo du Kulturaten 
(19:00). Abenduaren 3an, Eus-
kararen Eguna, Zu ta Gar eki-
taldi nagusia egingo da, txoko-

late-janarekin batera. Herriko 
Plazan izango da, 18:00etan; 
ondoren, txikiteo euskaltzalea 
egingo da. Egitaraua amaitzeko, 
AEDk ekoitzitako Erdaldun 
berrien kluba antzezlana eskai-
niko dugu abenduaren 4an Kul-
turaten (19:00). 

Gainera, erronka txiki bat 
bota gura diegu arrasatearrei:  
365 selfie edo autoargazki ate-
ratzera desafiatu gura ditugu. 
Argazkiak igotzeko epea aza-
roaren 24tik abenduaren 8ra 
artekoa izango da, eta, horre-
tarako, #365egunArrasaten trao-
la erabiltzera gonbidatu gura 
ditugu arrasatearrak. 

Askotariko ekintzak antolatu 
ditugu Euskararen Egunerako

J.B.  |  arrasatE

Hileko hirugarren zapatua da 
bihar, eta, beraz, baserritarren 
azoka egingo da Seber Altube 
plazan, 09:00etatik 14:00etara. 
Urteko azkena izango da, aben-
duan Santamasetakoa egingo 
da-eta. Biharko azokan hamabost 
postu egongo dira, Arrasate-
koak, bailarakoak eta Euskal 
Herri osokoak. 

Barietate handiko sasoia 
Azaroko azokan ez da ekintza 
osagarririk egongo, baina, Uda-
leko Enplegu eta Garapen Sai-
leko teknikari Marga Garmen-
diaren arabera, udazkena izaten 
da urteko oparoena barietatea-
ri dagokionez. 

Bestalde, Garmendiak nabar-
mendu du sasoian sasoiko pro-
duktuak jatearen garrantzia: 
"Ekoizpen jasangarriago bat 
ahalbideratzeaz aparte, gure 
gorputzaren beharrei zuzenean 
lotuta dago produktu batzuen 
edo besteen kontsumoa". Era 

berean, hilero egiten den sas-
kiaren zozketak ez du hutsik 
egingo. Azokan erosketaren bat 
egiten duenak txartel bat jaso-
ko du eta txartel irabazleak 
bertako baserritar batek pres-
tatuko otarrea eramango du 
etxera. Pintxoak dastatzeko 
aukera ere egongo da.

Hamabost postu egongo dira bihar 
hileroko baserritarren azokan

J.B.  |  arrasatE

Arrasate Zientzia Elkarteak hiru-
garren urtez antolatu du Arra-
sateko iragana astintzen hitzaldi 
zikloa: "Kide gutxi gara eta xumea 

da gure lana. Eta lehen zikloa 
antolatu genuenean eta saio guz-
tietan aretoa lepo beteta ikusi, 
beldurtu ere egin ginen. Izugarria 
izan da orain arteko hitzaldiek 

izan duten harrera", adierazi du 
AZEko kide Xabier Bengoak. 
Hizlariak lotzea ez da erraza iza-
ten: "Badira izena ematen dutenak, 
baina, gero, bidaia edo kongre-
suren bat dutelako ezin dutenak 
etorri. Iaz bik kale egin zuten, 
eta aurten ere beste bik", argitu 
du Bengoak. Gainera, hizlariak 
"goi mailakoak" direla ziurtatu 
du Jose Angel Barrutiabengoak. 

Lau saio izango dira, eta guz-
tiak Kulturateko areto nagusian 
(19:00). Lehena hilaren 18an izan-
go da, euskaraz eta gazteleraz: 
Julian Sagasta organo-jole fama-
tuaren gainean egingo du berba 
Jose Antonio Azpiazu antropo-
logoak. Ondoren, Xabier Ugarte 
musikologoak Sagastaren pieza 
batzuk joko ditu gitarrarekin. 

Herriko iragana astintzera, hirugarrenez

Barrutiabengoa, Bengoa eta Garai eguazteneko aurkezpenean.  |   jokin bErEziartua

JOkIN BErEzIArtuA  |  arrasatE

Hondakinen Mahaiak –Bildu, Ara-
lar, EAJ, Ezker Anitza-IU, Arra-
sate Garbi, Zero Zabor eta Eko-
logistak Martxan– asteon jakina-
razi duenez, urtarriletik aurrera 
"derrigorrezkoa" izango da hon-
dakin organikoak bereizita ate-
ratzea: "Edukiontzi guztiak berri-
tuko ditugu, orain arte egon ez 
den organikoaren edukiontzia ere 
aurrekoei gehituta", adierazi du 
Inazio Azkarragaurizar alkateak. 

Urte berriarekin, bost frakzio 
batuko dira: organikoa, ontzi 
arinak, papera-kartoia, errefusa 
eta beira. Organikoarendako edu-
kiontzia jarri ostean, errefusa-
rendako edukiontzi grisa jarriko 
da; horiek jarri ostean kenduko 
da edukiontzi berdea –beirarena 
ez, bestea–. Organikoaren eta 
errefusaren edukiontziek "sarre-
ra kontrola" izango dute: "Horiek 
ondo erabiltzen den ikusteko da, 
eta ondoren, formazio eta ahol-
kuak ematea da helburua".    

Bederatzi hilabete %70erako 
Hondakinen Mahaiak sinatutako 
akordioak dio %70eko birzikla-
tze-tasara heldu behar dela bede-
ratzi hilabetean: "Helburu horre-
tara iritsi ezean, atez ateko sis-
temara jo beharko dugu" , 
adierazi du EAJko Juan Karlos 
Garitanok. Garitanoren arabera, 
"oraintxe" da erronka horri eus-
teko garaia: "Denon esku dago 
gauzak ondo eginez helburu horiek 
lortzea. Gu horretarako bitarte-
ko guztiak ari gara jartzen: balia-

bide teknikoak, informazioa, 
kontzientziazioa eta formazioa". 

Izan ere, auzoz auzoko kan-
paina informatiboa abiatu dute 
asteon Musakolan, abenduaren 
19ra arte iraungo duena: "Astero 
auzo batean informazio bulego 
ibiltaria jarriko dugu hondakinen 
sailkapenaren edo gaikako edu-
kiontzien erabileraren inguruko 
zalantzak argitzeko. Horrez gain, 
bulego horretan, organikoa ondo 
berezitzeko zenbait baliabide 
banatuko dira etxebizitza bakoi-
tzerako", azaldu du Arrasate 
Garbi plataformako Mertxe Tro-
jaolak. Amaitzeko, Hondakinen 
Mahaiak honako mezu hau zabal-
du gura izan du: "Ez dugu ino-
lako dudarik arrasatearrok ondo 
egingo dugula, eta gutxi barru 
zaila izango zaigula ulertzea zela 
ibili garen, utzikeriagatik edo 
erosotasunagatik, hondakinak 
neurri barik sortzen eta edozein 
modutan uzten, hori eskubide 
bat zelakoan". 

Hondakinen Mahaia osatzen duten alderdien eta eragileen ordezkariak martitzeneko agerraldian.  |   amaia tXintXurrEta 

Urte berriarekin organikoa 
bereizita bota beharko da
urtea amaitu baino lehen auzoz auzo emango da formazioa eta informazioa

o m u n i tat e a  g o i e n a 
a e d   |   a r r a s at ek

o m u n i tat e a  g o i e n a  
a r i z m e n d i  i k a sto l a   |   a r r a s at ek

ESAnAk

"Edukiontziak 
berritu eta 
organikoarena 
jarriko dugu"
inaZio aZkarragauriZar   |   alkatea
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A. ArANBuruzABAlA  |  arrasatE

Iritsi da eguna etxean egindako 
lana jendaurrean erakusteko. Goi-
kobalu abesbatzak bihar, zapatua, 
Carmina Burana (Carl Orff) obra 
abestuko du Amaia antzokian, 
20:00etan. 
gustura taldekideek emandako eran-
tzunarekin? 
Bai, oso gustura, egia esan. Ez 
genuen uste garai bateko Goikoba-
luko kide zirenen aldetik halako 
harrera izango genuenik; jende 
asko etorri zaigu. Goikobaluko 
kideez gainera, garai bateko Tolo-
sako abesbatzatik eta Donostiako 
Orfeoitik ere etorri zaizkigu 25. 
urteurrena gurekin ospatu gura 
zutelako. Bihar, taularen gainean, 
bada, 105 lagun inguru izango gara 
kantuan; horien artean, harrobiko 
haur batzuk ere izango ditugu pasar-
te batzuk abesten. Horiez gainera, 
bi pianista, bakarlariak eta Arra-
sate Musikaleko perkusio orkestra 
ere izango dira.
Errepertorioa, baina, ez da Carmina 
Burana obrara mugatuko.
Horrela da, bai; Carmina Burana
-ren aurretik beste bi kantu abes-
tuko ditugu: Haurtxoa sehaskan 
(Gabriel Olaizola) eta Cantique de 
Jean Racine (Foret). Iñaki Maida-
ganek zuzenduko du obra nagusia, 
baina beste bietan, garai bateko 
Goikobaluko zuzendariek gidatuko 
gaituzte: Luis Ignacio Ruiz de Ale-
gria Jimi-k lehenengoan eta Euge-
nio Etxebestek bigarrenean. 

25. urteurreneko ospakizunen barruan 
dago biharkoa. ze balorazio egiten 
duzue orain artekoaz?  
Balorazioa ona da, betiere hobe-
to egin zitekeela pentsatuaz; bai-
na ditugun bitartekoak direla 
eta, uste dut ekitaldi duinak egin 
ditugula. Sekulako gogoaz eta 
ilusioaz jardun dugu guztia pres-
tatzen, lan handia izan bada ere.  
Donejakue bidea kantuan egitea 
duzue bereziki bihotzean gordeta; 
zurea izan zen ideia.
Jendea entseguetara joan dadin 
kontzertuak antolatu behar dira; 
nolabait esanda, entseguek arra-
zoi bat izan dezaten. Krisi eko-
nomikoaren eraginez kanpoan 
abestea zailagoa denez, Donejakue 
bidean etapaka egindako kon-
tzertuek abesbatzakoen motibazioa 
pizteko balio izan dute.
Bukatu dira, beraz, ospakizunak?
Nagusienak bai, auzoetako kon-

tzertuekin jarraituko dugu bai-
na; San Andresen izango gara 
azaroaren 29an. Horrez gaine-
ra, abesbatzako kideek bazka-
ria egingo dugu abenduaren 
5ean.

arraSate

Baikorra, arina eta konektatua, Citroen C1 berriak hiriari erronka bota dio ausardia eta nortasun handiarekin. Ultrakonpaktua; 3 edo 
5 ate; Mirror Screen eta atzeko kamera, oso teknologia erabilgarriak. Hirirako egindako auto dotore honek ezin hobeto erantzuten 
die hiriko bizimoduaren eskakizunei. Citroen C1 berria, hirian ibiltzeko jaioa.

3,46 metro / 5 ate / Mirror Screen / Atzeko kamera / Kapota elektrikoa

Etor zaitez ikustera: 
Debagoieneko CITROËN Kontzesionario Ofiziala: 

TALLERES CHAPIME, San Andres 5, 20500 ARRASATE • Tel.: 943 79 45 22

Kontsumo mistoa (l/100 km) / CO2 emisioa (g/km): Citroen C1: 4,1-4,3 / 95–99

CITROËNek nahiago du TOTAL

www.citroen.es

BERRIA

CITROËN

C1HIRIAN 
IBILTZEKO JAIOA

emaitzak

aldatz - drink team 7-1
sonografos - abokajarro 7-2
lasagabaster - iluntz 4-3
dribling 2.0 - haizea's Weah 2-2
betrayer - ostantz 3-3
arrasate - Jibaros 5-8
alytis Fk 2.0 - kantzerlauten 4-3

SailkaPena

  taldea P J
 1. alytis Fk 2.0. 6 2
 2. aldatz 6 2
 3. sonografos 6 2
 4.  dribling 2.0. 4 2
 5. kantzerlauten 3 2
 6. lasagabaster 3 2
 7. abokajarro 3 2
 8. Jibaros F.C. 3 2
 9. drink team 3 2
 10. betrayer 1 2
 11. haizea's weah 1 2
 12. ostantz 1 2
 13. iluntz 0 2
 14. arrasate taberna 0 2

PartiDuak

azaroak 15, zaPatua
10:00 ostantz - iluntz / Haizea's weah
11:00 Jibaros - haizea's weah / iluntz
12:00 alytis - drinking team / jibaros
13:00 lasagabaster - abokajarro  /  alytis
azaroak 16, domeka
11:00 kantzerlauten - betrayer / aldatz
12:00 aldatz - arrasate  / kantzerlauten
13:00 dribling - sonografos / arrasate

3. jardunaldia 
Zaldibarko futbito 
txapelketan
Azaroak 22-23rako tal-
de guztiek jokalarien 
zerrenda eta inskrip-
z ioa  bete ta  eduki 
beharko dute.

z a l D i b a r

Kanporaketa bidez hiru aste 
bukaeratan jokatuko da padel 
txapelketa Musakolako kirol-
degian: azaroaren 22-23ko aste-
buruan, azaroaren 29-30ekoan 
eta abenduaren 13-14koan. Aste 
bukaera bakoitzean partidu 
bat edo bi jokatuko dituzte 
partaideek, finalera heldu arte. 
Izen-ematea 10 euro da biko-
teko eta ake.padel.gmail.com-e-
ra idatzita edo 649 69 98 52 
telefonora deituta egin daiteke, 
21010097440012461117 zenbakian 
dirua sartuta (Kutxa).

IV. AKE padel 
txapelketako 
kanporaketak 

AKE tenis elkarteak V. San-
tamas tenis txapelketa anto-
latu du Arrasateko kirolde-
gian. Txapelketa kanporake-
ta formatuan jokatuko da 32ko 
azken koadro bat jokatuta. 
Izen-emate gehiago egonez 
gero, berriz, aurrefase bat 
jokatuko da. Izena emateko 
azken eguna azaroaren 16a 
da. Parte hartu nahi duenak 
izena eta abizena, helbide 
elektronikoa eta telefono zen-
bakia bidali beharko ditu ake.
tenis@gmail.com helbidera.

V. Santamas tenis 
txapelketarako 
izen-ematea zabalik

Sugeak eta sugegorriak salbatzeko asmoz, argazki 
erakusketa izango da Arrasateko Harresi aretoan
Sugeak eta sugegorriak: gizakiak dira haien beldur ala haiek 
dira gizakiaren beldur? Aranzadi Zientzia Elkarteak dioenez, 
ezagutzarik ezak eta fundamentu gabeko kondairek dakarte 
narrasti horiekiko gehiegizko beldur hori. Bada, animalia horien 
ospe txarra ezeztatzeko, erakusketa eta hitzaldia antolatu dute 
Aranzadikoek Arrasateko Harresi aretoan. Erakusketa zapatura 
arte egongo da, 11:00etatik 20:00etara, eta hitzaldia gaur izango 
da, egubakoitza, 19:00etan.

Musikarien eguna ospatzeko kontzertuak eskainiko 
ditu Arrasate Musikaleko bandak azaroaren 16an
Santa Zezilia musikarien egunaren bueltan, Arrasate Musikaleko bandak 
Santa Zezilia kontzertua eskainiko du etzi, domeka, 12:30ean, San Fran-
tzisko elizan. Santa Zezilia eguna 22an ospatzen da, baina bandak aste bat 
aurreratu du bere emanaldia, egun horretan beste ekitaldi batzuk daude-
lako herrian. Rossiniren L' Italiana en Argel, Sorozabalen La tabernera 
del puerto eta beste entzuteko aukera egongo da. Bestalde azaroaren 21ean, 
ostirala, 18:30ean, Kulturaten, Arrasate Musikaleko ikasleek emanaldia 
eskainiko dute, hori ere Santa Zeziliren oroimenez.

juan antonio barriocanal | goikobalu abesbatzako presidentea

"Garai bateko zuzendariak igoko 
dira bihar taularen gainera"

Juan Antonio Barriocanal, martitzeneko entseguan.  |   imanol gallEgo

"unibertsitatera 
datozen ikasleak 
goikobalura erakarri 
gura genituzke"

pianista, perkusio orkestra eta bakarlari profesionalekin ekarriko du 
goikobalu abesbatzak Carl orff-en 'Carmina burana' obra bihar amaiara
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BEHEKO
TABERNA

Menestra 
eta untxia dira 

gure berezitasunak

ANGIOZAR   
Tel.: 943 76 55 74

Tel.: 628 443486
Boni laskurain, 9 behea 

BERGARA

Bazkariak
• 

Afariak
• 

Ospakizunak
• 

Kintadak

AITONAK
TABERNA

ETOR ZAITEZ!
08:00etatik 21:00etara zabalik!

Udazken/Negu denboraldi berria!
Ezagut ezazu!

Barrenkale 27 - BERGARA
Tel.: 943 76 46 48

ImANOl gAllEgO  |  bErgara

Agintaldia bukatzeko sei hila-
bete falta dira, eta EAJ alderdi-
ko hiru zinegotzik –beste biak 
ezin izan ziren bertan egon– 
balorazioa egin zuten astelehe-
nean. Jeltzaleen ustez, azken 
urte hauetan udal ondarea gal-
tzeaz gain, EH bildu zabor sis-
temarekin eta azken orduko 
kredituekin "zulo garrantzitsua" 
egiten ari da. 

Hain zuzen, euren ustez, 
proiektu sendo bat eraikitzeko 
aukera galdu du Udal Gobernu 
taldeak. EAJk dioenez, EH Bil-
duk enpresekiko zerga politika 
gogortu du, eta sektoreak bizi 
duen egoera larritu.

Lidergo falta  
Salatu zuten alkateak ez duela 
herriko ehun industrialaren 
egoera larria kudeatzeko inizia-
tibarik izan: "Alkate batek ezin 
du itxaroten egon beste erakun-
deek, enpresariek edo lanbide 
hezkuntzako eskolek zer egin 
(...) Ezker abertzalea, Bildu, ez 
da gai izan sustapen ekonomi-
korako politiken lidergoa era-
mateko", esan zuen Aintzane 
Oiarbide bozeramaile jeltzaleak 
prentsaurrekoan.

EAJko zinegotzien ustez, EH 
Bilduren lidergo eta proiektu 
propio falta hondakinen bilketan 

ere igartzen da. "Ezker abertza-
leak hartukoa erabaki politiko 
bat izan zen eta erabakia pren-
tsaurreko baten bitartez jakin 
genuen", diote. Jeltzaleen ustez, 
hondakinen bilketa kosta ahala 
kosta "inposatu" behar zen era-
baki politiko hutsa izan da.

Oiarbidek aipatu zuenez, Ber-
gara inoiz baino zikinago dago, 
eta kale garbitzaileek lehen bai-
no hiru aldiz lan gehiago egin 
behar izaten dute. Horrez gai-
nera, EH Bilduk Udaltzaingoa 
"zaborren polizia" bihurtu due-
la salatu zuten. 

Horren ostean, atez ateko 
hondakin bilketa sistemak urte-
ro 600.000 euroko "zuloa" sortzen 
duela azaldu zuten zinegotziek.

Udalaren defizita  
EAJko zinegotziek gogor kriti-
katu zuten Udalaren politika fis-
kala. IBIaren errekargua "dirua 
batzeko" sistematzat jo zuten. Eta 
atez atekoak beste proiektu batzuk 
hipotekatu dituela uste dute. "Diru 
hori beste inbertsio batzuetan 
edo enplegua sortzeko inbertitzea 
ez litzateke egokiagoa izango?", 
galdetu zuten. 

Azken urte hauetako Gober-
nuak norabide jakin gabe lan 
egiten duela azpimarratu zuten, 
azken orduko kredituak eskatuz 
eta ondarea arduragabekeriaz 
kudeatuz, horrek dakarren gain-
kostu ekonomikoarekin.  

Ondare galera 
EAJko zinegotzien ustez, agin-
taldi honetan, Udal Gobernu tal-
deak udal ondare garrantzitsuak 
saldu ditu. "Gobernuak Larra-
mendiko pabiloiak saldu zituen, 
eta enpresa berriak erakartzeko 
aukera galdu". Atez atekoa ordain-
tzeko Ibargaraiko garajeak saldu 
izana ere egotzi zieten.  

Permuta ere kritikatu zuten; 
jeltzaleek diote erabaki horren 
bidez herriak Arrizuriaga jau-
regia galduko duela. Horrez gain, 
Aldundiaren hitzarmenak Uda-
lari 4 milioiko kostua ekarriko 
diola  gaineratu zuten. Kultura 
erabilera askotariko espazioa 
ere ezbaian jarri zuten. "Espa-
zioaren alde gauden arren, bere 
finantzazioa ez dago batere argi", 
esan zuten.

Bukatzeko, jeltzaleek pren-
tsaurrekoan azpimarratu zuten 
agintaldi honetan zehar eurek 
hainbat gairen inguruan ia 80 
ekimen proposatu dituzten arren, 
Udal Gobernuak ia guztiak baz-
tertu dituela.

EAJk dio EH Bilduk "denbora galdu 
eta agintaldia zaborretara" bota duela 

Prentsaurrekoa eskaini zuten zinegotzi jeltzaleak.  |  imanol gallEgo

jeltzaleek ia 80 ekimen erregistratu dituzte agintaldi honetan, eta, 
prentsaurrekoan aipatu zutenez, gobernuak "ia guztiak baztertu ditu"

I.g.  |  bErgara

Gabonak ate joka daude, eta, 
urtero moduan, herriko kale eta 
plazak apaingarriz beteko dira. 
Horretarako, azaroaren 14an, 
21ean eta 28an, adin guztietako 
gaztetxoek Gabonetako apainga-
rriak egingo dituzte. Haurren 
irudimen eta lanarekin batera, 

apaingarriak egiteko, herriko 
ikastetxeetan batutako material 
berrerabilgarria erabiliko dute.

Jardun euskara elkarteko 
begiraleekin batera, 17:00etatik 
19:00etara, Gabonetako apainga-
rriak egingo dituzte Seminarioko 
jolastokiko karpan. Eskuz egin-
dako apaingarri horiek, kaleak 

apaintzeko ez ezik, etxeak giro-
tzeko ere balioko dute.  

Gabonetako oporretan zer? 
Gaur, egubakoitza, 17:30ean osoko 
bilkuren aretoan umeen batzarra 
egingo dute.  Batzar horretan, umeei 
galdetuko diete Gabonetako opo-
rretan Bergaran zer egotea nahi 

duten. Udalak orain arte hainbat 
foro izan ditu herritarren iritzia 
ezagutzeko, baina umeei zuzenean 
ez diete galdetu eurek zer nahi 
duten. Aurrerantzean, umeekin 
zerikusia duten gaietarako zuze-
nean umeei galdetuko diete, horre-
la umeen artean parte hartzeko 
ohitura eta kultura zabaltzeko.

Batzar hori Lehen Hezkun-
tzako 3, 4, 5 eta 6. mailetako ikas-
leei zuzenduta dago. Gaurkoa 
lehen batzarra izango den arren, 
ez da azkena izango.

Gaztetxoekin batera adostutako Gabonak
aurten ere, umeek gabonetako apaingarriak egiteko aukera izango dute

O H a r r a k

1980kO kIntOEn 
BAzkArIA
Azaroaren 29an, 13:00etan, 
Irrintzin hasita poteoa egingo 
dute eta 14:30ean Xirimirin 
bazkaria. Joan  nahi dutenek 
Santander bankuko 3030858520 
kontuan 35 euro sartu behar 
dituzte hilaren 26a baino lehen. 
Dirua sartzean, izena jartzeaz 
gain, okela edo arraina auke-
ratu behar da. 

1957An jAIOtAkOEk  
ErrIOXArA IrtEErA 
Antolatzaileek zehaztu dute-
nez, azaroaren  29an Errioxa-
ra egingo duten irteerarako 
autobusa 08:45ean irtengo da 
Santa Marina parrokiaren 
pareko geltokitik. 

15:45ean eskolako ikasle eta 
irakasleak Haur Hezkuntzako 
patioan elkartuko dira gaz-
tainak jateko. Hasierako fes-
tan eskolako haur eta irakas-
leak egongo diren arren, 
senitartekoak ere gonbidatu-
ta daude. Haiek, baina, 
16:30etik aurrera.

Gaur ospatuko dute 
Gaztaina Erre Eguna 
San Martin eskolan

Zu bezalakoak behar direlako 
prozesuaren bigarren saioa 
egingo dute bihar, 10:00etan, 
Irizar jauregian. Bertan, Jar-
dunek datozen bost-hamar 
urteei begira izan beharko 
lituzkeen helburu eta funtzioak 
hausnartu, eztabaidatu eta 
adostuko dira. 

Jardunen gogoeta  
prozesuaren bigarren 
saioa bihar 10:00etan

I.g.  |  bErgara

Domekan egun osoko irteera 
egingo dute. Mendi ibilaldi 
horretan, Buradon eta Ribas 
de Tereso arteko parajeak 
ezagutuko dituzte. 

datorren asteko hitzorduak 
Eguaztenean mendiko astea 
agurtu aurretik, hiru proiek-
zio eskainiko dituzte, 19:30ean, 
Irizarren. Astelehenean, Beni-
to  Canterok eta Javier 
Camachok  Dolomiten eta 
Manasluri buruz jardungo 
dute. Eguaztenean, Alex Txi-
konen txanda izango da; kiro-
lari ezagunak La gran torre 
del Trango eta Torre sin nom-
bre proiekzioak erakutsi, eta 
haiei buruz mintzatuko da.

Pol-Poleko 
mendiko 
jardunaldiak 
erritmo onean
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Ohiturez baliatuz, etorkizuna eraikiz

E 
ragiok/n mutil/neska aurreko 
danbolin horri. Gaztainak erre 
artian, gaztainak erre artian…, 
dio Gabonetako kantu ospetsu 
batek. Izan ere, danbolinaren 

inguruan bildu eta gaztainak erretzeko 
ohiturak erro sakonak ditu euskal gizar-
tean. Duela hamarkada batzuk, gaztai-
nondoek fin ekiten zioten udazkenero 
basoak gaztainaz janzteko betebeharra-
ri. Bertan jasotakoa neguko gosea ase-
tzeko erabiltzen zuten baserritarrek, erraz 
jaso eta alferrik galtzeko arriskurik ez 
zuen fruitua zen-eta. Artoa eta garia 
agertu aurretik, Euskal Herriko elikagai-
rik ohikoena zen gaztaina. 

Uzta oparoa zen urteetan, hildakoak 
omentzeko egiten ziren ondra-janetako 
protagonista bilakatu zen. Ospakizunak 
sona eskuratu zuen, eta, Domu Santu egu-
naren osteko bigarren astelehenari huts 
egin gabe, gaur egunera arte iritsi da. Hala 
ere, urteak ez dira alferrik pasatu. Gaur 
egun, Gaztaina Erre Egunean danbolinaren 
inguruan bildu eta gaztainak erretzeko 
ohiturari eusten zaion arren, kutsu erlijio-
sotik urrundu egin da ospakizuna.

Urtero bezala, aurten ere danbolinari 
eragin eta tripak asetzeko aukera bikaina 
izango dute San Martin Agirre Herri Esko-
lako ikasleek. Azaroaren 14an, ostiralean, 
egingo dugu Gaztaina Erre Eguna. Eskolan 
ospatzen hasi zenetik 25 urte igaro diren 
honetan, azken hilabetean landutako proiek-
tua praktikan jarriko dute 4 eta 5 urteko 
ikasleek. 

2011. urtean murgildu zen San Martin 
Agirre Herri Eskola diziplinarteko proiektue-
tan oinarritutako metodologian. Urteak 
daramatzagu ikasketa aktiboa sustatzen, 
ikasleak dira-eta euren ezagutzaren eraiki-
tzaile. Zentzu horretan, erabakiak hartzeko 
gaitasuna, ekarpenak egiteko trebetasuna 
eta euren iritziak defendatzeko ahalmena 
izan ohi dituzte bidelagun eta erronka. Meto-

dologia horren bitartez landu daitezkeen 
gaiak oso zabalak eta ugariak izanik, hainbat 
irizpide erabiltzen dira horiek aukeratzeko. 
Herrian oso erroturik dauden ohiturak ez 
ezik, euskal kultura eta ondarea ere kontuan 
hartzen ditugu gaiak zehazteko orduan. 
Ikasleen interes, jakintza eta esperientziek 
ere berebiziko garrantzia dute, haiek gor-
puzten dituzte-eta ikastetxeko proiektuak. 

Azkenik, esan beharra dago haurren-
tzat garrantzi handikoa dela proiektuen 
lanketan etxekoen partaidetza izatea. 
Horregatik, azaroaren 14an eskolara 
etorri, jaiaz gozatu eta haurren ikaske-
ta-prozesua gertutik ezagutzeko gon-
bidapena egiten dizuegu. Gaztainak erre 
artian, gaztainak erre artian, txipli txa-
pla, pum!

Haur zein irakasle joan den urteko Gaztaina Erre Egunean parte hartzen. ARG: S. M. Agirre Herri Eskola.

Joan den aste bukaeran garai-
pena hatz puntekin ukitu eta 
gero, garaipen bat eskaini 
nahi diete zaleei. Zapatukoa 
(19:00) ez da erronka erraza 
izango, sailkapenean lauga-
rren doan Txikipolit ZKE 
aurkari gogorra izango da-e-
ta. Zaleen laguntza ezinbes-
tekoa izango da. 

Garaipena lortzeko, 
eskubaloikoek zaleen 
indarra behar dute

Udal Pilotalekua zale eta kiro-
lariz beteko da gaur, Gabone-
tako Saria ez ezik, Gipuzkoa-
ko txapelketa ere jokatuko 
da-eta. 19:00etan etxeko lehia-
ketak emango dio hasiera 
arratsaldeari, eta gero, Gipuz-
koako bikoteen txanda izango 
da. Etxeko pilotariek borobil-
duko dute arratsaldea.

Pilotazaleek hitzordu 
bikaina dute gaur, 
19:00etan

Bolada ona luzatzeko asmoa-
rekin irtengo dira etxekoak 
Labegaraietako kiroldegira 
bihar, zapatua. Hain zuzen 
ere, Errenteriako Oiarso tal-
dea izango dute aurkari, bai-
na Soraluce Bergara KEko 
kideek puntuak etxean utzi 
nahi dituzte. 17:00etan hasiko 
da norgehiagoka.

Saskibaloiko mutilek 
lehen postuetan 
jarraitu nahi dute 

Azaroa hilabete handia da osin-
txuarrendako. Gainontzeko 
herrietan egunak nabarmen 
ilundu eta mozten diren bitar-
tean, hil honetan zehar, Osin-
txuko kaleak bete egiten dira. 

Urtero moduan, Poxpolo Ta 
Konpainia taldearekin hasi 
genuen hilabetea, eta, etxeko 
txikiek ez ezik, nagusiek ere 
gogotik egin genuen barre. 

Eguaztenean eta lagunar-
tean, Mikel Garaizabalen esku-
tik, inguruko ardo eta txakoli-
naren sekretu guztiak ezagu-
tzeko aukera izan genuen.

Festak jarrai dezala 
Osintxun ez dugu umore falta-
rik; hala ere, bihar, 22:15ean, 
Maribel Salas umoristak bere 

monoloko-ekin Txuringo taber-
nako gaua girotu eta alaituko 
du. Pasadizo, istorio bitxi eta 
umorez beteriko gaua izango 
da biharkoa. 

Astelehenean Arimen Egu-
na ospatuko dugu, eta gurekin 
bat egitera animatu nahi zaitu-
gu. 19:00etan gaztaina eta sagar-
doa banatuko dugu plazan, eta 
ondoren, Osintxuko animosoenek 
afaria egingo dugu Txuringon. 
Azken ordu arte itxaroten duzuen 
horiek, jakin, txartela domeka 
arte erosteko aukera izango 
duzuela. Txuringon bertan eta 
15 euroren truke.

Etxean egoteko egun asko 
daude, baina, gaztainekin beza-
la, Osintxuko ekimen ireki eta 
parte hartzaile honekin bat 
egiteko denbora sasoian apro-
betxatzea komeni da.

'Gaztainatan' bai, baita  
mahaiaren bueltan ere

Eguaztenean egindako dastatzea.  |   imanol gallEgo 

o m u n i tat e a  g o i e n a   |   J o n  o l i va r e s
o s i n t X u ko  h e r r i  b at z a r r a   |   b e r g a r ak

bErgarako shotokan

Josu Zalakinek eta Andoni Zubiaurrek azaroaren 1ean Gasteizko 
karate txapelketan junior eta kadete mailetan lortutako emaitza onei 
esker, Euskal Selekzioan parte hartzeko deia jaso dute. Bergarako 
karate taldeko kide diren bi gazteak azaroaren 22an eta 23an Ciudad 
Realen Espainiako txapelketan lehiatuko dira. Ea Ciudad Realen 
Gasteizen lortutako arrakasta errepikatzea lortzen duten.

Zalakin eta Zubiaurre selekzioara

ImANOl gAllEgO  |  bErgara

Txapa Irratiaren 30. urteu-
rrena ospatzeko, jaialdia egin-
go dute bihar, zapatua. 
12:00etan kartzela zaharretik 
abiatuta poteoa egongo da 
txaranga batez lagunduta eta 
14:30ean gaztetxean herri-baz-
karia egingo dute. Bazkalos-
tean, The Potes taldeak kon-
tzertua eskainiko du.

The Potes taldeak Flogging 
Molly eta RIP taldeen bertsioak 
egiten ditu. Talde horrek, bai-
na, instrumentu akustikoak 
sartu ditu bere doinuetan, eta 
irlandar zein AEBetako uki-
tuak dituen doinuak sortu.

Txapak bihar 
ospatuko du 
bere eguna
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Gutxi, baina hasi da txantxien 
mugimendua ikusten herriko 
dendetan. "Urrian hasi ziren era-
biltzen, baina Udalak emandako 
txantxiak zituen jendeak orain 
arte. Duela bi aste zabaldu zuten 
bulegoa herritarrek euroak txan-
txiengatik aldatzeko. Denbora 
laburra pasatu da oraindik. Uste 
dut hemendik aurrera mugimen-
dua handitu egingo dela. Gabonei 
begira egiten diren erosketa 
sasoian, adibidez, gehiago erabi-
liko direla uste dut", dio Marku 
jantzi dendako Arantxa Marku-
letak. 

kantitate handiak 
Herriko merkatarien aldeko 
proiektua da txantxia eta herri-
tarrak dirua herriko komertzio 
eta zerbitzuetan gastatzea du 
helburu. Moneten trukean 
%5eko hobaria jasotzen du, 
gainera, erabiltzaileak. "Hoba-
ri hori garrantzitsua da. Egia 
da kantitate txikia aldatuz gero 
hobaria ere txikia den irudipe-
na izan dezakeela norbaitek, 
baina kantitate handietan bes-
te modu batera ikusten da. Adi-
bidez, familia batek kalkulatzen 
badu hilabete batean 300 euro 

gastatzen dituela elikagaietan, 
kopuru hori aldi bakarrean 
aldatuz gero, hamabost euroko 
hobaria jasoko luke, eta hori 
bada zerbait", dio Sustrai fru-
ta dendako Alberto Vesgak. 
Udaletxean dagoeneko zabalik 

dago moneten trukea egiteko 
bulegoa. Erabiltzaileek gutxie-
nez 20 euro eta gehienez 500 
euro aldatu ahal dituzte. Herri-
ko 91 komertzio, jatetxe eta 
zerbitzutan erabili ahal izango 
dituzte. Txantxiek, baina, iraun-

gitze data izango dute. Aben-
duaren hasieran hartzen direnak, 
adibidez, martxora arte erabili 
ahal izango dira. Udal tasen 
hobariak herritarrek moneta 
lokalean jasotzea da Udalak egin 
gura duen hurrengo pausoa. 
Azken urteetan egin izan den 
Gabonetako erakusleiho lehia-
ketako sariak ere txantxietan 
emango dira aurten. Herriko 
enpresekin ere harremanetan 
dago langileen soldataren zati 
bat txantxietara nola pasatu 
adosteko. Urriko osoko bilkuran 
Sozioekonomia zinegotzi Josu 
Lizarraldek azaldu zuen moduan, 
Ulma Taldearekin eta Hijos de 
Juan de Garay enpresako zuzen-
daritzako kideekin berba egin 
dute dagoeneko. Ulma Taldeak 
langileei eskatu die iritzia jaki-
teko zer egin dezaketen proiek-
tuarekin bat egiteko, eta gaur, 
egubakoitza, dute langileek 
azken eguna ekarpenak egiteko.

Urtebeteko proba egingo dute 
herriko moneta sozialarekin. 
Moneten trukean erabiltzaileek 
irabazten duten hobaria merka-
tariek eta Udalak jarriko dute 
eta diru poltsa hori herriko mer-
kataritzaren aldeko ekimen bate-
rako izango da. 

Herritarrak hasi dira txantxiak 
erabiltzen eguneroko erosketetan
udaletxean dago trukerako bulegoa eta erabiltzaileak %5eko hobaria jasoko du

Udaletxeko beheko solairuan dago moneten trukerako bulegoa.  |   o.E.

Hilaren 21era arte iraungo 
du bihar, zapatua, hasiko den 
Nagusien Asteak. Herriko 
hainbat talderen parte har-
tzearekin osatu dute aurten 
ere egitaraua. Bihar, esatera-
ko, meza izango dute, 13:00etan, 
eta parrokiako abesbatzak 
abestuko du. Ondoren, egoi-
liarrendako eta haien seni-
deendako bazkaria egongo da. 

Zapatu arratsaldean igerile-
kuak itxita egongo dira ige-
riketa txapelketa dela-eta. 
Arratsaldeko ikastaroak, bai-
na, betiko moduan egongo 
dira. Oñatiko, Bergarako, 
Legazpiko, Azkoitiko eta Eibar-
ko taldeetako igerilariek har-
tuko dute parte, nesken eta 
mutilen kategorietan. 15:00etan 
hasiko da txapelketa.

Aisialdiko ortuen zozketan izena 
emateko epea zabalik dago; hila-
ren 20a da apuntatzeko azken 
eguna. Inprimaki bat bete behar 
da zozketan parte hartzeko eta 
horrekin batera nortasun agiria-
ren fotokopia aurkeztu behar da 
udal bulegoetan. Ortuak San Mar-
tin auzoko lursail batean ari dira 
egokitzen eta 30 metro koadro 
inguru izango ditu bakoitzak. 

Hilaren 20a aurretik 
eman behar da izena 
aisialdiko ortuetan

Senideekin duten 
bazkariarekin hasiko 
da Nagusien Astea

Igerilekua itxiko dute 
bihar arratsaldean, 
txapelketagatik 

Bihar, zapatua, egingo du aur-
tengo denboraldi bukaerako 
bazkaria Markel Irizarren 
lagunarteak. Bazkariaz gain, 
baina, 12:00etan erakustaldia 
egingo du plazan Markel Uriar-
tek, eta hainbat bizikleta mota 
egongo dira, probatzeko. 
Movember mugimenduarekin 
bat egingo dute eta musikarik 
ez da falta izango.

Bazkaria-eta antolatu 
ditu biharko Markel 
Irizarren lagunarteak

arantXa markuleta 
marku Jantzi denda

"Mugimendu txikia izan 
dugu orain arte, baina 
hemendik aurrera 
gehituko dela uste dut. 
Helburuarekin ados 
nago, eta ikusiko dugu 
urtebete honetan zelan 
funtzionatzen duen".

alaitZ uribetXeberria 
tXantXiku elektrizitatea

"Ideia bera ona da, 
jendeak hemen eros 
dezan eta kanpora joan 
ez dadin. Gurera 
txantxiekin orain arte 
etorri direnak beste 
dendari batzuk izan 
dira, herritarrik ez".

alberto veSga 
sustrai Fruta denda

"Herriko jaietan Udalak 
emandako sariekin 
etorri da txantxiekin 
jendea, bai. Uste dut 
trukean lortzen den 
hobaria lagungarria 
izango zaiela herritarrei. 
Ideia ona da".

kontXi iñurritegi 
herritarra

"GOIENA paperean 
irakurri dut txantxien 
gaineko albistea, baina 
uste dut edadetuok ez 
dugula umorerik 
horretan hasteko. Nik 
neuk oraindik ez ditut 
aldatu".

Xanti altZelai 
herritarra

"Egia esan, argazkietan 
bakarrik ikusi ditut. 
Ondo iruditzen zait 
aldatzen den diru hori 
Oñatin erabiltzeko 
izatea, baina ez dakit 
zenbaterainoko 
eraginkorra izango den".

"Bospasei 
lagun datoz 
egunero euroak 
txantxiengatik 
trukatzera"
astean lau 
e g u n e t a n 
z a b a l t z e n 
dute, udale-
txean, euroak 
txantxienga-
tik trukatzeko bulegoa: aste-
lehen, eguazten eta eguene-
tan 11:30etik 13:00etara eta 
martitzenetan, 15:00etatik 
17:30era.
zer-nolako harrera izan du 
txantxiak lehen egunetan?
Erabiltzaileei begira, hilaren 
lehen astelehenean ireki zen 
bulegoa, eta bospasei lagun 
etortzen dira egunero. bulegoa 
ez dago orduro zabalik eta 
batzuk orduz kanpo ere etorri 
dira aldatzera, baina tira... pix-
kanaka ari da mugimendua 
sortzen.
zenbat euro aldatzen ditu 
erabiltzaileak, batez beste?
batzuk etorri dira sistema pro-
batu gura dutelako, eta kan-
titate txikia aldatu dute. bes-
te batzuk, aldiz, erosketa 
konkretu bat egitea pentsa-
tuta dutenak izan dira, eta 
horiek kantitate handiagoa 
aldatu dute.
zer egin behar da euroak 
txantxiengatik trukatzeko?
bulegora etortzea nahikoa da. 
Erabiltzaile bakoitzari, hori bai, 
fitxa bat zabaltzen diogu, muga 
batzuk badaudelako aldatu 
gura diren euroei begira. mer-
katari eta zerbitzu gehienak, 
bestalde, aldatu dituzte dagoe-
neko, badituzte euren txan-
txiak.

AInHOA OLAnO 
tXantXiEn bulEgoa

imanol bEloki

O H a r r a k

SArrErAk AGOrtUtA
Bihar izango den Hiru txerri-
txoak eta otsoa antzezlanera-
ko sarrerak agortuta daude.

GAztAInA-jAnA
Gaztaina-jana eta puzker lehia-
keta egingo dute bihar, zapa-
tua, San Martin auzoan. Sagar-
do kupela eta ardoa ere egon-
go da, eta baita dantzarako 
musika ere. 17:00etan bana-
tuko dituzte gaztainak.
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Leintz Pastoral Barrutiko abade 
diren Angel Elortza Biain eta Jabier 
Egaña Egaña oñatiarrek 50 urte 
bete dituzte abade. Barrutiko kideek 
zorionak eman gura dizkiete, eta 

elkarrekin ospatu gura dute. Barru-
tia osatzen dute Aretxabaletak, 
Eskoriatzak eta Leintz Gatzagak 
eta hamalau elizatek. Hona: Aoza-
ratza, Areantza, Arkarazo, Galar-
tza, Goroeta, Izurieta, Larrino, 

Apotzaga, Bolibar, Gellao, Marin, 
Mazmela, Mendiola eta Zarimutz. 
Domekan da ospakizuna; meza 
esango dute, 12:30ean, Eskoriatza-
ko parrokian; eta bazkaria, 14:30ean, 
Aretxabaletako Hirusta jatetxean.

Angel Elortza 1965eko uztai-
laren 19an abadetu zen Arantza-
zun eta orduz geroztik hara eta 
hona ibili da: Oñatiko seminarioan; 
Valentzian; Ekuadorren; Oñatin 
irakasle… 2010a ezkero Leintz 
Pastoral Barrutiko parroko da.

Jabier Egaña 1964ko abuztua-
ren 16an izendatu zuten abade 
Siguenzan (Guadalajara), eta Argen-
tinara joan zen. 33 urte egin zituen 
han, 2007an itzuli zen arte. 2009a 
ezkero Aretxabaletako eta Esko-
riatzako abade laguntzaile da.

Angel Elortza eta Jabier Egaña, 50 urtez abade

Anjel Elortza eta Javier Egaña, Leintz Pastoral Barrutiko abadeak.  |   goiEna

Hamaika metro inguruko 
txirrista duen jolasgunea 

mIrArI AltuBE  |  arEtXabalEta

Gernika plazako jolasgunea hau-
tatuta dago: Lappset enpresak 
aurkeztutako proposamena (biga-
rrena). Hiru proiekturen artean 
aukeratu dute Udalak eta herri-
tarrek elkarrekin, eta horrek jaso 
ditu puntu gehien.

Irabazleak, 607tik 392 boto 
Ainara Iraetak, Parte-hartze tek-
nikariak, jakinarazi du 607 herri-
tarrek bozkatu dutela: "106 lagu-
nek eman dute botoa Arkupen; 
Arizmendi Ikastolan, 219 ikaslek; 
eta Kurtzebarri Eskolan, 282 ikas-
lek. Eta bigarren proposamena 
izan da bozkatuena, 392 botorekin; 
bigarren geratu da hirugarren 
aukera (HPC), 204 botorekin; eta 
azkenengo, lehenengo aukera 
(HAGS), 11 botorekin. Hortaz, 
argi geratu da batez ere umeek 
bigarrenaren alde egin dutela". 

Herritarrek 15 puntu zituzten 
banatzeko, eta gainerakoak bes-
te ezaugarri batzuk kontuan har-
tuta eman dizkio Udalak. 100 
puntutik 89,93 jaso ditu irabazleak.

Etxetxoa, txirrista eta zabuak
Jolasguneak zortzi aktibitate 
ezberdin izango ditu; horien artean 
daude sei metroko garaiera duen 
etxetxoa, hamaika metroko txi-
rrista eta zabuak. Gainera, esfe-
ra itxurako jolasak daude lurrean, 
baita geziak ere. "Osagai batzuk 
ume txikiagoendako dira eta bes-
te batzuk nagusiagoendako; hor-
taz, adin askotarikoak elkartuko 

dira", jakinarazi du Ana Bolina-
ga alkateak. Kurtzebarri Eskola-
ko guraso batzuek, gainera, bes-
te proposamen bat egin dute, eta 
onartu duten jolasgune horretan 
oraindik izango da aldaketaren 
bat edo beste egiteko aukera. 

Lanok gaur esleituko dizkio-
te Lappset enpresari, eta bi hila-
bete beharko dituzte bukatzeko. 
Kostua 57.900 euro da.

gernika plazak izango dituen jolasak herritarrekin 
hautatu ditu udalak; bigarren aukera izan da irabazlea

Jose Mari Segovia, Ainara Iraeta eta Ana Bolinaga.  |   m.a.

odilo vazQuEz

Colindresko 29. karate txapelketa jokatu zuten zapatuan UDAko kideek, 
txapelketa gogorra gero, eta bosgarren postua lortu zuen Andoni 
Martinek. Eneko Calvok eta Oxel Vazquezek ere hartu zuten parte.

Martin,
bosgarren
Colindresen

m.A.  |  arEtXabalEta

Irrien Lagunak Gizartegintza 
elkarteak, Ademgik eta Udalak 
elkarrekin antolatuta, Elkarta-
sun Jaialdia izango da domekan, 
17:30ean, kiroldegian. Sarrerak 
Arkupeko harreran daude sal-
gai 5 eurotan. 600 lagunendako 
tokia izango da. 

Gipuzkoako Esklerosi Aniz-
koitza Elkarteari, Ademgiri,  
laguntzea du helburu jaialdiak. 

Batetik, gizartea sentsibilizatu 
gura dute, bazterketa saiheste-
ko; eta bestetik, errehabilitazio 
zerbitzua emateko dirua jaso 
(laguntzeko kontua: ES56 2095 
5002 57 10 61134275). 

Ane pirata eta haren lagun 
piratak elkartuko dira kirolde-
gian etzi, eta umeak, helduak 
eta nagusiak, guztiak jarriko 
dituzte dantzan, baita herriko 
elkarteetako kideak ere.

Elkartasun irriak gura dituzte domekan 
kiroldegian, Ademgi elkarteari laguntzeko

Aretxabaleta kirol elkarteak frontenis txapelketa antolatu du 
mutilendako. Bi aste bukaeratan jokatuko dute: azaroaren 22an 
eta 23an eta 29an eta 30ean. Izena emateko epea gaur, egubakoi-
tza, bukatzen da (10 euro). Hona bidea: udafrontenisa@gmail.
com. Txapeldunendako sariak izango dira: afaria eta garaikurra, 
lehenengo bikotearendako; garaikurra, bigarren bikotearendako; 
eta bi txartelen zozketa jokalari guztien artean.

Mutilen binakako frontenis txapelketa jokatuko 
dute datozen bi aste bukaeretan, UDAk deituta

Basotxo erretiratuen elkarteak antolatuta, mus eta tute txapel-
ketak jokatuko dituzte gaur, egubakoitza, egoitzan. Tutea 11:00etan 
izango da eta musa, 16:00etan. Bazkideendako txapelketa da, eta 
sariak honako hauek izango dira: urdaiazpiko bana txapeldu-
nendako; eta ardoa eta gazta txapeldunordeendako. Bukatutakoan, 
afaria izango dute txapelketetan jardundakoek, egoitzan bertan. 

Mus, tute eta briska txapelketak jokatuko dituzte 
gaur Basotxo erretiratuen elkarteko bazkideek

Azaroaren 22a da musikarien zaindariaren eguna, zapatua, bai-
na Leizarra musika eskolako ikasleek eta irakasleek martitzenean 
ospatuko dute. Banda, trikitilariak, pandero-joleak eta beste 
hainbat musikari elkartuko dira Mitarte kalean, 18:00etan, eta 
handik Herriko Plazara joango dira kalejiran. Hiru kantu abes-
tuko dituzte han, eta gero, txokolatea hartuko dute guztiek.

Martitzenean, hilaren 18an, ospatuko dute Santa 
Zezilia eguna Leizarra musika eskolako kideek



2014-11-14  |  Egubakoitza  |  gOIENA16

mIrArI AltuBE  |  Eskoriatza

Zazpi hilabete pasatu dira Esko-
riatzan atez ateko hondakin bil-
keta sistema jarri zutenetik eta 
udal ordezkariak oso pozik dau-
de emaitzarekin; izan ere, bilke-
ta selektiboaren tasa %40tik %80ra 
pasatu da. 

Zazpi hilabeteotako balorazioa 
egiteko elkartu dira Udal Gober-
nuko, Ezker Anitza-IUko eta Zero 
Zaborreko ordezkariak. Eta azken 
datuak 2013koekin alderatu dituz-
te: errefusaren bilketa tasa jaitsi 
egin da %66tik %19ra; eta orga-
nikoarena igo %4tik %33ra. Gai-
nerako gehienak ere igo egin dira: 
papera %10etik %19ra; eta ontzi 
arinak, %4tik %10era. Eta beira 
jaitsi, %7tik %5era. 

neurriak hartzen hasi 
Atez atekoa abian jarri aurretik, 
2013ko azaroan, edukiontzi komu-
nitario bidez hasi ziren honda-
kinak jasotzen hainbat auzotan, 
Intxaurtxuetan esaterako, eta 
orduan bilketa selektiboaren tasa 
%32tik %40ra igo zen. Hala ere, 
ez zela nahikoa iritzi zioten. 

Atez ateko bilketa sistema 
etorri zen orduan, eta eskoriatzar 

gehienak oso ondo moldatu dire-
la jakinarazi du Ezpeletak. Hala, 
zoriondu egin gura izan ditu. 
Dena den, oraindik badaudela 
gutxi batzuk gainerakoek egin-
dako ahalegina zapuzten dutenak 
dio: "Hondakinak nahastuta uzten 
dituzte: batzuek beste zintzilika-
rio batzuetan eta beste batzuek, 
lurrean botata". 

Horren aurrean hainbat neu-
rri hartuko ditu Udalak: "Batetik, 
gaizki utzitako poltsak jasotzeko 
maiztasuna jaitsi egingo da; eta 
bestetik, Mankomunitatea orde-

nantza aplikatzen hasiko da eta, 
ondorioz, espedienteak zabaltzen". 
Hala ere, herritarrak informatzen 
jarraitu gura dute, eta Ibarraun-
di museoan dagoen informazio 
bulegoa zabalik egongo da, orain 
arte legez, martitzenetan goiz eta 
arratsalde eta eguenetan goizez.

Bestalde, herritarren ekarpe-
nak jasotzeko helburuarekin bile-
ra egingo dute martitzenean, hilak 
18, Ibarraundi museoan, 18:30ean. 
Datuok aurkeztuko dizkiete herri-
tarrei eta haiek esateko dutena 
entzungo dute udal ordezkariek.

Ezker-Anitzaren, Udal Gobernuaren eta Zero Zaborren ordezkariak.  |   m.a.

Hondakinen gaikako 
bilketa tasa %40tik %80ra
zazpi hilabetean %4tik %33ra igo da hondakin organikoaren tasa

m.A.  |  Eskoriatza

Ibilaldiarekin hasiko dute bihar 
euskal preso eta iheslarien esku-
bideen defentsan antolatutako 
Eskoitzara Eguna. Atxorrotzera 
igo, kuadrilla argazkia atera eta 
etxafuegoak jaurtiko dituzte gai-
nerako guztiak esnatzeko. Jaitsi 
ostean, batzuk salda hartzera 
joango dira eta besteak patata
-tortilla egitera lehiaketan parte 
hartzeko; 12:00etarako eroan 

beharko dituzte kontzejupera 
tortillak. Taberna eta tonbola ere 
orduantxe zabalduko dituzte. 
Gero, bazkaltzeko elkartuko dira 
Dorleta elkartean. 

Arratsaldean Barruko arras-
tuak dokumentala emango dute 
lehenengo eta gero Pobresiak 
taldeak poesia emanaldia egingo 
du. Iluntzean mosaiko erraldoia 
egingo dute plazan, kandelak 
lagun dituztela, eta gauean kon-

tzertuak izango dira kontzejupean. 
Herriko hainbat eragile, tal-

detako ordezkari eta herritar 
elkartu dira Eskoitzara Eguna 
antolatzeko lehenengoz: "Helbu-
rua da euskal preso politikoen 
egoeraren berri ematea herrita-
rrei; eta diruz laguntzea", jaki-
narazi du Miriam Isasmendik. 
Eta eskoriatzar guztiak animatu 
ditu ekitaldiotan parte hartzera.

Egitarau zabal eta osatua 
Eskoitzara Eguna ospatzeko
mendi ibilaldiarekin hasi eta kontzertuekin bukatuko dute; tartean izango 
dira herri bazkaria, dokumental eta poesia emanaldiak eta elkarretaratzea

EGItARAUA
9:00: atxorrotzera igoera.
11:00: salda kontzejupean.
12:00: Patata-tortilla lehiaketa. 
tonbolaren eta tabernaren irekiera.
13:00: trikiti-poteoa herrian.
14:30: herri bazkaria: babarrun-jana. 
bazkalostean, bertsolariak…
17:30: dokumental emanaldia plazan: 
Barruko arrastuak.
18:30: Poesia musikatu emanaldia.
20:00: elkarretaratzea plazan: 
kandelekin osatutako mosaikoa.
22:00: kontzertuak kontzejupean: 
Criminal remains eta akerbeltz.

m.A.  |  Eskoriatza

EskoHitza Gaztearen lehen eki-
taldia egingo dute domekan, 
azaroaren 16an, nerabeek herria-
ren gainean duten iritzia jaso-
tzeko. 17:00etatik 19:00etara 
bitartean elkartuko dira, gaz-
telekuan, eta bukatutakoan 
merienda izango dute, musikak 
eta beste hainbat ekintzak giro-
tuta (slackline-a…), Joseba Iñu-
rrategi pilotalekuan.

Hainbat gai landu
Aurreko astean helduekin egin-
dako legez, oraingoan, nerabee-
kin elkartuko dira Eskoriatza-

ren gainean duten iritzia jaso-
tzeko eta haiek esateko dutena 
entzuteko: zer dagoen ondo, zer 
hobetu daitekeen, zer falta den, 
zer duten gustuko…  Eta hain-
bat arlotan banatuta landuko 
dituzte gaiak. Hona arloak: hiri-
gintza, kirola, aisialdia, jaiak 
eta gaztelekua.

Iritziak Twitter bidez ere 
bidali ahal izango dituzte gaz-
teek traol hauek erabilita: 
#eskohitza eta #eskohitzagaztea. 

Antolatzaileek herriko nera-
beak animatu gura dituzte par-
te hartzera, haiek esandakoek 
ere garrantzia dutelako.

Nerabeek herriaren gainean 
duten iritzia emateko EskoHitza 
Gaztea egingo dute domekan

m.a.

Emakumeen aurkako indarkeria ez leloarekin 100 lagunetik gora 
elkartu ziren martitzenean plazan, Amuskak eta Udalak deituta. Joan 
den domekan gizon bat atxilotu zuten Eskoriatzan, ertzaintzaren 
esanetan bikotekide ohia erasotzearren eta urruntze agindua 
apurtzearren. Plazan elkartutakoek eta Ezker Anitza-IU alderdiak 
babesa eskaini gura izan zioten ustezko erasoa jasandakoari.

Eraso matxistari ezetza

Bihar, azaroak 15, egingo dute bigarren eskuko azoka. Plazan 
izango da, 11:00etatik 14:00etara. Beste behin, edozer saldu edo 
trukatu ahal izango dute eskoriatzarrek azokan, betiere bigarren 
eskukoak badira edo norberak egindakoak: arropak, liburuak, 
diskoak, jostailuak, altzariak, bildumak…

Bigarren eskuko edozer saldu edo trukatu ahal 
izango da bihar plazan egingo duten azokan

O H a r r a k

nAGUSIEn ALdI BAtErAkO 
EGOnALdIAk
Zabaldu dute abendurako eta 
Gabonetarako nagusien aldi 
baterako egonaldietarako izen-e-
mate epea. Abenduko lehen 
hamabostaldirako edo hilabete 
osorako eskaerendako azken 
eguna azaroaren 16a da; eta 
bigarren hamabostaldirakoa, 
azaroaren 26a. Gizarte Zerbi-
tzuetara jo: 943-71 31 36. 

EnErGIA AUrrEztEkO 
AHOLkULArItzA
Etxeko energia kontsumoa 
aurrezteko aholkuak emango 

ditu Eider Roa adituak azaroko 
hiru egunetan. Aholkularitza 
zerbitzua debalde da, eta Iba-
rraundin egongo da honako 
egunetan: 17an eta 24an (17:00-
19:00) eta 19an (10:00-12:00).

'BULLyInG'-ArEn GAInEkO 
BErBALdIA
Bullying-aren eta arte martzia-
len gaineko berbaldia egingo 
du Rafa Carriet eskoriatzarrak 
eguenean, azaroaren 20an, kul-
tur etxean (18:30), Amuskak 
antolatuta. Arte martzialek 
umeen eta gazteen autoestimuan 
duten garrantzia azalduko du. 

eSkoriatZa
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zarautz
elizaurre 3, 20800
tel.: 943 89 49 99 faxa: 943 89 49 98

azpeitia
perez arregi  9, 20730
tel./faxa: 943 15 05 10

bergara
ibargarai 36-38, 20570
tel./faxa: 943 76 70 58

12 hilabeteko finantziazioa, interes gabe!

INFORMA ZAITEZ!

Azken joerak eta 
berritasunak
Sukaldeak
Logelak eta egongelak
Igogailuak
Etxe berria                          
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k
olore gama handia, 
altzari artikulatuak 
eta tiradera (kajoi) 
mota asko dira sukal-
deetan nobedade. 

Zuria da nagusi, beste behin, 
argitasuna eta dotorezia dakarren 
kolorea. Eta mahai-gainetarako 
bi material: portzelanikoa eta 
dektona. Biek ala biek hartu dute 
indarra, gogorrak direlako eta 

erresistentzia handikoak beroa-
ri, mantxei… Ateak estratifikatuak 
dira, material gogorrarekin egin-
dakoak, garbitzeko errazak eta 
kolore askotakoak. 

Prezioa eta kalitatea batera-
tzea ezinbestekoa da bezeroa gus-
tura uzteko, are gehiago krisi 
garaian. Hala, merkatuaren eskae-
rei erantzunez, prezio guztietakoak 
dituzte denda eta aroztegietan. 

SErvIMASA 
Enpresa handiei erosten diete 
materiala Bergarako Servimasan, 
eta gero altzariak fabrikatu. 
"Bezeroek planoa ekarri eta disei-
nua egiten diegu guk, euren gus-
tuko sukaldea izan dezaten". 
Erosotasuna gura dute: "Apalak 
beharrean tiraderak eskatzen 
dituzte orain, tresnak eskura 
izateko. Eta leku itsurik ere ez 

dute gura; horretarako, burdi-
neria bereziak erabiltzen dira 
altzarien txoko guztiak aprobe-
txatzeko". Izan ere, azken urteo-
tako etxeetan sukaldeak txikiak 
dira eta berebiziko garrantzia 
du lekua ondo aprobetxatzeak. 
Hala ere, aurten, sukalde berriak 
hornitzen baino gehiago, zaha-
rrak berritzen dabiltza: "Edozein 
sukalderen itxurara egokitzen 

ditugu altzariak, eta edozein 
bezeroren gustura. Batzuek gura-
go dituzte altzari garaiak; beste 
batzuek, baxuak; batzuek, etza-
nak; eta beste batzuek, altzariak 
bakarrik beheko partean". 

Sukalde laminatuak, estrati-
fikatuak eta lakadunak dira nagu-
si; eta zuriak guztiak, noski: 
"Hamarretik bederatzi izango dira 
zuriak. Eta zuriak diodanean, 
guztia zuria: etxetresna elektri-
koak, altzariak, mahai-gainak…". 
Eta forma zuzenak dira gustuko: 
"Ordena jarraitzea gura izaten 
da; tiraderek, etxetresnek… orde-
na bat jarrai dezatela eta sukalde 
perfektua izan". Metakrilatozko 
ate zuria da nobedade aurten Ser-
vimasan, "ispiluaren imitazio" 
egiten duena eta "oso material 
onekoa". 

Servimasak, gainera, altza-
riak muntatzeko hiru modu ditu 
aukeran: bezeroak berak mun-

Sukalde argitsuak 
eta dotoreak nagusi
Prezioa eta kalitatea bateratzea ezinbestekoak dira eta aukera zabala dago merkatuan

tiraderak nagusi Servimasaren sukalde laminatuan. zuria jaun eta jabe Servimasaren sukaldean. dica etxeko sukalde "gozoa" Iker Sukaldeetan.
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tatzea guztia; altzariak eginda 
ekarri      –ateak, tiraderak…– eta 
gero bezeroak bere tokian jar-
tzea; eta Servimasako langileek 
muntatzea guztia.

IkEr SUkALdEAk
Dica etxearekin hasi da lanean 
oraintsu Arrasateko Iker Sukal-
deak, "punta-puntako" etxearekin. 
"Funtzionaltasuna eta ergonomia 
da sukalde horien ezaugarria, 
bistarako oso atseginak eta era-
biltzailearendako guztiz erosoak".

Kolore "gozoak" dira azken 
tendentzia, "argiak eta atseginak". 
Formari dagokionez, ostera, zuze-
nak. Gainera, heldulekurik ez 
duten sukaldeak dira nagusi, eta 
garbitzeko oso errazak. Proiektu 
pertsonalizatuak egiten dituzte 
Ikerren, "denok gara-eta ezber-
dinak", diote. Hala, bezeroaren 
nahia errealitate bihurtzea dute 
helburu, eta funtzionaltasuna eta 

dotorezia bateratzen ahalegintzen 
dira beti. Eta bezeroa pozik uztea 
helburu izanda, altzarien muntaia 
dela "garrantzitsuena" diote;  
horretan saiatzen dira. Altzariak 
bertatik bertara ikustera anima-
tzen dituzte, "prezio merkeetan 
hasi eta garestiagoetara bitartean 
aukera zabala dagoelako".

CArrASCAL ArOztEGIA
Altzari fabrikatzailea da Arrasa-
teko Carrascal aroztegia, egiturak 
egiten dituzte bertan eta ateak 
kanpotik ekarri. Hainbat horni-
tzailerekin egiten dute lan; horre-
gatik, aukera zabala daukate: 
"Gure produktuen kalitateari 
gertuko jarraipena egiten diogu: 
egituretan erabiltzen ditugun 
melaminari, tiraderei, bisagrei…". 
Sukaldeari neurriak hartu eta 
diseinua gertatzen dute; baita 
aurrekontua aurkeztu ere: "Beze-
roak gura du sukalde modernoa, 

funtzionala eta erosoa; txoko 
guztiak ondo aprobetxatzea eta 
altzari praktikoak izatea", diote. 
Hala, armairuak, zutabeak eta 
angeluak edozein txokotara ego-
kitzen dituzte: "Guretako ez dago 
neurri berezirik, ezta gain-kos-
turik ere horregatik". Gero eta 
tiradera gehiago jartzen dabiltza, 
atera eta sartu erraztasunez egi-
teko; izan ere, tresna guztiak 
eskura. baina ezkutuan izan gura 
ditu bezeroak. Eta garbigailuak 
ezkutuan dauden legez, suburu 
edo kanpai aire-zurgatzaileak ere 
bai, orain. 

Sukaldeak epe luzerako inber-
tsioak dira, eta ez nekatzeko 
zuriaren aldeko apustua egiten 
jarraitzen da. Orain, baina, sukal-
de zuri horiek konbinatzen dituz-
te egur kolorearekin Carrascalen, 
egur argiekin, batez ere. Eta harri 
itxuradun ateak, lur kolorekoak, 
gero eta gehiago dira. 

Mahaia eta aulkiak erdian Iker Sukaldeetan. Lur kolorea, berotasunaren ezaugarri, Carrascalen sukaldean. Sukalde funtzionala eta erosoa Carrascal aroztegian.

Portzelanazko mahai-gainak
Konketa eta portzelanazko mahai-gaina bat eginda dituen 
bainugelak direla nagusi diote Carrascal aroztegikoek; eta kolore 
argiak dituztenak. Altzariak, ostera, distiradunak: zuriak, berdeak, 
moreak… Hanka gabekoek jarraitzen dute izaten jaun eta jabe. 
Bainugela bakarra izanez gero, etxean gordeleku handiko altzariak 
gura izaten ditu bezeroak, eta modulu osagarriak ere jartzen dira: 
ontziak, zutabeak eta zintzilikarioak.

Mahai-gainak portzelanazkoak Carrascalen bainugelan.
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aroztegia

arrascal
SUKALDEAK
BAINUAK
ARMAIRUAK

 ESKAINTZA 
BEREZIAK

FINANTZAKETA 
ZURE NEURRIRA

E
rosotasuna. Bai loge-
letan eta baita egon-
geletan ere. Bezeroak 
ideia zehatz batekin 
joaten diren arren, 

beti eskatzen diote aholkua adi-
tuari. "Gehienak ideia konkretu 
batekin datoz, eta, euren asmoa 
azaldu ostean, aholkua eskatzen 
digute. Orduan azaltzen diegu 
zeintzuk diren tendentzia nagu-
siak", esan du Bergarako Ugarte 
Aroztegikoak. 

Eta zeintzuk dira tendentzia 
horiek? "Logeletan eta egongele-
tan linea zuzenak dira nagusi. 
Bezeroek ez dituzte gura lehena-
goko altzariak", diote. Eta, aka-
so, linea zuzenen alde egitearren, 
koloreen konbinaketa gutxiago 
eskatzen dute. "Iaz, zuria, beltza, 
grisa eta errauts koloreak kon-
binatzen ziren. Aurten, egur 
kolorerako joera dago berriro 
ere. Intxaurrondo amerikarra 

bogan dago. Oso zain markatua 
dauka eta dotorezia puntua ema-
ten dio altzariari. Orain arte, 
gerezi kolorea eskatzen zen 
gehien. Horretan ere nabaritzen 
da tendentziak aldatzen doazela", 
azpimarratu dute.

Egurraren alde egiten duten 
bezeroek edredoiarekin, gorti-
nekin eta alfonbrekin ipintzen 
diote kolorea logelari. Eta bai-
ta paretan ipintzen diren pape-
rekin.

Umeendako egongeletan kolo-
reen konbinazioak indarra galdu 
du, konbinazio horrek asko bal-
dintzatzen duelako logelaren gai-
nerako dekorazioa. "Koloretako 
ateren bat edo kajoiren bat ipiniz 
gero, gainerako elementuak kolo-
re horren bueltan ipini behar 
dira. Umeen gelei kolorea ema-
teko paperak eta paretetako pega-
tinak erabiltzen dituzte, gehien-
bat", esan digute.

Logela 
erosoak 
eta linea 
zuzenekoak
logeletan intxaurrondo koloreak hartu du 
indarra azkenaldian eta egongeletan zuria 
da bezeroek gehien eskatzen dutena

Egongelan ere kolore zuria eta linea zuzenak.

Umeendako logelan zuria eta egur kolorea nahastuta, eta paretan papera.
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ERAIKUNTZAK
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ugarte@cnes-ugarte.com
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> ZAHARBERRITZEAK
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OÑATI

A R O Z T E G I A  -  A LT Z A R I A K
U G A R T E

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 034630

AROZTEGIA
San Juan 1a
Tel.: 943 765491

BERGARA
aroztegia@ugartearoztegia.com

Proiektuak · Koltxoiak 
Horma-Armairuak 
Altzariak neurrira 

Ateak · Eskailerak · Leihoak · 
Tarimak · Egur lanak

OHE AzPIkO ArMAIrUAk
Bezeroek erosotasunaren aldeko 
apustua egiten dutenez, ohe azpi-
ko armairuak eskatzen dituzte. 
Koltxoiaren neurrikoak dira eta 
ohe azpian daude. Logelan leku 
falta dutenek armairua ohe azpian 
ipintzen dute. 

OHE ALtUAk 
Oheak erraz egiteko eta ohetik 
erraz jaikitzeko ohe altuagoak 
eskatzen dituzte bezeroek. Mesa-
notxeak koltxoiaren altueran 
ipintzen dituzte. Baina horiek ere 
linea zuzenekoak. Tiraderetan 
ipintzen dituzten tiratzaileak altza-
riaren barrualdera sartuta daude. 
Ez dira kanpoaldera ateratzen. 
"Eskua gainetik pasa eta ez diru-
di tiratzailerik dagoenik mesano-
txean", azaldu dute.

Bergarako Ugarte aroztegira 
doazenek gidaridun ateak dituz-
ten armairuak eskatzen dituzte, 
gehienbat. Gainera, goitik behe-
rainoko armairuak dira. "Sabai-
tik lurreraino ipintzen ditugu. 
Bezeroek ez dute zirrikiturik uzten 
hautsak eta bestelakoak sartzeko", 
esan dute. 

tELEBIStArAkO ALtzArIA 
Egongeletan ere erosotasuna da 

protagonista, eta baita linea zuze-
nak ere. "Modak joan eta modak 
etorri egiten dira, baina, egonge-
len kasuan, azken urteetako joe-
ra  mantendu egiten da: erosota-
suna eta linea zuzenak", diote.  

Gehienbat, altzari zuriak ipin-
tzen dituzte. "Beheko aldean pare-
tatik paretara doan altzari baxua. 
Tiraderak, ateren bat eta telebis-
ta ipintzeko lekua dituena. Eta 
horren gainean apalak, asko jota 
bi, eta edalontziak sartzeko bei-
ra-arasa. Eta altzariak ipintzen 
diren pareta berean papera ipin-
tzen da. Paretak kolore argiz mar-
gotzen dituzte".  

SOFAk EtA BESAULkIAk 
Egongelari kolorea emateko bideak 
sofak eta besaulkiak dira. "Gehien-
bat, grisak eta marroiak saltzen 
ditugu. Chaisse longue-ak ere asko 
saltzen dira. Sofa erosoak dira 
eta kolorea ematen diote egonge-
lari".

Kolorea emateko beste bide 
bat beira-arasetako profilak dira.  
"Orain arte aluminiozko profilak 
eta kristalezko ateak ipini izan 
ditugu. Egun, profilek aluminioz-
koak izaten jarraitzen dute, baina 
aluminio zuria, beltza edo zilar 
kolorekoa izan daiteke".  

krIStAL zUrIA EtA BELtzA 
Duela gutxira arte, egongelako 
altzarietan koloretako kristalak 
ipintzen ziren. Orain, kristal zuria 
eta beltza bakarrik ipintzen dira. 
"Behin eta berriz aipatu dugun 
arrazoi berarengatik baztertu 
dira koloretako kristalak: gaine-
rako dekorazioan asko eragiten 
dutelako. Zuria eta beltza neutroak 

dira eta oso konbinagarriak bes-
te kolore batzuekin. Errazagoa 
da gortinak eta alfonbrak konbi-
natzea kolore horiekin, eta beze-
roak badaki hori". 

dEkOrAzIO ALdIzkArIAk
Azken urteetan, egongelen eta 
logelen dekorazioan aldaketa asko 
egon dira, eta horiek aintzat har-

tzen dituzte altzariak egiten dituz-
ten enpresek. "Lehenagoko altza-
riak egiten dituzten enpresa oso 
gutxi dago. Gehienek altzari 
modernoak eta minimalistak egi-
ten dituzte. Dekorazio aldizkarie-
tan ikusten diren erretratuekin 
datoz bezero asko, eta, hain zuzen 
ere, haren antzekoa erosten aha-
legintzen dira".

Gidaridun ateekin eta neurrira
Logelako espazioa ahalik eta ondoen aprobetxatzeko, askok 
neurrira egindako armairuak ipintzen dituzte. "Armairuak neurrira 
egiten ditugu, kanpotik eta barrutik. Bezeroak gura duen 
banaketa egiten dugu: apalak, tiraderak... Espazioa 
aprobetxatzeko, bestalde, ate irristagarriekin ipintzen ditugu 
armairuak. Eta, gehienbat, kolore zuria, bakarrik edo kristalarekin 
konbinatuta. Kolore zuria beste edozeinekin konbina daiteke", 
esan dute Arrasateko Carrascal aroztegikoek.

Armairuen materialari dagokionez, gehienbat, melaminak 
ipintzen dira. "Material merkea da eta kolore eta testura 
ezberdinak ditu. Beste altzari baten edo etxeko lurraren edo ateen 
berdina izateko, armairuari ate lakatuak ipintzen zaizkio". 

Mesanotxeak koltxoiaren altueran ipintzen dituzte.
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O
mega Urban enpresa 
igogailuen sektorean 
25 urte daramatzan 
elkarte profesionala 
da eta penintsula 

osoko hainbat probintziatan egi-
ten du lan. Hala, igogailu eta 
jasotzaileen jarduera komertzia-
la, instalazioa eta muntaia egiten 
dute, bezeroek eskatzen duten 
beharretara egokituta.

kALItAtEzkO zErBItzUA
Omega Urban enpresaren helbu-
ru nagusia kalitatezko produktua 
eskaintzea da, zerbitzu profesio-
nalean; edozein bezero, bizilagu-
nen komunitate, partikular, kon-
painia, industria, hotel, osasun
-zerbitzu eta bestelako sektoreen 
beharrak asetzeko. Hain zuzen,  
merkatuan dauden produktu one-
nak prezio onenean eskaintzen 
dituzte. Hori horrela, bezeroen 
beharrei erantzuten diete, hori 
da haien ikur nagusia. Gaur egun, 

zero kotako jaitsierak eta igogai-
luen aldaketak egiten dira, batez 
ere. Hala, Omegak merkatuan 
estandarrak ez diren irtenbideak 
ematen ditu goi mailako langile 
kualifikatuekin. Igogailu bat eza-
rri behar den tartea txikia bada, 
esaterako, posible den heinean 
tamaina handiko kabinak lortzen 
saiatzen dira sarrera hobea edu-
kitzeko eta enpresan konfiantza 

duten bezeroen bizi kalitatea 
hobetzeko.

ALtErnAtIBA SEGUrUA
Omega Urban Service zerbitzua 
konfiantzazko alternatiba da. 
Aholkularitza teknikoa eta aten-
tzio pertsonalizatua da Omega 
Urbanen lagun onena. Izan ere, 
enpresak duen talde teknikoak 
hilero egiten dituen mantentze
-lanek igogailuaren funtziona-
mendua eta kontserbazioa hobe-
tzen laguntzen dute, eta haren 
bizitza luzatu. Igogailu bakoitza-
ren funtzionamendu eta mode-
loari egokitutako plan teknikoa-
ren bidez.

Gaur egun, esate baterako, 
euren alorrean duten esperien-
tziari eta ezagutzari esker, efi-
zientzian eta energia aurreztean 
murgilduta daude eta aholkua 
eta orientazioa eskaintzen diete 
igogailuetan energia aurreztu 
gura duten bezeroei.

Igogailuak, 
edozein lekutan
Igogailu eta jasotzaileen komertzializazioa, instalazioa eta 
mantentze-lanak egiten ditu Omega urban enpresak

Omega Urban Servicen zero kotako igogailua.

"Gure helburu 
nagusia 
kalitatezko 
produktua 
zerbitzu 
profesionalean 
eskaintzea da"

CArI JOrgE FlOrEs 
komErtzial-burua



PuBlIzItAtEA  |  2014-11-14  |  Egubakoitza 23EtXEBIzItzA & dEkOrAzIOA

ARRASATE: Udala Plaza z/g / 943 79 00 43  •  OÑATI: San Lorentzo 1 / 943 53 35 48

d
uela sei urte ekin 
zion Igo Eraikin Pro-
jectseko taldeak, 
berriztatze sektorea-
ren baitan, igogai-

luen instalazioan espezializatu-
tako lanari. Josu Uribarren 
gerentea buru dutela, urteotan, 
eraikuntzaren mundutik datorren 
lantaldearen apustua "kalitatea-
ren eta erosotasunaren aldekoa" 
izan da. Alor horretan, Igo Erai-
kin Projectsen jardunak kode 
teknikoak, irisgarritasun arauak 
eta lanen epea betetzea du ardatz.

Horrelako lanetan murgiltzen 
diren bizilagun komunitateek 
eraberritze lanen luzerarekin 
izan ohi dituzte arazoak, Uriba-
rrenek azaldu duenez, urtebetetik 
gorakoak izatera ere iristen dire-
lako. Hala ere, Igo Eraikin Pro-
jectsek, espezializazioaren bidez, 
"beste enpresa batzuekin aldera-
tuta, epeak %50ean murriztea" 
lortu du, enpresaz kanpoko fak-

toreen menpe egon gabe, giza 
baliabideak zein teknikoak esku-
ra dituztelako. Uribarrenen esa-
netan, "horixe da prozesuaren 
azkartasuna eta eraginkortasuna 
bermatzen duen formula".

Lan sinpleetatik hasi eta  
proiektu zabaletaraino, prozesu 
osoan eman beharreko pausoetan 
eskaintzen dute laguntza. Dena 

den, "giltza eskuan" izeneko zer-
bitzua da gehien eskaintzen dute-
na. Horrela, etxejabeek hala nahi 
izanez gero, igogailua jartzeko 
lanen ardura osoa Igo Eraikin 
Projects-engan utz daiteke, eta, 
besteak beste, ez dute proiektu 
teknikoaz, obren zuzendaritzaz, 
egituren diseinuaz eta lizentzien 
eskaeraz arduratu beharko. 

LAnkIdEtzA EtA LOGIStIkA
Hainbat igogailu enpresarekin 
aritzen dira lankidetzan, eta bide 
horretatik eta ekimen pribatue-
tatik "eskaera handia" dutela 
esan du Uribarrenek: "Aurten 
bikoiztu egin da aurrekontuen 
eskaera, eta 2015erako eskaera 
beharra bete dugu dagoeneko". 
Debalde egiten dituzte lanen aurre-
kontuak, xehetasun osoz. Horre-
la, "azken fakturan sorpresarik 
ez egotea" bermatzen dute. 

Dena den, azaldu duenez, pro-
zesu osoan, bezeroarekiko harre-
manak du pisu handien. Kalita-
tezko emaitza lortzen saiatzen 
dira, diseinua eta originaltasuna 
bereziki zainduz, batetik, etxeja-
beak pozik gera daitezen, eta, 

bestetik, badakitelako egindako 
lanen emaitzek eraikitzen dutela 
enpresaren irudia. 

MErkAtU BErrIEtArAntz 
Lantzen duten eraikuntza alorre-
tik irten gabe, baina beste alor 
batean, eraikinen berriztatzean 
ere eman dituzte lehen pausoak, 
iraunkortasunean arreta jarrita. 
Eraginkortasun energetikoa hel-
buru, etxejabeei aukera eman 
nahi diete euren etxebizitzak 
isolatu eta energia fakturetan 
%35 eta %40 arteko aurrezkiak 
izan ditzaten. Esan beharrik ez 
dago proiektuaz, diru laguntzen 
tramiteez, baldintzez eta kudea-
ketaz Igo Eraikin Projects bera 
arduratuko dela.

Prozesu osoa, 
proiektu bakarra
Igo Eraikin Projectsek zerbitzu osoa eskaintzen du igogailua 
instalatzeko lanetan, aurrekontu itxi eta zehaztuekin 

Aretxabaletako Loramendi kaleko 4. ataria, berritze lanen ostean.

Igogailua instalatzeko egindako lanak, Oñatiko Lizaur kalean. 
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Gelma: kalitatea eta erosotasuna
Arrasateko erdigunetik hiru minutura, baina zarata eta zirkulazio 
arazoetatik urrun, Bibaik hainbat etxebizitza dauzka salgai Gelman. 
Dena den, kokapena ez da etxe horien abantaila bakarra.

EzAUGArrIAk
 Logela bateko, bi logelako (eraikitako 79 m2) eta hiru logelako 
(eraikitako 112 m2) etxebizitzak eta atikoak eskuragai.

 "Goi kalitatekoak": haritzezko parketa eta ateak, aireztatutako 
fatxada, isolamendu bikoitza, tabike hirukoitza, etab.

 "Erosoak": Domotika, motordun pertsianak, hari musikala, etab.
 Salneurria: bi logelako etxebizitzak 175.000 euro + BEZa; eta hiru 
logelakoak 220.000 euro + BEZa.

Gelmako etxebizitzak. 

d
uela urte batzuk kri-
siak gogor kolpatu 
bazuen ere, azkenal-
dian hobera egin du 
etxebizitzen merka-

tuak; Gelmako etxeei dagokienez 
bai, gutxienez. Bibai etxe agen-

tziako Zigor Aginagaldek hala 
ziurtatu du. "Azken urte erdian 
gure bisita kopurua asko han-
ditu da eta nahiko jende dabil 
etxe bila", dio.

Baina bilatu bakarrik ez, jen-
deak erosi ere egiten du, Agina-

galderen esanetan. Gainera, euren 
kabuz ziurtatu ahal izan dute 
hori, une honetan, Gelmako etxe-
bizitzen esklusibotasuna dute-
lako agentzian eta buru-belarri 
dabiltzalako haien promozio 
lanetan. Horrela, urrian bertan 

zortzi etxebizitza saldu dituzte, 
eta bigarren eskuko etxebizitze-
tan ere “mugimendu handitzea” 
sumatu dute berriz.

Halako salmentak eskuratze-
ko, ordea, “miraririk” ez dutela 
egin azaldu du Bibaiko ardura-
dunak: "Argi dago etxebizitzen 
salneurriak egokitu egin behar 
izan ditugula, eta horrek bultza-
tu du jendea erostera". Hain 
zuzen, egokitzapen hori izan 
dute Bibain krisi garaian aurre-
ra egiteko gakoa, bai etxebizitza 
berrien merkatuan, baita biga-
rren eskukoenean ere. 

ErOStEkO UnEA 
Hipotekei dagokienez, bankuek 
azken urteetan izandako jarrera 
aldatu egin dela dio Aginagal-
dek. Esaterako, eurek %100eko 
finantzazioa eskaintzen dute 
Gelmako etxeetan, eta, ziurrenik, 

horregatik, eta, noski, etxebizi-
tzen ezaugarriengatik, "gero eta 
gutxiago gelditzen dira". Hori 
dela eta, Aginagaldek uste du 
Gelman etxe bat nahi duenak 
ezin duela atzeratu erosketa 
erabakia.

Dena den, erabaki garrantzi-
tsu hori hartzerakoan, ideiak 
argi izan behar direla esan du 
Aginagaldek, hori da-eta eraba-
ki ona hartzeko gakoa. "Etxebi-
zitza bat erosterakoan norberak 
dauzkan lehentasunak garbi 
izatea" aipatzen du, batetik, eta 
"daukaten aurrekontuarekin 
ezaugarri horiek bete daitezkeen 
jakitea", bestetik. Bada, nahi 
denaren eta posible denaren arte-
ko oreka bilatze horretan, Bibai 
etxe agentzian urteetako espe-
rientzian oinarritutako aholku-
laritza eskaintzeko prest daude-
la gaineratu du.

Etxea erosteko 
une egokia
krisi garaian prezioak egokitu izanak etxebizitzen salerosketan 
gorakada ekarri du Bibai etxe agentziara, gelmako etxeetan

Sukaldeko altzariak eta osagarriak

BERGARA
Aitziturri 4, 193 posta-kutxa

Tel.: 943 76 19 95 Faxa: 943 76 07 49
E-posta: bergara@servimasa.com

LEZO
103 industria poligonoa

Tel: 943 52 05 00 Faxa: 943 515757

www.servimasa.com

®

Birziklatzeko erraztasunak ematen dizkizugu. 

Zatoz eta informa zaitez!
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mIrEIA BIkuñA |  antzuola

Ikasturte berriari ekiteko prest 
dago Antzuolako gaztetxea, eta, 
euren lana ahalik eta eraginko-
rrena izateko eta gaztetxearen 
beraren funtzionamendua zehaz-
teko, batzarra egin zuten urrian 
hango ordezkariek. 

Hamabost bat lagun elkartu 
ziren eta gaztetxean hobetu beha-
rreko hainbat alor zeudela ados-
tu zuten; besteak beste, gaztetxe 
dinamikoa izatea, jarraipena 
bermatzea, prestakuntza, helbu-
ru ekonomikoak, herrira zabal-
tzea, taldearen motibazioa eta 
barne antolakuntza bermatzea.

Azken horri lotuta hartu zen 
erabakirik garrantzitsuena: ikas-
turte berrirako, funtzionamendu 

berria izango du gaztetxeak. 
Aurrerantzean bi lantalde baka-
rrik izango ditu: komunikazio 
taldea eta arlo ekonomikoaz ardu-
ratuko den taldea. "Orain arte 
sei lantalde izan ditugu, mante-
nimendua, komunikazioa, elkar-
trukea, parte-hartzea, diruzaintza 
eta ikus-entzunezkoa, baina iku-
si genuen ez zela oso eraginkorra 
horrenbeste talde izatea eta bitan 
uztea erabaki genuen. Aurreran-
tzean, komunikazioan eta arlo 
ekonomikoan lan egingo dugu 
buru-belarri", esan dute gazte-
txeko ordezkariek.

Bi lantalde horietako propo-
samenak edo beste herritarren 
batek, talderen batek edo eragi-
leren batek egindakoak batzarrean 

aztertu eta onartuko dira. "Aste-
ro, egubakoitzetan, 18:00etan egi-
ten ditugu batzarrak. Irekiak dira 
eta han zehazten ditugu egin 
beharreko ekintzak eta jarraitu 
beharreko pausoak. Gaztetxeko 
erabaki guztiak batzarretan har-
tzen dira", zehaztu dute gaztetxe-
ko kideek.

Motibazioa
Gaztetxearen funtzionamendua 
adosteko batzarrean, talde moti-
bazioaz ere berba egin zuten. 
Gaztetxearen inguruan mugitzen 
diren gazteendako ekintzak egin 
eta bultzatzearen garrantzia azpi-
marratu zuten. 

Horren harira, motibazioa eta 
taldekako jarduerak egiteko pro-

posamenak egin zituzten. Hilero 
gaztetxean afari bat egiteko beha-
rra azaldu zuten –lehena hilaren 
12an egin zuten–, eta, taldekako 
jarduerak indartze aldera, aste 
bukaerako irteerak ere beharrez-
koak direla esan zuten. 

Bestalde, gaztetxeak antola-
tzen dituen ekintzetan ateratako 
argazkiak erakustsi egin behar 
direla adostu zuten. "Gure web-
gunean, Antzuolakogaztetxia.
info-n, ikusgai daude argazkiak, 
baina, akaso, beste formatu baten 
erakutsi beharko genituzke. Herri-
tarrengana heltzeko beste modu 
bat da. Gure ekintzak herrira 
zabaltzeko. Nahiz eta antzuola-
rrek badakiten gaztetxe bat dagoe-
la herrian eta irekia dela. Edonork 
ekar dezake proposamenen bat 
edo egin dezake iradokizunen 
bat", diote ordezkariek.

kontzertuak
Urrian egindako batzarrean, bes-
talde, urtea bukatu aurretik egin-
go dituzten ekintzak adostu zituz-
ten. Hilaren 22an bat egingo dute 
Antzuolaren eta Aiherraren arte-
ko senidetzearen 30. urteurrene-
ko ekitaldiekin. Hori horrela, 
egun horretan egingo duten gau-
beilaren ostean kontzertua egon-
go da gaztetxean: D-Pintxos eta 
Neke Politikoa taldeek zuzenekoa 
egingo dute. 

Horrez gain, abendurako kon-
tzertuak lotuta dituzte dagoene-
ko: abenduaren 26an Hiba Kusha 
eta Taupada taldeek joko dute 
eta abenduaren 27an, berriz, Euro-
pan bira egiten diharduen talde 
baten bisita espero dute gazte-
txean. Hala ere, oraindik ez dute 
ordua zehaztu.

Ikasturte berrirako, 
funtzionamendu berria
antzuolako gaztetxeko batzarra egubakoitzero 
elkartzen da 18:00etan eta batzarrak irekiak dira

Antzuolako bigarren urteurreneko ospakizunetako bat.  |   antzuolako gaztEtXEa

dAtUA

Horiek dira Antzuolako 
gaztetxeak aurrerantzean 
izango dituen lan taldeak: 
ekonomikoa eta 
komunikaziokoa.

2
lan taldE

Erretiratuen elkarteak karta 
txapelketa antolatu du eta 
azaroaren 28ra arte dago ize-
na emateko aukera. Jokatze-
ko egunak hauek izango dira: 
abenduaren 1ean puntxoan 
egingo dute; 2an, briskan; 3an, 
tutean; eta 4an, musean.  Aben-
duaren 9rako partida guztiek 
amaituta egon behar dute.

Karta txapelketan 
izena emateko epea 
zabalik dago

Antzuolako Aiastui Txirrin-
dulari Elkarteko kideek ezohi-
ko batzarra egingo dute gaur, 
egubakoitza, Antzuolako Ola-
ran etxeko areto nagusian. 
Lehen deialdia 19:45ean da 
eta bigarrena 20:00etan. 

Batzarrean gai hauek 
jorratuko dituzte, besteak 
beste: elkartearen egoera eko-
nomikoa zein den, urteko 
gastu eta diru sarreren azal-
pena, bazkide kuotak jasan-
go duen igoera eta bazkide 
berrien bilaketa.

Hori horrela, landuko diren 
gaien inguruko galderei eran-
tzuteko eta ekarpenak egiteko 
tartea utziko du elkarteko 
zuzendaritza batzordeak.

Aiastui Txirrindulari 
Elkartearen ezohiko 
batzarra gaur 

A. l.  |  antzuola

Gaur, egubakoitza, hilak 14, 
berdintasuna oinarri duen 
Etzak lo hartu antzerki-fo-
ruma izango da, 18:00etan, 
Olaranen. 

Hain zuzen ere, Ander 
Azurmendi aktoreak, Patxi 
Perez aktorearen zuzendari-
tzapean, 30 minutuz gazteekin 
berdintasunaren inguruko 
lanketa egingo du. Bada, nahiz 
eta helduekin gazteei buruz 
lanketa egiteko ere balio duen, 
17 urtetik gorako neska-mu-
tikoekin genero berdintasu-
naren inguruko gaiak jorra-
tuko dira antzezlanean, ema-
kumeen eta gizonen arteko 
berdintasun erreal baten alde 
egiteko asmoz. 

Ondoren foruma izango da 
Edozelan ere, antzerkia ez 
da horretan geratuko, biga-
rren zati bat ere izango du-e-
ta saio horrek: antzerkiaren 
ondoren forum bat egingo 
dute, antzezlanean  jorratzen 
diren gaiak eztabaidatzeko, 
hala nola maskulinotasuna-
ren eraikuntza soziala, indar-
keria matxista, bikote harre-
manak eta homofobia.

Berdintasuna 
landuko duen 
antzerkia gaur, 
egubakoitza

ANDEr lArrAñAgA  |  antzuola

Bi herrien arteko senidetzea ber-
matzeko, aihertarrak Antzuolara 
etorriko dira. Senidetzeak 30 urte 
bete ditu aurten.

16:00etan ongietorria egingo 
diete aihertarrei eta ordu erdi 
geroago hitzarmena sinatuko 
dute udaletxean; ondoren, Bel-
tzuntze elkarteari bandera eman-
go diote eta aihertarrek eskaini-
tako gaztainondo bat landatuko 
dute. 18:00etan, gaztaina erreak 
jango dituzte elkarrekin eta, amai-
tzeko, 19:00etan, aihertarrek ospa-
tu ohi duten gaubeila egingo da. 

Amaitzeko, 30. urteurreneko 
eguna borobiltzeko, 23:00etan, 
Neke Politikoa eta D-Pintxos tal-
deen kontzertua egongo da gaz-
tetxean.

Gaubeila, barre giroan
Aiherran 1992a ezkero egiten den 
ekintza garrantzitsua da gaubei-
la. Beti egiten da azaroaren 10ean, 
11n jai izaten dutelako, bi urtean 
izan ezik: 2004an eta aurten. Hori 
horrela, Antzuolan egiten den 
lehen aldia da aurtengoa.

Torresoroan egingo da: alde 
batetik, Kike Amonarriz eta Pan-
txo Hirigarai Ipar eta Hego Eus-
kal Herriaz arituko dira, algara 
arteko saioan; bestetik, Eneritz 
Zabaleta baionarrak eta Aitzol 
Iturbe antzuolarrak egingo dute 
bertsotan, eta, amaitzeko Niko 
Etxart altzürükütarraren kantal-
dia egongo da. 

Gaubeila egingo dute aurten Antzuolan, 
lehenengo aldiz, aihertarrekin batera
aihertarrak antzuolara etorriko dira euren arteko senidetzea dela-eta

Kike Amonarriz eta Pantxo Hirigarai.  |   antzuolako udala



2014-11-14  |  Egubakoitza  |  gOIENA26 aramaio

JOkIN BErEzIArtuA  |  aramaio

Biomasa Aramaioko etorkizune-
ko erregaia izateko bidean aurre-
rapauso garrantzitsua eman da  
asteon, sentsibilizazio kanpaina-
ren hasierarekin. Hasi dira Iba-
rran bizi diren herritarrekin 
bilerak, Udala hasi da aramaioa-
rren lehen inpresioak jasotzen: 
"Oso ondo joan zen lehen bilera, 
parte-hartzeari dagokionez ia 
%100era heldu ginen. Hau da, 
deituta zeuden ia bizilagun guz-
tiak gerturatu ziren", azaldu du 
ingurumen teknikari Jon Toñak. 
Proiektuaren aurkezpen orokor 
baten egin zuten bi taldetan bana-
tuta, euskaraz batzuendako eta 
gazteleraz besteendako. 

Galderendako tartean "kezka 
logikoak" gailendu ziren, Toñaren 
arabera: "Egungo gas propanoa-
ren fakturarekin alderatuz murriz-

keta zenbatekoa izango zen gal-
detu ziguten, besteak beste. Egin 
diren ikerketen arabera, estima-
zioa da %30 merkeago irtengo 
litzatekeela. Baina estimazio bat 
da, atxikimenduen menpe ere 
badagoena".

Sinadurak, kalkuluak egiteko 
Proiektuak, bideragarria izan 
dadin, aramaioarren inplikazioa 
eta atxikimendua behar ditu orain: 
"Bileraren amaieran orri bat 
sinatzeko eskatu genien; garbi 
esan genuen ez dela kontratu bat, 
baizik eta gertu egongo ziren 
herritarrekin kalkuluak egiteko 
asmoen deklarazio antzeko bat. 
Sarean egongo direnen estimazio 
bat. Gure harridurarako, gehie-
nek unean bertan sinatu zuten. 
Oso pozik gaude horregatik", 
azaldu du Toñak.  Lehen bi saioak 

egin dituzte asteon  eta azaroaren 
26ra bitartean beste bost bilera 
egingo dituzte, kaleen araberako 
egutegi bat adostu ostean. Hau 
da, zazpi taldetan banatu dituzte 
Ibarrako bizilagunak. 

Proiektu estrategikoa 
Udalarendako legealdi honetako 
"proiektu estrategikoa" da bio-
masarena; aspalditik ari dira 
lanean erakundeekin diru lagun-
tzak lortzeko, eta Euskal Ener-
giaren Erakundearekin, adibidez, 
harremana ona da. Horrez gain, 
handia izan da Euskal Herrian 
zein Estatuan proiektuak piztu 
duen interesa. 

Izan ere, proiektua gauzatzen 
bada, Aramaio lehen herria izan-
go litzateke herri-gune oso bate-
rako –hasieran Ibarran jarriko 
da– energia iturria biomasa izaten. 

Lehen atxikimenduak 
etorkizuneko erregairako
biomasa proiektua azaltzeko herritarrekin lehen bi bilerak egin dira asteon

Martitzen iluntzean egin zen lehen bilera eta deituta zeuden ia bizilagun guztiak bertaratu ziren.  |   aramaioko udala

A
zkenaldi hontan buru-
jabetza kontzeptue dara-
bilgu bueltaka: elikadu-
ra burujabetza, buru-

jabetza energetikue, burujabetza 
politikue… Baiñe motz geratu 
jat, bizitzan ziher, burujabetza 
pertsonala proposatzen dien 
aldixek. Hau da, norberaren 
osasunaren, harremanaren eta 
energixaren kudeaketaren erre-
ginek edo soberanoak izetien 
proposamenak. 

Elikadura burujabetzara 
nekazari eta kontsumitzaile 
burujabiekin helduko da, baiñe 
egoeriek politikari burujabien 
borondatie eskaketan dau. Ber-
tako produktu jasangarrixen 
kontsumitzailliek izen gure 
dauienak ekoizliok baiño gehi-

xau gare. Eta egoera hori ez 
bada bardinketan, gatxa ikusten 
dot datorren datue aldaketie: 
"Euskaldunok jaten douen %4 
bakarrik ekoizten da Euskal 
Herrixen". Beraz, elikadurari 
dagokixonez menpekotasun 
egoera latzien bizi gare.

Ortuzaliek eta nekazari txi-
kiñek biher dittugu, argi dau. 
Baiñe ze baldintzetan? Ze lurre-
tan? Horregaittik, proposatzen 
dou lur emankorrak erabilgarri 
egon daixiela. Eta baserrixek, 
heziketandako, ingurugiruen 
zaintzandako, osasunandako eta 
gure sustarren ongarrireko zen-
truek izen daixiela. Toma ya!

Eta zergatik ez ibilli negue 
barrure begiketako eta norbe-
raren burujabetasune lantzeko? 
Etorriko da-eta udabarrixe kan-
pora begittute loraketako.

Burujabetasuna

sONIA  
EtxENAusIA

n i r e  u S t e z

"Ortuzaliek eta 
nekazari txikiñek 
biher dittugu"

pilota ElkartEa

Domekan jokatu ziren San Martin pilota txapelketako finalak. Oro har, esan 
daiteke ikuskizun polita izan genuela eta bi txapel, behinik behin, etxean 
gelditu zirela. Dena den, herriko zenbait pilotarirengan, zaletasuna ez ezik, 
dohainak badituztela garbi ikusi zen, eta horrek aurrera segitzeko indarrak 
eta animoak ematen dizkigu. Ea datorren 
urtean txapelketa hobea eta 
arrakastatsuagoa antolatzeko gai garen. 

Ikuskizun 
polita izan 
genuen pilota
finaletan 

o m u n i tat e a  g o i e n a   | 
P i lota  e l k a r t e a   |   a r a m a i ok

Itturralde baserriko proiektua ezagutzeko aukera 
egongo da bihar, bertako produktuen dastatzearekin
Oraingoz, hamar bat lagunek eman dute izena; Azkoagako plazan 
elkartuko dira, 11:00etan: "Plana da Rakel eta Divinaren Eguzki 
okindegia bisitatzea, Itturralde baserriko animaliak, lurrak, baraz-
kiak eta beste produktu batzuk ezagutzea eta bertako produktuak 
dastatzea", diote. Izena emateko azken eguna da gaur, 21:00ak 
baino lehen; honako telefono zenbaki honetara deitu: 653 71 52 58. 

O H a r r a k

'tHE vISItOr' FILMA
Kulturarteko bideo forumaren 
barruan, Thomas McCarthyk 
zuzendutako The Visitor filma 
ekarriko du Udaleko Kultura 
Sailak. Domekan izango da ema-
naldia, kultura etxean, 18:30etik 
21:30era. 

1959An jAIOtAkOAk
Azaroaren 29an Eki tabernan 
elkartuko dira, 11:00etan, eta 
gero Unzueta sagardotegian 
bazkalduko dute. Izena eman 
behar da hilaren 23a baino lehen: 
Anus ile-apaindegira jo edo 670 
43 16 62 telefonora deitu (Ana).

marisol ramirEz

Bittor Kapanaga (Otxandio, 1925-2011) urte luzez bizi izan zen 
Oletan. Bada, azaroaren 7an aurkeztu zuten Juan Martin Elexpuru 
idazle bergararrak landu eta Gerediaga elkarteak argitaratu duen 
Euskera erro eta gara liburua: "Euskararen sekretu askoren giltza da 
liburua. Euskal hitz zaharrenen osaketan parte hartzen duten 
oinarrizko erroak, haien esanahiak, gure hizkuntzaren historiaren eta 
garabidearen lorratzak eta beste hainbat gai jorratzen ditu Kapanagak 
ikuspegi zorrotz eta originalez", dio Elexpuruk bere blogean.

Kapanaga, "euskararen giltza"
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LEIntz GAtzAGA

u.m. |  lEintz gatzaga

Tinta txinatarraren antzerako 
teknikarekin landutako marraz-
kiak ikusgai jarriko ditu Ander 
Aranak (Basauri-Leintz Gatzaga, 
1998) etzi, domeka, kultura etxean, 
San Milixan azoka baliatuta. 
zer ikusiko dugu?
18-19 marrazki, batzuk markoz-
tatuta, eta beste batzuk arbel 
batean jarrita. Paisaiak dira: 
hondartzak, mendiak, lautadak… 
Tintadun boligrafo batekin egin-
dakoak dira.
Nongo paisaiak dira?
Famatuak, asmatutakoak… Adi-
bidez, margotu nuen Everest, 
Udalatx egiten ahalegindu nintzen 
baina ez zitzaidan ondo irten, 
K2… marrazkietan jartzen du ze 
toki diren. Batzuk nik egindako 
argazkietatik kopiatutakoak dira, 
eta beste batzuk Internetetik 
hartutakoak. Bat 2013koa da eta 
besteak, 2014koak. 
gatzagan erakutsiko dituzu; aurre-
rago beste nonbait ere bai?
Akaso, datorren udan saiatuko 
naiz beste nonbait zerbait jartzen, 
baina hori espekulatzea da.
Beraz, zure marrazkiak ikusteko 
aukera bakarra gatzaga da. Berezia 
da zuretzat?
Nire herria da, beraz… Apur bat 
urduri banoa, bai. Nire lagu-

nak-eta joango dira, baina badau-
kat kuriositatea jakiteko zer 
pentsatzen duten nire lanaz. 
zer dela-eta aukeratu duzu tekni-
ka hori zure lanetarako?
Londresen paseatzen, ama eta 
biok denda japoniar batera sar-
tu ginen; aspaldi nahi nuen boli-
grafo fin-fin bat margotzeko, eta 
han erosi genuen. Lorik hartu 
ezin nuen gau batean hura har-
tu, margotzen hasi eta ondo irten 
zitzaidanez, segitu egin nuen. 
Gurasoek ikusi zutenean nahiko 
ondo zeudela, esan zuten toki 
ezagunak edo gure inguru-
koak… izan behar zutela, lana 
pertsonalagoa izateko. Eta hortxe 
emaitza. 

Ander Arana.  |   Edorta arana

ander arana | margolaria

"Leintz Gatzaga nire herria da; 
beraz, berezia da niretzat" 

uBANE mADErA  |  lEintz gatzaga

Etzi, domeka, da eguna. Eskual-
deko eta urrutiragoko askok 
Gatzaga bisitatzeko aprobetxatzen 
duten eguna: San Milixan azoka. 
"200-300 bat bisitari izan ohi ditu-
gu", eta, eguraldiak zeresan han-
dia izango duen arren, hortik 
gertu ibiliko den kopurua espero 
dute gatzagarrek azaroaren 16 
honetarako.   

Eskuzabalik eta hilabeteetako 
lanaren emaitza konpartitzeko 
gogo biziz hartuko dituzte. Hori 
bai, eskaera pare bat egin gura 
diete: bata da autobusez joan 
daitezela, Gatzagan ez dago-eta 

aparkatzeko lekurik. Bide hori 
errazteko, doako zerbitzua jarri-
ko du Udalak, Eskoriatzatik abia-
tuta azokak iraun bitartean. 

Eta bigarren eskaera da azo-
kan ibiltzeaz gain, bertan kon-
tsumitu dezatela, jakina. 

txirrindulariak 
Bestalde, udalerriko hainbat elkar-
tek San Milixan azoka aprobe-
txatzen dute, erakusleiho modu-
ra. Horietako bat da Dorleta 
Txirrindulari Elkartea. Besteak  
beste, elkartearen altxorrak era-
kusteko postua jartzeaz gainera 
(maillot eta bizikleta histori-

koak…), urtean antolatzen dituz-
ten bi lasterketen finantzazioan 
laguntzeko txartelak saltzeko 
aprobetxatzen dute domekako 
eguna. Bi euroren truke txartela 
erosten dutenek bi sariren zoz-
ketan parte hartuko dute: 300 
euroko balioa duen otarrea (lehe-
na) eta Gure Ametsa jatetxean 
bi lagunendako otordua, hain 
zuzen ere. 

Gurasoak
Zozketa egingo dute, baita ere, 
Gurel guraso elkarteko ordezka-
riek. Kasu horretan, kalabaza 
baten pisua asmatzea da propo-
satzen dutena, Gatzagan sortu 
gura duten eskola txikiaren proiek-
tuaren aldeko sinadurak batzeaz 
batera. Hain justu, ekimen horren 
gaineko informazioa herritarre-
kin eta bisitariekin partekatzeko 
jarriko dute postua.

Ehunka bisitariren 
esperoan domekan

u.m.  |  lEintz gatzaga

Emakumeen Aurkako Indarke-
riaren Kontrako Nazioarteko 
Egunaren bueltan (azaroaren 
25a), Autodefentsa Feminista 
Tailerraren bigarren zatia anto-
latu du Bideberri mankomuni-
tateak. Hain justu, iazko taile-
rraren jarraipena izango da.

Tailerra azaroaren 29an izan-
go da, eta Gatzagako emakume 

guztiak gonbidatu dituzte bertan 
parte hartzera, iaz tailerrean egon 
ez zirenak ere bai.

Lau ordu iraungo du ikasta-
roak: 09:30etik 13:30era bitartera; 
kultura etxean izango da, eta 
doan da ekimena. Hori horrela, 
komeni da izena ahalik eta las-
terren ematea, 943-71 47 46 tele-
fonora deituta edo udaletxera 
bertara joanda.  

Atal fisikoa zein emozionala 
"Espazio bitala eta mugak jartzen 
jakiteko ariketak egingo dira 
jarrera landuz; atal fisikoaren 
elementuak, emozioak eta mai-
tasun erromantikoa landuko dira,  
eta amaitzeko, gorputza, autoes-
timua eta elkartasuna lantzeko 
dinamikak egingo dira", iragarri 
dute tailerra dinamizatuko duen  
Emagin Elkartetik. 

Autodefentsa tailerrerako izen-ematea zabaldu dute

ELGEtA

l.z.  |  ElgEta

Proiektuak energiaz beteriko 
lantaldea eskatzen duela azaldu 
dute Jose Carmelo Muñozek 
eta Virginia Imazek, eta eraba-
kiaren atzean "familia gertaera 
oso larriak" daudela jakinara-
zi dute ohar bidez. "Aretotik 
zein Udaletik aurrera egiteko 
animoak eta babesa jaso ditugu 

uneoro", esan dute. "Onena opa 
diegu lekukoa hartuko dutenei".

Sebastian Rodriguez da Elge-
tako Udalak egindako kafe 
antzokiaren esleipenaren onu-
raduna, eta proiektuarekin 
aurrera egiteko asmoa agertu 
du. Oxel Erostarbe alkateak 
hauxe adierazi du: "Espero dugu 
esleipen-baldintzak betetzea".

Oihulari Klown taldeak laga egin du 
kafe antzokiaren kultura kudeaketa

lArrAItz zEBErIO  |  ElgEta

Haizea tabernak irabazi du Elge-
tako VII. pintxo lehiaketa. Dome-
kan jokatu zen, eta epaimahaiak 
erabaki zuen olagarro-pintxo 
gazi-gozoa zela lehiaketara aur-
keztutako hamabi pintxoen artean 
goxoena. "Etxeko andreena da 
meritua", aitortu du Haizeako 
Xabier Ezpeletak. "Irabaztea bai-
no gehiago, helburua zen ondo 
salduko zen pintxoa gertatzea. 
Eta oso ondo saldu genuen". 

Pozik da Ezpeleta pintxo lehia-
ketarekin. "Ekimen ona da. Giroa 
sortzen du herrian, jendea era-

kartzen du, eta ondo saltzen dugu", 
azaldu du. 

Hurrengo bi domeketan            
—hilak 16 eta 23— pintxo bakarra 
eskainiko dute ostatu bakoitzean; 
lehiaketan puntuazio onena lor-
tu duena. Publikoaren saria dago, 
orain, jokoan eta bezeroek era-
bakiko dute boto bidez. Pintxoak 
dira olagarro gazi-gozoa (Haizea), 
landa pasioa (Bolatoki), mendrez-
ka eta aza gozo tosta (Maialde), 
hostopila buztan-okelaz beteta 
(Iñaki), txanogorritxu (Patxi), eta 
independentzia (Espaloia). 

Bergarako trikitilariek giro-
tuko dute, domekan, eguerdiko 
txikiteoa. Bi domekaren ostean, 
tabernariek bi lagunendako otor-
dua zozketatuko dute boto-emai-
leen artean. Pintxoen osagaiak 
asmatzeko lehiaketa ere martxan 
da; asmatzaileen artean bina boti-
la ardo zozketatuko dituzte taber-
na bakoitzean.

Bi domeka, orain, lehiaketako 
sei pintxo goxoenak dastatzeko
bezeroen botoak hartuko dituzte kontuan publikoaren saria erabakitzeko

Xabier Ezpeleta, Irargi biloba eta Bittor Gallastegi saria jasotzen.  |   l.z.

l.z.  |  ElgEta

Udalak aditzera eman du aben-
duaren 1ean ipiniko dutela 
martxan hondakinak batzeko 
sistema berria. Asteon hasi 
dira enpresetan eta komer-
tzioetan kuboak banatzen, eta 
datorren astean egingo dute 
etxebizitzetako banaketa. 
Bakoitzean, hondakinen hiz-
tegi bat, bi kubo —marroia 
eta grisa— eta txipa banatu-
ko dituzte. "Ekarpen-guneak 
prest daude. Txiparekin zabal-
duko diren edukiontzi grisak 
eta marroiak falta dira, eta 
abenduaren 1erako ekarriko 
ditu Mankomunitateak", esan 
du Oxel Erostarbe alkateak. 

Martitzenetik 
aurrera txipen eta 
kuboen banaketa

O H a r r a k

POdOLOGOA
Hilaren 20an, eguena, izango 
da azaroko kontsulta. Txanda 
hartzeko, deitu 943-76 80 77 
telefono zenbakira.

AUtOdEFEntSA tAILErrA
Hilaren 21ean amaitzen da 
izen-emate epea. Emakumez-
koendako saioa da eta hilaren 
29an egingo dute, 09:30etik 
13:30ra, psikomotrizitate gelan.

P i lOta  t x a P e l k e ta
azken emaitzak

Jabier bolinaga-Jose mari zubiaurre / koldo goenaga-Fernando zenitagoia                                                             22-14 
iñaki ugarteburu-gorka bolinaga / iker irazabal-Jabier larrañaga                                                                                         22-11
iban retolaza-diego Cantabrana / oxel erostarbe-gorka arizmendiarrieta                                                                  22-19
mikel ormaetxea-koldo erostarbe / iñaki olaortua-oskar sarasua                                                                                     22-20
ibon untzetabarrenetxea-mikel beretxinaga / oskar askasibar-haritz gallastegi                                                 22-12

gaur, barikua, 19:00etan
koldo erostarbe-mikel ormaetxea / oskar askasibar-haritz gallastegi
anjel ibarluzea-alberto telleria / iñaki ugarteburu-gorka bolinaga
Jabier larrañaga-iker irazabal / Jabier bolinaga-Jose mari zubiaurre
oskar sarasua-iñaki olaortua / oxel erostarbe-gorka arizmendiarrieta
mikel beretxinaga-ibon untzetabarrenetxea / iban retolaza-diego Cantabrana
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100 €* 
irabazi 
nahi? 

PARTE hARTU LEhIAKETAN!

* Saria Ibai-Arteko dendetan erabiltzeko 
100 euroko bonua izango da. 

badagogauzazailagorik

Azaroaren 19tik aurrera

Badago hizkuntza-ohiturak aldatzea
baino gauza zailagorik.

Arrasaten, euskaraz.

Aurreko jardunalditik hona, ez da aldaketa handirik izan sail-
kapenean. Aste bukaera honetan, berriz, hamargarren jardunal-
dia jokatuko da: Antzuola-Martutene, Ordizia-Aretxabaleta, 
Hernani-Aloña Mendi eta Hondarribia-Bergara. Erregional Pre-
ferentean, berriz, derbia izango da Ibarran domekan, Aretxaba-
leta B eta Mondra taldeen artean. Bi taldeak garaipenarekin 
datoz aurreko jardunalditik, seigarren postuan dago Aretxaba-
leta eta zazpigarrenean Mondra. Ez da derbi bakarra izango, izan 
ere, bihar, zapatua, emakumezkoetan ere derbia izango da Mon-
draren eta Arizmendiren artean, Mojategin. 

Derbia erregional preferenteko aretxabaletaren eta 
mondraren artean, domekan, ibarran.

EBA mailako MU taldeak 77-68 irabazi zuen etxean aurreko jar-
dunaldian. Oraingoan, aldiz, etxetik kanpo jokatu beharko du, 
Easoren aurka, Donostian. Sailkapenean hirugarren postuan 
daude donostiarrak, eta ez da partidu erraza izango Larreategi-
ren mutilentzat. Bigarren mailako Natra-Oñatik, berriz, etxean 
jokatuko du, Cafes Aitona Askatuak taldearen aurka. Aurreko 
jardunaldian galdu bazuten ere, hirugarren postuan daude sail-
kapenean eta garaipena lortzeko gogor borrokatuko dira. Parti-
du hori Zubikoan jokatuko da, 18:00etan.

eba mailako mu Donostiara joango da bihar, easoren 
kontra ligako hirugarren garaipena eskuratzera

Ford Mugarri eskubaloi taldea bigarren postuan dago sailkape-
nean, eta, jardunaldi honetan, hirugarren postuan dagoen San-
toñaren aurka lehiatuko da. Arrasatearrak, etxetik kanpora 
jokatu arren, motibazioz joango dira Kantabriara; izan ere, aurre-
ko jardunaldian 29-34 irabazi zion Beti-Onak taldeari eta Santoñak, 
berriz, Ucin Aluminio Usurbilen aurka 32-30 galdu zuen. Senior 
mailako Bergara taldeak, aldiz, Txikipolit ZKE taldearen aurka 
jokatuko du etxetik kanpora. Garaipena lortu beharko dute ber-
gararrek azken postuetatik irteteko. Izan ere, aurrekoan, puntu 
bategatik galdu zuten Corazonistasen aurka.

aurreko postuengatik borrokatzeko puntuen bila 
joango dira Ford mugarrikoak kantabria aldera

ImANOl BElOkI  |  arrasatE

Andoni Larrabe Pollopopeye sei-
garren postuan geratu da Las 
Vegasen jokatu den Main Event 
munduko poker txapelketa entzu-
tetsuan. Bada, seigarren izanda, 
1.308.339 euro irabazi ditu (hamar 
milioi dolar zeuden irabazlea-
rendako).

Bere lagun Xabier Martinezek 
esandakoaren arabera: "Finalean 
egindako lanarekin oso pozik 
dago Andoni. Zortea faktore oso 
garrantzitsua da pokerrean, eta, 
Larrabek esku batzuk zalantzan 
izan zituen arren, oso pozik dago". 
Gainera, txapelketako gazteena 
izan da Larrabe, 22 urterekin, 
eta, hain maila handira helduta, 
"lehen postua lortu ez izanaren 
pena du, behin maila horretako 
txapelketara helduta ia ezinezkoa 
baita. Baina irabazi duen diru-
tzarekin, ospatzeko gogoz dago, 
oso animatuta". 

 Las Vegasko Pen&Teller Thea-
tren hasi zuen txapelketa arra-
satearrak gurasoen eta lagunen 
babesarekin. Eta, nola ez, zortea 
ematen dion Athleticeko kami-
setarekin. Hala eta guztiz ere,   
Larrabek agur esan zion txapel-
ketari. Lehenago Pappas gaindi-
tu zuen Arrasatekoak, baina, 
egoera larrian geratuta, Jorryt 

Van Hoof-ek txapelketatik kanpo 
utzi zuen. Hala eta guztiz ere, 
izugarrizko txapelketa egin du 
arrasatearrak, baina horraino 
iritsi da. Pena da aurrerago sal-
to egin ezin izana. Izan ere, txa-
pelketa hori irabaztea ez da 10 
milioi dolar bakarrik irabaztea, 
istorian sartzea ere bada.

Elkartasun bideoa
Txapelketa hasi aurretik, mun-
duko hainbat lekutatik elkarta-
suna adierazi zioten Larraberi 
bideo baten bitartez, Andoni 
Larrabe #HazHistoria izenpean. 

Bertan, poker jokalariek, lagunek, 
haren gurasoek eta baita Athle-
ticeko Iraola eta Gurpegi jokala-
riek ere babesa eskaini zioten. 

Sari potoloa, Suediara 
Hasi ziren bederatzietatik, 
10.000.000 dolarreko sari potoloa 
irabazi duena Martin Jacobson  
suediarra izan da, urrezko beso-
koarekin batera. Bigarren postuan, 
berriz, Felix Stephens norvegia-
rra geratu da, 5.147.911 dolarrekin, 
eta hirugarren postuan Jorryt 
Van Hoof holandarra geratu da, 
3.807.753 dolar irabazita. 

Andoni Larrabe, poker-mahaian kontzentratuta.  |   pokErstratEgy.Com

andoni larrabe arrasatearrak 1.308.339 
euro irabazi ditu main event torneoan
seigarren postuan geratu da munduko poker txapelketa entzutetsuan



gOIENA  |  2014-11-14  |  Egubakoitza 29kirola

D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a

GOIEnA 
tELEBIStA 

Bertakoa eta sasoikoa

Gipuzkoa 
Pedalka
Gipuzkoan, bizikletaz 
eta bizikletagatik
julen iriondok aurkeztuta

Eguaztena, 22:00

SAIO 
BErrIA

BABEslEA: 

MUSHInG-A

futbOla
oHoreZko erregionala

Antzuola-Martutene
zapatua. 15:45. antzuola.
Ordizia-Aretxabaleta
zapatua. 16:00. altamira.
Hernani-Aloña Mendi
zapatua. 16:30. hernani.
Hondarribia-Bergara
domeka. 15:30. hondarribia.

erregional PreFerentea

Aretxabaleta B-Mondra
domeka. 16:30. ibarra.

leHen erregionala

Arizmendik atsedena
Bergara-Soraluze
zapatua. 17:30. ipintza.
 
emakumeZkoen erreg.

Eibar-Bergara
domeka. 15:30. eibar.
Mondragon-Arizmendi
zapatua. 15:30. mojategi.

aretO futbOla
euSkal liga
Eskoriatza-Uxoa
 zapatua. 18:15. manuel muñoz.

gaZteen oHoreZko maila
Rivera de Navarra-Eskoriatza
 zapatua, zehaztu barik, tutera.
giPuZkoako big. maila
Gure Txokoa-Mondrate
gaur. 20:30. bera.

eSkubalOia
leHen naZional maila
Santoña-Ford Mugarri
zapatua. 17:30. kantabria.

Senior giZoneZkoak
Bergara-Txikipolit
zapatua. 19:30. labegaraieta.

Senior emakumeZkoak
Aloña Mendi-Leizaran
zapatua. 16:30. zubikoa.

giPuZkoako tXaPelketa
Izarraitz Aloña Mendi-Elgoibar
domeka. 12:00. zubikoa.

SaSkibalOia
eba maila
Easo-MU
zapatua. 20:00. donostia.

Senior giZoneZko 2. maila
Natra Oñati-Cafes Aitona
zapatua. 18:00. zubikoa.

Senior giZoneZkoak
MU-Viento Sur

egubakoitza. 20:00. musakola.

Soraluce Bergara-Oiarso

zapatua. 17:00. bergara.

emakumeZko Seniorrak
Eskoriatza-Alde Zaharra

gaur. 20:15. manuel muñoz.

errugbia
euSkal liga, Seniorrak
Kanpanzar Arrasate-Arratiko
zapatua. 16:00. mojategi.

muSHing
euSkaDiko tXaPelketa
Zapatuan, federatuak
16:00.etan hasita.
Domekan, denak
10:00etan hasita.

eSku PilOta
FeDeratuak, gaur
Bi partidu Bergaran (19:30)
Partidu bat Arrasaten (20:30).
ProFeSionalak, gaur
Lau t'erdiko txapelketako 
jaialdia.
 22:00, oñatiko zubikoan.

aSt e b u r u kO  H i t z O r D u a katletak eta txakurrak batera 
ibiliko dira lehian gorlan
Euskadiko ii. mushing txapelketa egingo dute bihar eta etzi; hainbat 
modalitatetako lasterketak egingo dituzte, denak txakurrekin

xABIEr urzElAI  |  arrasatE

Asteburuan jokatuko dute Gor-
lako mushing txapelketa, eta, 
gainera, Euskadiko Txapelketa 
absolutua izango da. Hala, zapa-
tuan –16:00etan hasita– federa-
tuendako lasterketak egingo 
dituzte eta domekan –10:00etan 
hasita– federatuez gain herri 
mailako kirolariek ere parte har-
tu ahal izango dute.

Iaz egindako lehenengo edi-
zioa arrakastatsua izan zen, eta 
orduan eguraldiak ez zuen bate-
re lagundu. Asteburuan, berriz, 
ona dator: "Eta gainera, aurten 
gure lasterketak ez du mundialaz 
bat egiten, eta aurreikusten dugu 
parte-hartzaile kopuru polita 

etorriko dela. Burgosen, esatera-
ko, 150 lagun inguru batu ziren", 
adierazi du antolatzaile lanetan 
dabilen Maribi Berraondok. 

Lau modalitate
Bai zapatuan eta bai domekan 
lau modalitatetan banatuko dituz-
te lasterketak: txakur-krosa, bi 
txakurrek tiratutako patinak, 
txakur batek tiratutako bizikleta 
eta lau txakurrek gidatutako gur-
dia (5 kilometroko zirkuituan). 
Eta, domekan txakur krosa 7.5 
kilometroko zirkuituan egingo 
dute: "Txakurrek tenperatura 
baxuak behar dituzte ondo mol-
datzeko, eta baliteke zapatukoa 
beranduago hastea". 

IrAtI gOItIA  |  oñati

Xalak atzerapena eskatu eta gero, 
joan den asteburuan Eskoriatzan 
jokatzekoa zen Lau t’erdiko Txa-
pelketako partidua Oñatin joka-
tuko dute gaur, egubakoitza (22:00). 

Hala, eguaztenean egin zuten 
pilota aukeraketa, Zubikoan. 

Xala, zalantzekin
Lekunekoak aitortu moduan, 
oraindik zalantzak ditu bere sor-

baldarekin, baina partidurako 
prest egotea espero du: "Astelehe-
nean joan nintzen probatzera eta 
sentsazio nahiko txarrekin buka-
tu nuen entrenamendua. Gaur 
ematen du hobeto nagoela, baina, 
oraindik mina sumatzen dut". 

Retegiren kontrakoa irabaziz 
gero finalerdietan izango da Xala; 
Julen Retegik, ordea, ez du ia 
aukerarik. Hala ere, norgehiago-
ka irabaztera irtengo da pilota-
lekura, eta lortuz gero garaipen 
horrek Saralegiri egingo lioke 
mesede. 

Mendizabal eta rezusta
Jaialdiko partidu nagusiaren 
aurretik, Mendizabal antzuola-
rrak eta Rezusta bergararrak  
Lasaren eta Cecilioren aurka 
neurtuko dituzte indarrak.

eskoriatzan beharrean, kanporaketa oñatin

Retegi eta Xala, eguaztenean, Oñatin.  |   irati goitia

Iazko txakur krosa.  |   j. domingo

antXintXika

Hilaren 2an ospatu zuten Antxintxika Eguna, eta krosarekin batera 
Dordoka taldeari diruz laguntzeko jaialdia egin zuten arratsaldean, 
frontoian. Bada, jaialdi arrakastatsua izan zen, eta 3.549 euro batu 
zituzten. Argazkian, Aitor Rementeria Aritz Bikuñari batutako dirua 
ematen.  

3.549 euro Dordokarendako

PILOtA

AtLEtISMOA
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Debagoieneko 
OSASUN
ZERBITZUAK

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

AKUPUNTURA

INTEGU 
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34

ALBAITARIAK

ETxEBERRIA JULIO  
(DEBAGOIENEKO ALBAITARI OFIZIALA)
Bergara  / 609 54 16 13

DENTISTAK

ANE LASAGABASTER
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk.

943 79 13 68

AGIRRE HORTZ KLINIKA
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

ARANBURU HORTZ KLINIKA
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

ARRASATE HORTZ KLINIKA
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

ARREGI HORTZ KLINIKA
Arrasate / San Bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

BERGARA HORTZ KLINIKA
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

CAvIGLIA SILvANA
Bergara / Simon Arrieta 3-2B / 943 76 38 54

GOROSABEL J. ALBERTO
Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88

IRIARTE ANE MAITE / ITZIAR ARANDO
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

IRIARTE IDOIA
Bergara / Artekale 1-1C / 943 76 01 65

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

MAZMELA BOLINAGA ENRIKE
Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

SAINZ MALKORRA ANA
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

DERMATOLOGIA

TAMAyO CONCEPCION
Oñati / Atzeko kalea 6 behea 

620 12 48 43 / 943 71 61 82

ENTZUMEN ZENTROAK

INSTITUTO OPTICO – BIOACUSTICA
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

ERREUMATOLOGIA

GOROSARRI ZUBIZARRETA, xABIER DOKTOREA 
TROJAOLA ZULUETA, LURDES DOKTOREA
Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

HOMEOPATIA

AMAIA IRIARTE (MEDIKU HOMEOPATA)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

KIROPRAKTIKA ZENTROA

LARRAÑAGA ANDREA
Arrasate / Aprendices 2 / 943 79 92 83

LOGOPEDIA

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

MASAJISTAK

AZPEITIA IRUNE
Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

NEUROLOGIA
AGUSTIN SAGASTA (AITA MENNI OSPITALEA)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14 / 943 79 44 11

OPTIKAK

BEGIONDO OPTIKA
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

ORTOPEDIA

MARIA vICTORIA ANITUA
Aretxabaleta / Belorrieta auzoa 1 / 943 08 11 43

OSASUN-DIAGNOSTIKOAK

UDALAITZ MEDIKU-ZENTROA  
(ERRESONANTZIA MAGNETIKOA)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

OSTEOPATIA

BENGOA NEREA 
Arrasate / Erdiko kale 22, 3 ezk / 659 58 66 89

PODOLOGOAK

ERDIKO KLINIKA PODOLOGIKOA
Arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46

IKERLEKU PODOLOGIA ZENTROA
Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

OINEZ PODOLOGIA KLINIKA
Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

PSIKOLOGOAK

ARKAITZ IRAZABAL PSIKOLOGO KLINIKOA 
Bergara / 646 06 28 18

arkaitz.irazabal@gmail.com

GARMENDIA LANDER  
PSIKOLOGO KLINIKOA - PSIKOTERAPEUTA
Arrasate / Obenerreka 2, 7H / 943 79 35 86 / 669 10 13 93

NUÑEZ TxOMIN 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

vICENTE HUESO PSIKOLOGO KLINIKOA  
(AITA MENNI OSPITALEA)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

PSIKIATRIA

IÑAKI MADARIAGA (AITA MENNI OSPITALEA)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

yOGA

SAMADHI yOGA
Bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.
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k u lt u r a

A. ArANBuruzABAlA  |  arrasatE

Izaskun Murgia Elkarte Lirikoa 
martxoan hasi zen La rosa del 
azafrán zarzuela prestatzen. 
Aurrekoetan moduan, arloka hasi 
ziren lanean: arlo musikala lan-
duz, alde batetik, eta eszena edo 
antzerki arloa prestatuz, bestetik. 
Ekainean bildu ziren partaide 
guztiak lehenengoz, elkarrekin 
lehenengo ekinaldia egiteko. Irai-
la ezkero, taldekako asteroko bi 
entseguez gainera, domeketan 
talde guztia bildu izan da, zar-
zuela osoa elkarrekin lantzeko 
helburuarekin.

Hilabeteetako prestaketa lanak 
eginda, ilusioz eta irrikaz daude 
elkarte lirikokoak hamabosgarren 
zarzuela jendaurrean erakusteko. 
Lau emanaldi egingo dituzte bi 
asteburutan banatuta. Sarrerak 
18 eurotan salgai daude Amaia 
antzokiko leihatilan, eta, bestela, 
on line honako helbide hauetan: 
Arrasate-mondragon.org eta Tic-
ket.kutxabank.es.

jacinto Guerreroren beste bat 
Arrasatekoek ondo ezagutzen dute 
La rosa del azafrán zarzuelaren 
egilea, aurrez egin izan dituzte-e-
ta harenak diren Gavilanes eta 
El huésped del Sevillano obrak. 
Oraingoaren, libretoaren egilea 
Guillermo Fernandez-Shaw da.    

Lope de Vega idazlearen El 
perro del hortelano obraren mol-
daketa libre bat da. Gaztela-Man-
txan dago kokatuta, izenburuak 
adierazten duen moduan, azafrai 
lorea jasotzeko garaian. Gizarte 
klase ezberdinetako bi amoran-
teren istorioa du aurtengoak 
ardatz: Juan Pedro ortuzaina 
(Igor Ganboa) eta Sagrario etxal-
deko jabea (Ruth Osinaga) dira 
protagonista nagusiak. "Klase 
ezberdinetakoak izanik, ezinez-
ko maitasun istorio bat da; elka-
rrekin egon ahal izateko, gezur 
bat asmatuko dute: Juan Pedro 
gerrako zaurien ondorioz burua 
galduta duen Don Generoso (Luis 
Okina) herriko pertsonaia bitxia-
ren semea dela. Istorioaren alde 
serioa da hori, baina alde komi-
kotik ere asko du zarzuela 
horrek", azaldu du Tere Gonza-
lez zuzendariak. 

100 lagunetik gora kantuan
Arrasateko elkarteak aurrez egin-
dako zarzueletako bakarlariak 
aukeratu ditu zuzendariak, haren 
esanetan, ezin du-eta pertsonaia 
bakoitzean nahi duen abeslaria 
jarri; hau da, Juan Pedro bari-
tonoa bada, paper horretan ahots 
baritonoa jartzera behartuta dago. 
Era berean, zaila da kantu-esko-
la beretik pertsonaia bakoitzeko 

aukera bat baino gehiago izatea. 
Aukera zabalagoa du pertsonaia 
komikoetarako. Honako hauek 
dira, bada, aurrez aipatutakoekin 
batera, aurtengo protagonistak: 
Catalina (Cristina Cubillo), Moni-
quito (Mikel Izurrategi), La Cus-
todia (Mertxe Salaberri) eta Carra-
cuca (Arkaitz Garrido).

100 lagun inguruko abesbatzak 
eta Arrasate Musikaleko orkes-
trak osatuko dute taularen gai-
neko taldea. "Oso kantu politak 
ditu abesbatzak eta asko gozatzen 
ari dira. Aurrekoetako partaideak 
dira gehienak, neska abeslari 
berriak badaude ere", esan du 
Tere Gonzalezek.

gizarte klase ezberdinetako 
maitasunaz, zarzuela alaia

'la rosa del azafrán' obraren lau emanaldi izango dira amaia antzokian

izaskun murgia elkarteak david artzamendiri eskainiko dio aurtengoa

Izaskun Murgia Elkarte Lirikoko kideak La rosa del azafrán zarzuelaren domekako entseguan.  |   oihana Elorza Ruth Osinaga (Sagrario) eta Mertxe Salaberri (La Custodia).  |   o. E. 

BI AStEBURUtAN,  
LAU EMANALDI
azaroak 22, zapatua: 19:30.

azaroak 23, domeka: 19:30.

azaroak 28, egubakoitza: 20:00.

azaroak 29, zapatua: 19:30.

dAtUA

La tabernera del puerto 
obra izan zen 2000. urtean 
Elkarte Lirikoak egin zuen 
lehenengoa. Aurtengoa 
hamabosgarren lana da.

15
zarzuEla

Estreinaldirako astebete falta da, eta 
gustura da izaskun murgia Elkarte 
lirikoko zuzendaria azkeneko entse-
guetan ikusi duen emaitzarekin.
La rosa del azafrán lana aukeratu 
duzu aurten; zergatik?
gure taldeari ondo datorkion obra 
aukeratzen saiatzen naiz beti; ezin-
bestekoa ikusten dut obran abesbatza 
izatea, guztiok parte hartzeko zarzue-
la egin gura dugulako.
zuretzako obra berezia dela diozu.
horrela da, bai; txikitatik sarritan entzun 
izan dudan zarzuela da; baina, begira, 
hamabosgarrena egin arte, ez dut 
aukeratu. Ez dakit zergatik, baina 
oraintxe heldu zaio momentua. gehien 
interpretatu izan den zarzuela da.

musikalki nolakoa da?
bi ekinalditan banatuta dago. melodia 
edo kantu ezagunak ditu; apustu egin-
go nuke ikustera datozen askok eza-
gutuko dituztela, nahiz eta jakin ez 

zarzuela horretakoak direla. Errepika-
tzen diren zatiak ere badaude. oroko-
rrean, obra konplikatua da; kanturako 
pasarte zailenak sagrario eta juan 
pedrorenak dira. orkestrarentzako, 
berriz, obra osoa da konplikatua.
David Artzamendiri eskaini dizkio-
zue aurtengo lau emanaldiak.
aurtengo urtarrilean hil zen 99 urte 
zituela; parrokiako organista moduan 
ezagutu izan dut beti. musikarako bizi 
zen. juanito anaiarekin batera 50eko 
hamarkadako arrasaten zarzuelen 
bultzatzaile nagusia izan zen. urte 
batzuk geroago, izaskun murgia Elkar-
te lirikokoek hartu genien lekukoa. ze 
gutxiago, bada, juanitori bere garaian 
egin genion moduan, davidi ere ome-
nalditxoa egitea. aurtengo emanaldi 
guztiak david artzamendiren omenez 
egingo ditugu. omenaldi xumea izan-
go da; emanaldi bakoitzaren sarreran 
egiten dudan aurkezpenean haren 
aldeko aipamena egingo dut. 

goiEna

"Egiteko konplikatua da, baina entzuteko, 
berriz, oso polita; kantu ezagun asko ditu"

tErE GOnzALEz | izaskun murgia ElkartE lirikoko zuzEndaria
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Euskara irabazle, denok irabazle!

gOIENA kluBEkO BAzkIDE EgItEkO: 

943 25 05 05 

Zorionak, urriko irabazle guztiei! 
Hauek dira Irrien lagunen oparien irabazleak. 

ImANOl BElOkI  |  Eskoriatza

Pirritx, Porrotx eta Marimotots 
pailazoek ikuskizun berria 
estreinatuko dute Eskoriatzako 
Manuel Muñoz kiroldegian. 
Azaroaren 22an izango da, zapa-
tua, 17:30ean, eta, oraingoan, 
Txo, mikmak txikia ikuskizu-
narekin etorriko dira.

Itsasoaren bestaldetik iritsi 
den indiarra aurkeztuko dute: 
Txo mikmak indiarra. Baita 
egurrezko ametsak esna egiten 
dituen Aitona Roke arotza ere. 
Biak Pirritx, Porrotx eta Mari-
mototsekin batuko dira mundua 
aldatzeko plana egiteko. Izan 
ere, itsasoa plastikozko zabor-
tegi bihurtzen ari da, eta balea 
bat gaixorik iritsi da hondar-
tzara. Hala, Albaola ontziolan 

San Juan baleontzi berria erai-
kiko dute, bertako kapitaina 
sagua izanik. Ekaitz eta haize 
bortitzetatik pasata, bira eman-
go diote munduari, eta egurrez-
ko ametsak maite ez dituen 
Plastiker garaitu.

Sarrerak salgai
Sarrerak gaur jarriko dira sal-
gai Manuel Muñoz kiroldegiko 
leihatilan (7:30-21:30), sei euro-
tan. Antolatzaileek adierazi 
dutenez, adin guztietakoek 
beharko dute sarrera sartzeko.

Sarrerak eskuratzeko hona-
koa da kiroldegiko ordutegia: 
astelehenean: 14:00-21:00; mar-
titzenetik egubakoitzera: 07:30-
21:00; zapatuan: 09:00-13:00; eta 
domekan, berriz, 16:00-20:00.

'txo, mikmak txikia' ikuskizun 
berria izango da eskoriatzan

Pirritx eta Porrotxek Eskoriatzan aurrez egindako saio bat.  |   goiEna

A. A/ t. m.  |  arrasatE

Abenduaren 5etik 8ra izango da 
Durangoko Azoka; 49. edizioa da 
aurtengoa. Landakoguneaz gai-
nera, aurrekoetan moduan, Duran-
goko hainbat txokotan banatuko 
dituzte azokaren zortzi guneak:  
Areto Nagusia, Ahotsenea, Sze-
natokia, Kabi@, Saguganbara, 
Plateruena, Irudienea eta Azoka 
Telebista. "Hori guztia, 700 metro-
ren barruan eta bost minutuko 
distantzian", azaldu zuen Nerea 
Muxikak, Gerediagako presiden-
teak, eguaztenean egindako aur-
kezpenean. Aurtengo edizioan 
nobedadeak izango dira guneetan: 
Areto Nagusian eta Ahotsenean, 
bereziki.

Areto nagusia: Gogoeta Plaza
Landakoguneko Areto Nagusia 
ohiko liburu eta bestelako proiek-
tuen aurkezpenak egiteko lekua 
izateaz gainera, Azokaren bul-
tzatzaileek Gogoetaren Plaza 
bihurtu gura dute, euskal kultu-
raz jardun, eztabaidatu eta haus-
nartzeko espazioa, hain zuzen 
ere. "Azken baten, non gauden 
eta norantz goazen aztertzea da 
helburua hiru gai hizpide hartu-
ta: hizkuntzaren hautua, sosten-
gu ekonomikoa eta transmisioa", 
gaineratu zuen Muxikak. 

Eguneko hiru saio egingo 
dituzte, eta hiru formatutan: elka-
rrizketa pertsonala, bi lagunen 
arteko solasaldia eta mahai-in-
gurua. Izen ezagun ugarik har-
tuko dute parte bertan, besteak 
beste:  Fermin Muguruzak, Maia-
len Lujanbiok, Bernardo Atxagak 
eta Laura Mintegik. 

Ahotsenea, bi karpatan 
Sortzaileen aldetik izan duten 
eskaria kontuan hartuta, bat 
beharrean bi karpa izango dira. 
"Kontzertuetarako izango da kar-
pa bat, aurrez aurre bi agertoki 

izango dituena. Bestean, berriz, 
liburuen eta diskoen aurkezpenak 
egingo dituzte", azaldu zuen Lutxo 
Egiak, Ahotseneako arduradunak. 
Denera, 55 kontzertu eta 35 sola-
saldi egingo dituzte. 

Azoka telebistan, platoa 
Goienak kudeatuta Azoka Tele-
bista egongo da aurten ere. Berri-
kuntzak dira plato bat jarriko 
dela eta publikoarekin elkarre-
ragina sustatuko dela. Egunean 
bi magazine eta Amaia DJrekin 
musika saioak eskainiko ditu, 
besteak beste.

Zortzi guneetako arduradunak eguazteneko aurkezpenean.  |   tXomin madina

kulturgintzaz hausnartzeko gunea eta 
ahotsenea bi karpatan, Durangoko azokan
aurten ere zortzi gune izango ditu 49. edizioa beteko duen azokak
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Autobus zerbitzua egongo da:
10:00 - 14:30

ESKORIATZA - LEINTZ GATZAGA
LEINTZ GATZAGA - ESKORIATZA

2014XXII. ESKULANGINTZA FERIA
10:00
14:30LEINTZ GATZAGA

SANMILIxANAK
AZAROAK

IGANDEA
16

A. l.  |  arEtXabalEta

Euskal Herriko hilarriak ize-
neko erakusketa egongo da 
ikusgai Aretxabaletako Arku-
pe kultura etxean azaroaren 
29ra arte. Erakusketa hori, bere 
izenak iragar dezakeen moduan, 
hemengo hilarrien jatorria, 
ezaugarriak eta sinbologia eta 
haien interpretazioa uztartuko 
dituen erakusleihoa izango da.

Erakusketa 
Aurkezpen-panel handi bat eta 
beste hamabi panel egongo 
dira, gaika sailkatuta: sinbolo 
astralak, giza irudia, monogra-
mak, gurutzea eta animalien 
irudia eta hilarriak egiteko 
erabiltzen diren harri motak, 
besteak beste.

Bestetik, hilarrien lau erre-
produkzio egongo dira, tamai-
na errealean, jendeak benetan 
nolakoak diren irudika ditzan. 
Gainera, gaian aditua den Pedro 
Zarrabeitiaren Estelas discoi-
dales de Euskal Herria libu-
ruaren hainbat ale egongo dira, 
hilarrien nondik norakoak 
kontsultatzeko.

Ordutegia 
Bada, erakusketa ikusteko, 
honako ordutegi honetan joan 
beharko da Arkupera: aste-
lehenet ik  egubakoi tzera 
11:00etatik 13:00etara eta 
18:00etatik 20:00etara arratsal-
dean; zapatuan, aldiz, goizez 
bakarrik dago irekita, 11:00eta-
tik 13:00etara.

euskal Herriko hilarrien 
gaineko erakusketa dago 
hilaren 29ra arte arkupen
hainbat panel egongo dira, baita hilarrien lau 
erreprodukzio tamaina errealean ere

A. l.  |  bErgara

Haurrek heriotza hobeto uler-
tzeko antzezlana da Egun berri 
bat. Eidabe konpainiaren esku-
tik dator eta Bergarako Zaba-
lotegi aretoan izango da hilaren 
16an, domekan, 18:00etan, lau 
euroren truke. Euskarazko lana 
da eta 5 urtetik aurrerako hau-
rrei zuzenduta dago.

Galder Perezek zuzendu du 
obra hori eta Olatz Ganboa eta 
Iñaki Maruri dira aktoreak. 

Heriotza da gaia 
Antzezlanaren protagonista 
Eli izeneko neskatoa da, eta 
Manex neba du. Hasiera batean, 

Elik ez du nebaren heriotza 
onartzen, errudun sentitzen 
da eta emozio horien kaosean 
galtzen da. Heriotzaren onar-
penaren prozesuan, ikusiz eta 
ikasiz aurrera egingo du eta 
neskatoak gai potolo hori nola 
barneratzen duen ikusten da 
apurka-apurka.

Sentsibilizazio kanpaina da 
Eidabe konpainiakoek diotenez, 
ikusleak hunkitzea eta sentsi-
bilizatzea du helburu lanak; 
azken finean, gai delikatua da, 
eta, hain zuzen, heriotza indar-
tsuago eta alaitsuago ikusteko 
balio dezake.

eidabe konpainiaren 'egun berri bat' 
antzezlana domekan Zabalotegin

ANDEr lArrAñAgA  |  oñati

Aurten 100 urte beteko zituen 
Antonino Ibarrondo musikagile 
eta konpositore oñatiarrak, eta, 
horren harira, Musikegunak-en 
baitan, omenaldia egiten ari zaio 
Oñatin.

Aurreko domekan, Esemble 
Sinkro taldeak haren omenezko 
kontzertua eskaini zuen. Bigarren 
emanaldi honetan, Bilboko Udal 
Musika Bandaren txanda da: 
Ibarrondoren zazpi pieza original 
joko ditu bandak, eta, besteak 
beste, hark egindako transkripzio 
bat dago. Hori horrela, kontzer-
tua domekan izango da, hilaren 
16an, San Migel parrokian, 
19:00etan hasita.

Bilboko bandako zuzendari 
Arrazoi nagusi bat dago Bilboko 
banda etortzeko; izan ere, 1979tik 

1984ra musikagile oñatiarraren 
batutaren zuzendaritzapean ari-
tu zen banda hori. 

Ez zen izan, ordea, zuzendu-
tako banda bakarra: Oñatiko Udal 
Bandako zuzendaria izan zen 32 
urtez; behin hori lagata, 7 urtean 
Sestaoko Udal Banda zuzendu 
zuen, eta, horren ondoren, aipa-
tu bezala, Bilbokoaren agintea 
hartu zuen 1979an.

Orotariko abestiak entzungai 
Pello Zabalak aurkeztuko du 
domekako emanaldia ere, eta 
estilo askotariko kantuak egongo 
direla entzungai esan du: "Kon-
tzertuak emateko kantuak egiten 
zituen Antonino Ibarrondok, bai-
na baita kalean dantzatzeko modu-
ko abestiak ere".

Lazos de lealtad pasodoblea, 
Ibar Aldian eta Rossiniren Tanc-

redi oberturak, SEEI martxa, 
Oñate Zortzikoa, Baskalduri-
kan-Bapo eta Aloña-Mendiren 
himnoa izango dira Bilboko Udal 
Musika Bandak joko dituen Iba-
rrondoren piezak.

Hilaren 23an, azken emanaldia
Konpositorearen jaiotzaren men-
deurrenaren omenaldiak amai-
tzeko, azaroaren 23an, datorren 
asteko domekan, azken kontzer-
tua emango dute Oñatiko hainbat 
taldek bat eginda: Ganbara Abes-
batzak, Oñatiko Abesbatzak, 
Parrokiako Abesbatzak, Udal 
Txistulariek eta Udal Musika 
Bandak, hain zuzen ere.

Beraz, esan bezala, Ibarron-
doren pasodoble, martxa eta zor-
tzikoak, besteak beste, entzuteko 
aukera egongo da domeka hone-
tan bilbotarren eskutik.

bilboko udal musika bandak etzi 
omenduko du antonino ibarrondo
ibarrondoren jaiotzaren mendeurrena ospatzeko, musikari oñatiarra 
omenduko du bilboko bandak, haren piezaz osatutako kontzertua eskainita

Joan den domekako Ensemble Sinkro taldearen kontzertuaren aurretik, Pello Zabala aurkezten.  |   josEtXo arantzabal
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andoni muXika

jonathan vaz, Bergarako 
kiroldegian. 

ANDONI muxIkA  |  bErgara

Jonathan Vaz bergararrak esku-
baloia du gogoko. Txikitatik 
jokalari ibili eta gero, pauso bat 
eman du aurrera eta orain, arbi-
tro moduan disfrutatzen du esku-
baloiaz. Esaten duenez, aste 
buruetako lana da hori, eta, 
horregatik, astean zehar erdi 
mailako ziklo bat ikasten ari da: 
Sukaldaritza eta Gastronomia, 
hain zuzen ere. Oraingoz, oso 
gustura dago, eta, hemen arbi-
tratzeaz gain, beste leku batzue-
tara ere joaten da; aurten, adi-
bidez, Malagako torneo batean 
aritu da. 
zergatik egin zinen eskubaloiko 
epaile? 
Batez ere, asko maitatzen duda-
lako eskubaloia. Txikitatik hasi 
nintzen jokatzen eta oso gustura 

nengoen. Baina urte batean ezin 
izan zuten talde bat aurrera era-
man: jende gutxi zegoen, medioak 
falta ziren… eta, horregatik, 
eskubaloiko epaile hastea era-
baki nuen. Dei batzuk egin, eska-
tzen zituzten probak gainditu 
eta, horrela, eskubaloiko epaile 
bihurtu nintzen. Bada, geroztik, 
oso gustura sentitzen naiz rol 
berri horretan. 
Nola jasaten duzu presioa?
Hasi nintzenean, oso gaizki. Pen-
tsatzen nuen ezingo nuela epai-
le  jarraitu. Hasieran, normala 
denez, txikien, hau da, hasibe-
rrien partiduak arbitratu behar 
izaten dira eta partidu horieta-
ra guraso asko joaten dira; eta 
haien jarrera ez zen batere ero-
soa nik hartzen nituen erabakien 
aurrean. Horrenbestez, hasieran, 

bereziki, oso zaila da aurrera 
egitea. Baina gero, nortasuna 
sendotzen den neurrian, horre-
taz disfrutatzea lortzen da.
Orain arte, nolakoa izan da zure 
esperientzia? 
Asko disfrutatu dut. Lehen aipa-
tu dudan moduan, hasierak oso 
zailak dira. Batez ere, hasieran 
ez daukagulako nortasunik arbi-
tro moduan. Baina zenbat eta 
partidu gehiago arbitratu, orduan 
eta seguruago sentitzen da bat 
eta, azkenean, horretaz disfruta-
tzen da. Azken finean, jantziago 
egonda, horrekin zera lortzen da, 
mailaz igotzea; hau da, norbera-
ri finkatzen dizkioten helburuak 
betetzen badira, gora egiten da. 
Aurten, Euskadiko Ligan dihar-
dut epaile, futbolean hirugarren 
maila izango litzatekeena.

malagan esperientzia aberasgarria 
izan zenuen, ezta?
Bai, dudarik gabe. Espainiako 
epaile asko elkartu ginen, adin 
eta maila askotarikoak. Haiekin 
ideia eta esperientzia berri asko 
partekatu nituen, eta horrek, 
zalantzarik gabe, arbitro hobea 
egin nau.
Nola entrenatzen da arbitro bat? 
Epaile izateko, ezinbestekoa da 
bi entrenamendu edukitzea:  fisi-
koa eta mentala, hain zuzen ere. 
Lehenengoa preparatzeko, korri-
ka egitera joaten naiz, astean 
pare bat ordu, eta, horretaz gain, 
Oñatiko eskubaloi talde baten 
entrenatzen naiz astean behin. 
Bigarrena, berriz, zailagoa da; 
hori entrenatzeko modu bakarra 
arbitratzea dela uste dut; izan 
ere, azkenean, esperientzia ira-
bazita ikasten da. 
Baduzu bestelako zaletasunik? 
Bigantxak asko gustatzen zaizkit. 
Txikitatik gustatzen zait herrie-

tako jaietara joatea horretan 
ibiltzeko; egia esanda, eskubaloia 
baino lehenago hasi nintzen 
horrekin. Horrela, ahal duda-
nean, beti joaten naiz edozein 
herritara bigantxez disfrutatze-
ra.   
Nola bateratzen dituzu ikasketak 
eta lana?
Ondo. Azken finean, asteburue-
tako lana da. Astean zehar erdi 
mailako ziklo batean dihardut 
eta bukatzen dudanean entrena-
tzera joaten naiz. Oraingoz, oso 
ondo nabil, eta horrela jarraitzea 
espero dut. 
Nahiko zenuke horretaz bizi izatea? 
Horretaz bizi izatea ezinezkoa 
da. Maila nagusietan ari direnak, 
adibidez Espainiako maila nagu-
sian, Asobalen, beste lan bat dute 
horretaz gain. Honekin esan nahi 
dut ezinbestekoa dela epaile iza-
teaz gain beste lan bat edukitzea. 
Baina, noski, asko litzaidake 
etorkizunean aukera hori izatea.

talde gustukoena: desagertu zen bat, 

san antonio. 

toki gustukoena: kiroldegia.

bizi izateko leku bat: Corella (nafarroa). 

musika talde gustukoena: iron maiden.

amets bat: arbitro profesional bilakatzea. 

Pelikula bat: The Hunger Games (gary 

ross, 2012). 

PErtSOnALA

"epailea izateko, 
ezinbestekoa da bi 
entrenamendu edukitzea: 
fisikoa eta mentala" 

jonathan vaz | eskubaloi arbitroa 
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1. etXebiZitZak

101. SalDu
aretxabaleta.  etxebizitza 
salgai andra marin. erabat berri-
tua, bizitzera sartzeko moduan. 
bi logela, egongela, sukaldea, 
komuna eta trastelekua. bero-
kuntza indibiduala, gasarekin. 
605 74 34 39 (m. Carmen)  edo 
645 00 90 03 (ramiro) 

arrasate.  Feliziano aranzaba-
len, bi logelako etxebizitza sal-
gai. 69,38  metro koadro. deitu 
627 59 75 38 telefonora.

bergara.  etxebizitza saltzen 
da matxiategi 10ean. bigarren 
solairua. 115 metro koadro. 
eguzkitsua. hiru logela. berriz-
tua dago eta igogailua jartzen 
ari dira. Prezio negoziagarria. 
650 60 26 55 

 
103. errentan eman

aretxabaleta.  etxebizitza 
jantzia ematen da errentan. 
egoera onean. bi logela, egon-
gela, sukaldea, komuna eta 
trastelekua. berokuntza indibi-
duala, gasarekin. andra marin. 
605 74 34 39 (m.Carmen) 

eskoriatza. etxebizitza berria 
ematen da errentan. erdialdean 
dago. hiru logela eta bi bainuge-
la. interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 652 70 08 00

 
104. errentan Hartu

baserri bila Debagoienean.  
bikote arrasatearra debagoie-
nean edo inguruan errentan 
hartzeko baserri bila dabil. 680 
34 29 60  edo 699 28 99 06 

bergara.  hiru logelako etxebi-
zitza  hartu nahi dut errentan. 
gehienez 500 euro ordain ditza-
ket. 602 03 33 56 (Carmelo) 

bergara.  bergaran logela baka-
rreko edo biko etxe bat errentan 
hartu nahi dut. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
616 39 49 91 

bergara.  bi edo hiru logelako 
etxebizitza errentan hartuko 
genukeen bi bergarar gazte gara. 
ezinbestekoa errenta kontratua. 
interesatuok deitu 608 78 77 
71  edo 606 83 82 15  telefono 
zenbakietara.

oñati.  logela bakarreko edo 
biko etxebizitza hartu nahi nuke 
errentan. 647 24 40 54 

 
105. etXeak oSatu

arrasate.  erdigunean, Juan 
Carlos gerra 5ean, logela ema-
ten da errentan. 250 euro hilean, 
gastuak barne. 699 78 87 36 

arrasate.  erdigunetik gertu 
etxebizitza osatzeko pertsona 
bat behar dut. 678 82 69 77 

bergara.  logela ematen da 
errentan zabalotegi 11n. 602 
07 12 06 

oñati.  etxebizitza osatzeko 
pertsona bat beharko genukeen 
bi langile gara.  interesaturik 
egonez gero deitu mesedez 
18:00etatik aurrera zenbaki 
honetara: 653 74 87 51 

 
106. beStelakoak

etxebizitza aldatuko nuke.  
gasteizen dagoen etxebizitza 
bat aldatuko nuke aramaion 
antzekoa den beste baten truke. 
672 28 30 38 

 

4. lana

401. eSkaintZak
arrasate. mutil euskalduna 
behar da zaintza lanetarako. 
bazkariak prestatu, paseatzera 
irten eta abar. astelehenetik 
ostiralera, goizeko ordutegian. 
649 70 23 90 

402. eSkaerak

arrasate edo aretxabaleta.  
garbitasunean edo nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. ordu-
ka, gauetan zein asteburutan. 
eskarmentua dut eta lege pape-
rak ere bai. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 618 
14 71 34 

arrasate.  36 urteko neska 
astelehenetik ostiralera etxeko 
laguntzaile moduan aritzeko 
gertu. egun osoz, orduka, gauez 
edota etxean bertan bizi izaten 
ere bai. 678 80 96 01 

arrasate.  mutila goizetan 
nagusiei laguntzeko prest. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 673 71 80 93 

arrasate.  neska gertu astebu-
ruetan, orduka, nagusiak zaindu 
eta garbiketa lanak egiteko. 
interesatuok deitu telefono zen-
baki honetara: 632 54 45 25 

arrasate.  sukalde laguntzaile, 
garbiketan edota lisatzen lan 
egingo nuke. egunez. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 632 23 46 19 

bergara edo inguruak.  haur 
hezkuntza ikasten dabilen 24 
urteko neska euskalduna naiz, 
bergarakoa, eta haurrak zaindu-
ko nituzke arratsaldetan. espe-
rientzia handia daukat. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 680 17 33 61 

bergara.  adin ertaineko ema-
kumea umeak eta nagusiak 
zaindu edo etxeko lanak egiteko 
gertu. 610 34 97 88 

bergara.  emakume euskaldu-
na, esperientziaduna, pertsona 
nagusiak zaintzeko gertu. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 690 05 79 07 

bergara.  garbiketak egiten eta 
nagusiak zaintzen lan egingo 
nuke. interesatuok deitu telefo-
no zenbaki honetara: 688 65 
10 22 

Debagoiena.  56 urteko ema-
kume euskalduna, geriatria 
laguntzaile tituluduna eskar-
mentuduna, orduka nagusiak 
zaindu eta etxeko lanak egiteko 
gertu. nati. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara:  676 
78 22 35 

Debagoiena.  56 urteko ema-
kumea lanerako gertu. eskar-
mentua dut umeak zaintzen, 
etxe zein lantegien garbiketan 
zein tailerrean. 647 10 58 72  
edo 943 79 96 25 

Debagoiena.  arratsaldez edo 
orduka nagusiak zaintzen eta 
garbitasunean lan egingo nuke. 
asteburuetan, etxean bertan bizi 
izaten ere bai. 622 05 30 57 

Debagoiena.  dendari, sukal-
de laguntzaile edo zaintza lane-
tan arituko nintzateke. eskar-
mentua dut nagusiak zaintzen. 
erreferentzia onak eta lege 
paperak ditut. 631 83 58 20 

Debagoiena.  erizain lagun-
tzailea lanerako gertu: nagusiak 
paseoan lagundu, janaria pres-
tatu, konpainia egin eta abar. 
autoa daukat. 617 20 59 43  
edo 943 79 96 25 

Debagoiena.  etxean bertan 
bizi izaten lan egingo nuke. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 688 88 38 32 

Debagoiena.  garbiketak egi-
ten, nagusiak eta umeak zain-
tzen esperientzia daukat. taber-
nak garbitzen ere bai. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
h o n e t a r a :  6 6 6  9 2  4 9  2 7 
(sarina) 

Debagoiena.  gizona lan bila, 
orduka nagusiak zaintzeko. aste-
buruetan ere bai. 602 07 12 06 

Debagoiena.  mutila etxeko 
lanak egin, nagusiak zaindu edo-
ta sukalde laguntzaile jarduteko 
gertu. esperientzia daukat nagu-
sien zaintzan eta lege paperak 
ditut. interesatuok deitu 658 
74 94 63  edo 632 26 01 84  
telefono zenbakietara.

Debagoiena.  neska ardura-
tsua, sukaldaritza eta geriatria 
oinarrizko ikasketaduna, lanera-
ko gertu. nagusiak zaindu eta 
g a r b i ke ta k  e g i n g o  n i tu z ke , 
etxean bertan bizi izanda, egun 
osoz edo orduka. deitu 615 06 
28 04 telefonora.

Debagoiena.  mutila gertu 
nagusiak zaintzeko edo garbike-
tak egiteko. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 691 
16 96 43 

Debagoiena.  mutila lanerako 
gertu: eraikuntzan, gidari, sukal-
de laguntzaile edota nagusiak 
zaintzen. 636 60 48 51 

Debagoiena.  mutila orduka 
zaintza lanak egiteko gertu. 
eskarmentua eta erreferentziak 
dauzkat. . interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 662 
43 08 54 

Debagoiena.  haur hezkuntza-
ko ikasle euskalduna goizetan 
umeak zaintzeko prest. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 688 61 11 01 

Debagoiena.  nagusi edo 
umeak zaintzen eta garbiketak 
egiten lan egingo nuke. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 678 84 35 81 

Debagoiena.  nagusiak zaindu 
eta etxeko garbiketak egingo 
nituzke, orduka edo jardun osoz. 
sukalde laguntzaile eta zerbi-
tzari ere bai. nahiago dut arra-
saten bada. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 658 
31 06 20 

Debagoiena.  nagusiak zaindu 
eta paseoan laguntzeko, etxeko 
lanak egin,  garbiketak eta aba-
rretan aritzeko gertu nago. 
sukalde laguntzaile ere bai. 
Josten, brodatzen eta arropak 
egiten ere badakit. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
631 10 76 99 

Debagoiena.  nagusiak zain-
tzen edo etxe, taberna eta aba-
rrak garbiketzen lan egingo nuke. 
baita orduka ere.interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
606 64 16 09 

Debagoiena.  nagusiak zain-
tzen lan egingo nuke. ez daukat 
gidabaimenik. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara:  
677 83 37 23 

Debagoiena.  nagusiak zain-
tzen lan egingo nuke. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 678 84 45 28 

Debagoiena.  nagusiak zain-
tzen, garbiketak egiten zein 
sukaldean pintxo eta abarrak 
gertatzen lan egingo nuke. baita 
baserrietan ere. etxean bertan 
bizi izaten edo bestela. autoa 
daukat. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 697 20 
00 86 

Debagoiena.  neska ardura-
ts u a  e ta  es p e r i e n t z i a d u n a 
umeak zaintzeko, orduka garbi-
ketak egiteko, zein nagusiak 
lagundu edo paseoan ateratze-
ko gertu. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara 695 
73 87 95 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua lan bila, etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. garbiketak, 
umeak eta nagusiak zaintzen. 
678 84 35 81 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua nagusiak zaindu eta garbi-
ketak egiteko gertu. orduka edo 
egunez, baina etxean bertan bizi 
barik. interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 717 15 01 69 

Debagoiena.  neska astebu-
ruetan nagusiak zaindu edota 
garbiketak egiteko gertu.. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara:  674 53 60 59 

Debagoiena.  neska euskal-
duna lanerako gertu: etxeko 
lanak, nagusiak zaindu, gaua 
pasatu ospitalean eta abar. 
esperientzia eta informeak ditut. 
autoa ere bai. . interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
671 35 22 60 

Debagoiena.  neska garbiketak 
egiteko, nagusiak zaintzeko, 
sukalde laguntzaile, zerbitzari 
eta abarretarako gertu. . intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 663 40 92 67 

Debagoiena.  neska lan bila 
sukaldean, zerbitzari, zaintza 
lanetan etxean bizi izaten, ordu-
ka edo egunez. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara 
654 11 15 14 

Debagoiena.  neska lanerako 
gertu. eskarmentua dut nagu-
siak zaintzen eta atari eta aba-
rren garbiketan. deitu telefono 
zenbaki honetara: 629 29 11 23 

Debagoiena.  neska nagusiak 
zaindu eta paseoan laguntzeko, 
etxeko lanak egin, garbiketak eta 
abarretan aritzeko gertu. sukal-
de laguntzaile ere bai. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara 699 66 33 63 

Debagoiena.  neska prest lan 
egiteko. geriatriako ikasketak 
ditut. ospitalean gaua  pasatu 
edo etxean bertan gaixoak zain-
tzen. autoa daukat. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara 
600 00 51 60 

Debagoiena.  orduka lan egin-
go nuke, 10:00ak eta 16:00ak 
artean, garbiketan edo nagusiak 
zaintzen. lan baimena eta lege 
agiriak dauzkat. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara 
677 39 70 48 

Debagoiena.  Pertsona nagu-
siak zainduko nituzke gauetan. 
ana.  deitu telefono zenbaki 
honetara 695 96 98 74 

Debagoiena.  Pertsonak zain-
tzen, garbiketan edota sukalde 
laguntzaile moduan lan egingo 
nuke. hotelak garbitzen lan egin-
dakoa naiz. autoa daukat. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara 636 11 23 40 

Debagoiena.  urte askoan 
nagusiak zaintzen aritutako 
neska lanerako gertu. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara 631 88 01 58 (mar-
lene) 

eskoriatza, aretxabaleta 
edo arrasate.  emakume eus-
kalduna goizetan orduka etxeko 
lanak egiteko gertu. 688 81 61 
79  edo 943 77 00 26 

lan bila. mutil gaztea lan des-
berdinak egiteko prest; adineko 
jendea zaindu, sukaldeko lagun-
tzaile, zerbitzari eta abar. 685 
73 25 35 

oñati.  neska euskalduna hau-
rrak zaintzeko prest: orduka, 
asteburutan, egun osoz, gauez 
edota egun soltetan. ikasketak 
eta urtetako esperientzia. 651 
70 85 13 

Sukaldaria.  esperientziadun 
s u ka l d a r i a  l a n e ra ko  g e r t u : 
menuak, pintxoak, ogitartekoak 
eta abar egiten urtetan arituta-
koa. interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara 666 83 21 95 

 

5. irakaSkuntZa

501. jaSo

bergara.  etxean eskola parti-
kularrak jaso  nahi ditut. lehen 
hezkuntzako 6.maila. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara 629 62 60 15 

kontabilitatea.  goi mailako 
ikasketak egiten ari den ikasle 
batek kontabilitateko laguntza 
eskolak jasoko lituzke. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara 688 63 68 43 

marrazketa eta materialak.  
goi mailako mekatronika ikas-
ketak egiten dabilen ikasle batek  
marrazketan eta "materialak" 
arloetan laguntza jasoko luke. 
696 14 88 95 

marrazketa teknikoa.  batxi-
lergoko lehenengo mailako 
marrazketa teknikoko eskola 
partikularrak emango dizkidan 
norbait behar dut, arrasaten. 
interesatuok deitu telefono zen-
baki honetara 669 87 24 54 

 502. eman
eskoriatza eta aretxabale-
ta.  lehen hezkuntzako edozein 
gaitako eskola partikularrak 
ematen ditut. 618 77 35 83 

 

7. animaliak

703. eman
katakumeak.  abuztuan jaio-
tako katakumeak eta katu hel-
duak ematen dira opari. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
honetara 629 09 63 46 

 

8. Denetarik

801. SalDu
logelako altzariak.  estilo 
klasikoko logelarako altzariak 
salgai. sei ateko armairua (lau, 
ispiluekin), bikotearendako ohea, 
gau-mahaiak, komoda, eta ispilu 
bat. egoera oso onean. Prezioa 
negoziatzeko. 655 93 98 76 

 
802. eroSi

mendirako eskiak.  mendiko 
eskiak erosiko nituzke. baita 
botak ere. saltzeko asmoa izanez 
gero, deitu hurrengo telefonora: 
675 70 58 54 

 
803. eman

izozkailua.  izozkailua ematen 
da opari. deitu telefono zenbaki 
honetara 943 79 99 87 

telebista.  telebista ematen 
da opari. deitu telefono zenbaki 
honetara 943 79 99 87 

 
805. trukatu

Hizkuntza truke.  nik frantse-
sa erakutsiko nizuke, modu 
praktikoan, eta trukean ingelesa 
ikasi gura nuke. deitu 630 05 
91 98  telefonora.

 
806. galDu

b e l a r r i ta koa  b e rg a ra n .  
urriaren 24an, ostirala, belarri-
tako bat galdu zitzaidan. aro bat 
da, bi zentimetro ingurukoa, eta 
brillanteak dauzka. balio senti-
mental handia dauka. norbaitek 
aurkituko balu eskertuko nuke 
nirekin harremanetan jartzea. 
eskerrik asko. 660 64 95 50 

 
808. beStelakoak

arrasate-elgoibar joan eto-
rria.  arrasatetik elgoibarrera 
eta alderantziz joaten naiz 
autoan egunero, autobidetik. 
arratsaldez sartzen naiz eta 
iluntzean arrasatera bueltan. 
norbait interesatuta balego eta 
gure ordutegiek bat egingo balu-
te, gastuak partekatzeko prest 
egongo nintzateke.  interesatuek 
deitu 600 77 05 56 telefonora. 

leioara autoz.  leioako kan-
pusera arrasatetik autoz, eta 
arratsaldez, joaten garen bi lagun 
gara. autoa konpartitzeko inte-
resa duenak zenbaki honetara 
dei dezake: 696 44 43 99 

oñati-lasarte joan-etorria. 
astelehenetik ostiralera oña-
ti-lasarte, edo inguruko herriren 
batera, joan-etorria egiten badu-
zu, bidaia-gastuak konpartitu 
ditzakegu. goizez joan eta arra-
tsaldez bueltatzen naiz. intere-
satuta bazaude, deitu telefono
-zenbaki honetara. eskerrik asko. 
663 33 95 69

bergara
Pertsona euskalduna behar da 

okindegi-kafetegi batean asteburuetan, 
goiz eta arratsaldez, lan egiteko. 

943 03 79 84iragarkia jartZeko biDeak: 

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.com   |   www.goiena.eus/sailkatuak

egueneko 16:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 
ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

orDaintZeko atalak Dira:
- etxebizitza Saldu/errentan. garajea Saldu/errentan. lokala Saldu/errentan.    
irakaskuntza eman. motorra Saldu/alokatu. animaliak/Saldu. Denetarik/Saldu. 
egubakoitzean + astelehenean: 22 € (bez barne).
astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
modulu bakarra egubakoitzean edo astelehenean: 22 € (+bez).
egubakoitzean + astelehenean: 29 € (+bez).

1. etXebiZitZak
101. saldu
102. erosi
103. errentan eman
104. errentan hartu
105. etxeak osatu
106. bestelakoak

2. garajeak
201. saldu
202. erosi
203. errentan eman
204. errentan hartu
205. bestelakoak

3. lokalak
301. saldu
302. erosi
303. errentan eman
304. errentan hartu
305. bestelakoak

4. lana 
401. eskaintzak
402. eskaerak
403. bestelakoak

5. irakaSkuntZa
501. Jaso
502. eman
503. bestelakoak

6. motorra
601. saldu
602. erosi
603. alokatu
603. konpondu
604.bestelakoak

7. animaliak
701. saldu
702. erosi
703. eman
704. bestelakoak

8. Denetarik
801. saldu
802. erosi
803. eman
804. hartu
805.trukatu
806.galdu
807.aurkitu
808. bestelakoak

9. Harremanak
901. agurrak
902. harremanak
903. deiak
904. bestelakoak

10. relaX

Zure iragarkiak

P r e Z i o  b e r e Z i a  g o i e n a  k l u b e k o  b a z k i d e e n d a k o
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oroigarria

2008ko azaroaren 13an hil zen.

Zure kuadrillakoak.
Bergaran, 2014ko azaroaren 14an.

Ez zaittugu inoiz ahaztuko,
ez zaittugu inoiz galduko,

gure bihotzian
eruango zaittugu betirako.

Susana 
Larrañaga Guillen

EskEr ona

oñatin hil zen urriaren 31n, 67 urte zituela.

Bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.
Oñatin, 2014ko azaroaren 14an.

eskerrik asko egun hauetan, modu batean edo bestean, 
babesa eta gertutasuna adierazi diguzuen guztioi. 

bihotz-bihotzez besarkada handi bana familiaren izenean.
—

ondra meza zapatuan izango da, azaroaren 15ean, 
19:30ean, oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Roberto 
Aiastui Arregi

EskEr ona

2014ko azaroaren 7an hil zen, 34 urte zituela.

Bergaran-Beasainen, 2014ko azaroaren 14an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi 

eskerrik asko, sendikoen izenean.

Joseba Juarez 
Mendizabal

EskEr ona

oñatin hil zen 2014ko urriaren 20an, 89 urte zituela.

Oñatin, 2014ko azaroaren 14an.

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

—
ondra meza zapatuan izango da, azaroaren 15ean, 

19:30ean, oñatiko agustindarren elizan.
bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Margarita 
Beitia Urkia

EskEr ona

Ehizako lagunak eta Beñat, Unai eta Gurutze.
Oñatin, 2014ko azaroaren 14an.

Hamabost egun pasa dirala
zauriak itxi ezinka

aurrera egin beharra degu
pittin-pittinka gutxika

eskerrak emateko ordua

iada dago iritsita
etxeko eta ehiza lagunek

bertso hauxe idatzita
gugana hurbildu zaretenoi

den-denoi eskeinita.

astelehena, 17 martitzena, 18 eguaztena, 19 eguena, 20zaPatua, 15 domeka, 16egubakoitza, 14
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GOIENA tELEBIStA

aS t e a  g O i e n a n

jagoba domingo

erosketa-bonuak 
banatzen telebistan
lehiaketa bat estreinatuko dute 
eguazteneko Debagoiena zuze-
nean-en eta imanol gallego 
kazetaria arrasateko kaleetan 
ibiliko da herritarrei erosketa-bo-
nuak banatzen. herriko dendetan 
erosketak egiteko 40 euroraino-
ko bonuak banatuko ditu.
'debagoiena zuzenean'
Eguaztena, 20:00

jagoba domingo

Hesian taldeko Fran 
urias gaur telebistan
Kulturrizketak saioaren bigarren 
atalean, hesian taldeko Fran 
urias abeslari eta gitarra jolea 
elkarrizketatuko du larraitz 
zeberio aurkezleak. Hegalak 
astinduz izeneko diskoa kalera-
tu berritan, diskoaren nondik 
norakoak azalduko ditu.
'kulturrizketak'
Egubakoitza, 22:00

ARRASAtE IRRAtIA

Arrasateko Izaskun Murgia 
elkarte lirikoak azaroaren 
22an Amaia antzokian 
19:30ean estreinatuko duen 
zarzuelarako sarrerak dau-
de zozketan. Sarrerak lor-
tzeko, hartu parte zozketan 
943-25 05 05 telefonora dei-
tuta, edo, bestela, irratia@
goiena.com helbidera ida-
tzita. Animatu!

'la rosa del azafrán' 
zarzuelarako 
sarrerak zozketan

Arrasateko Goikobalu abes-
batzak Carmina Burana 
obra eskainiko du bihar, 
zapatua, 20:00etan, Amaia 
antzokian, eta obrari buruz 
Goikobaluko zuzendari Iña-
ki Maidagani egindako 
elkarrizketa entzun ahal 
izango da, besteak beste, 
bihar eta etzi 10:00etatik 
aurrera Arrasate Irratian.

asteko gainbegiratua 
zapatu eta domekan 
10:00etatik aurrera

EskEr ona

oñatin hil zen azaroaren 1ean, 48 urte zituela.

Oñatin, 2014ko azaroaren 14an.

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

besarkada handi bana familiaren izenean.
—

ondra meza zapatuan izango da, azaroaren 15ean, 
19:30ean, oñatiko agustindarren elizan.

bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Jose Miguel 
Biain Guridi

Jose Miguel 
Biain Guridi

Jose Miguel 
Biain Guridi
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luis eta karmen 
luis villar eta karmen Elortza 
1964ko urriaren 10ean ezkondu 
ziren. azaroaren 9an, aurreko 
domekan, seme-alaba, biloba 
eta anai-arrebekin batera ospa-
tu zituzten urrezko ezteiak. guz-
tira, 28 elkartu ziren. Familia 
guztiaren partetik, "zorionak, 
bikote!".

karmelo eta maite 
karmelo zubizarreta eta maite 
beloki 1989ko urriaren 28an 
ezkondu ziren. aurreko zapatuan 
ospatu zituzten zilarrezko ezteiak 
familiarekin batera. guztion par-
tetik, "zorionak eta urte askota-
rako, bikote!".

manolo eta lupe 
manolo diaz eta lupe de marcos azaroaren 14an ezkondu ziren orain 
dela 50 urte. urrezko ezteiak zapatuan, hilaren 15ean, ospatuko 
dituzte. zorionak, josuren, mariñeren eta samuelen partetik.

joxe mari eta 
mari jose 
joxe mari larrañaga eta mari 
jose abarrategi azaroaren 14an 
ezkondu ziren, orain dela 50 urte. 
"urrezko ezteiak betetzen dituz-
ten honetan, zorionak, seme 
alaben, suhi-errainen eta, batez 
ere, zuen ilobatxo goiuriren, ira-
tiren, aitzolen, Erlaitzen, goia-
tzen, aratzen eta garaziren par-
tetik. zapatu honetan denok 
elkarrekin ospatuko dugu. zorio-
nak, eta ondo pasatu eguna!".

urtEurrEna

 'bizkai' 

2013ko azaroaren 3an hil zen, 81 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Bergaran, 2014ko azaroaren 14an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
azaroaren 16an, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian.

Jose Antonio 
Arregui Akizu

urtEurrEna

 

bergaran hil zen 2013ko azaroaren 26an, 64 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Bergaran, 2014ko azaroaren 14an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
azaroaren 16an, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian.

Cesar Cebrian 
Albistegui

urtEurrEna

 

2009ko azaroaren 14an hil zen.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, etxekoen izenean.
Bergaran, 2014ko azaroaren 14an.

bosgarren urteurreneko meza domekan izango da, 
azaroaren 16an, 12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

—
Beti izango zaitugu gogoan.

Beti izango zaitugu gure artean.
etxekoak

Carlos Gomez 
Gonzalez de San Pedro

urtEurrEna

 'konke'

1959-02-21 / 2013-11-15

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2014ko azaroaren 14an.

Izarra itzali zaigu
saminaren sari

zurekin bizitza zan
zorion opari

geroarte xume bat
gure liliari

uso maitagarria
zinan Pedro Mari.

urtebeteko meza zapatuan, azaroaren 15ean, 19:00etan,  
oñatiko mikel deunaren eliza nagusian izango da.

—

Pedro M. 
Aiastui Egana

urtEurrEna

2008ko azaroaren 13an hil zen.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, etxekoen izenean.
Bergaran, 2014ko azaroaren 14an.

seigarren urteurreneko meza domekan izango da, 
azaroaren 16an, 12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

—
Nahiz eta erlojuaren tiki-takak aurrera egin, 

beti gure artean izango zaitugu.

Susana 
Larrañaga Guillen

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Hain une delikatu batek eskatzen duen errespetu, arreta eta 
ardura handienarekin, nire asmoa da familiari ahalik eta

traturik beroena eta hurbilekoena ematea

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

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.
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muSika

aramaio trikiti kanporaketa
Euskal Herriko trikitilari gazteen 
kanporaketa jokatuko dute. 
bihar, zapatua, kultura etxean, 10:00etan. 

bergara the Potes taldea
Txapa Irratiaren 30. urteurrene-
ko jaialdian, kontzertua egingo 
du The Potes taldeak. Aurretik, 
12:00etan, poteoa egingo dute 
gaztetxetik abiatuta eta 14:30ean 
bazkaria. Txartelak Pol-Pol, Arra-
no eta Kortazar tabernetan eros 
daitezke 12 eurotan.
bihar, zapatua, gaztetxean, 18:00etan. 

arraSate 'Carmina burana' 
Goikobalu Abesbatzak Carmina 
Burana eskainiko du. Goi mai-
lako bakarlarien presentzia nabar-
mena izango da Carl Orff-en 
obraren bertsioan. Sarrerak leiha-
tilan edo Arrasate-mondragon.
net eta Ticket.kutxabank.es ata-
rietan, 18 eurotan.  
bihar, zapatua, amaia antzokia, 20:00etan. 

antZuola txistularien diana
Kalejira egingo dute. 
etzi, domeka, antzuolako kaleetan, 10:00etan. 

arraSate Santa Zezilia ospatzen
Arrasate Musikaleko Bandak 
Santa Zezilia eguna ospatuko du. 
11:00etan kalejira egingo dute 
Arrasaten, eta ostean, 12:30ean, 
kontzertua San Frantzisko elizan.  
Mikel Markiegi izango da Arra-
sate Musikako Bandaren zuzen-
daria eta emanaldia doakoa izan-
go da. 
etzi, domeka, san Frantzisko elizan, 12:30ean.

oñati musikegunak
Bilboko Udal Musika Bandaren 
emanaldia. Antonino Ibarrondok 

sortu eta instrumentalizatutako 
piezak joko ditu. Pello Zabala 
izango da aurkezlea. 
etzi, domeka, parrokian, 19:00etan.

aretXabaleta musika eskolakoak 
Santa Zezilia eguna ospatuko 
dute musika eskolako kideek. 
Kalejira egingo dute, 18:00etan, 
Mitarte kaletik irtenda. Herriko 
plazan hiru abesti kantatuko 
dituzte. Ondoren, txokolatea jan-
go dute. 
azaroaren 18an, aipatutako lekuetan. 

oñati Santa Zezilia ospakizuna
Jose de Azpiazu musika eskola-
koek Santa Zezilia ospatuko dute 
hilaren 19an. Bi kalejira egingo 
dituzte, eta ostean, 17:30ean, 
Foruen plazan elkartuko dira 
azken jaialdia egiteko. Bukaeran, 
txokolate-jana egongo da. 
azaroaren 19aan, Foruen plazan, 17:00etan. 

antZerkia

antZuola antzerki-foruma
Etzak lo hartu antzezlana egingo 
dute. Berdintasunari buruz haus-
narketa egiteko saioa. 
gaur, egubakoitza, olaranen, 18:00etan. 

oñati 'Hiru txerritxoak eta otsoa' 
antzezlana
Gorka Aginagaldek egindako 
bertsioa ekarriko du Glu Glu 
antzerki taldeak. Sarrerak agor-
tuta daude. 
bihar, zapatua, santa anan, 17:00etan. 

bergara 'egun berri bat'
Eidabe konpaniaren eskutik 
umeentzako antzezlana. Sarrera, 
lau euro. 
etzi, domeka, zabalotegin, 18:00etan. 

erakuSketak
 

bergara gorlako igoera iruditan
1975-2014 Gorlako Igoerako 40 
edizio delako erakusketan, heda-

bideen kronikak, artikuluak eta 
argazkiak eta taldeen maillotak 
ikusgai daude udaletxeko osoko 
bilkuren aretoan. 
azaroaren 20ra arte, udaletxean. 

aretXabaleta 'euskal Herriko 
hilarriak'
Azaroaren 3an zabaldu zuten 
erakusketa eta ikusgai dago aste-
lehenetik egubakoitzera (11:00-
13:00 eta 18:00-20:00) eta zapatue-
tan (11:00-13:00).  Euskal Herriko 
hilarriak ezagutzeko aukera.
azaroaren 29ra, arkupen.

arraSate 'itsaspeko bihotzak'
Genero berdintasunaren gaia 
euskarazko haur literaturaren 
bitartez lantzeko aukera, Galtza-
gorri elkartearen eskutik. 
azaroaren 15era arte, kulturateko klaustroan. 

arraSate Sugeak protagonista
Suge eta sugegorriak: beraien 
ospe txarraren biktimak delako 
erakusketa ikusgai Harresi are-
toan, arratsaldez.
azaroaren 15era arte, harresi aretoa. 

oñati mendi astea
Oñatiko XI. Mendia eta Kirola 
argazki lehiaketara aurkeztutako 
lanik onenak ikusgai kultura 
etxean.
azaroaren 29ra arte, kultura  etxean, 18:30ean. 

bergara kirol argazki lehiaketa
Kirol argazki lehiaketara aur-
keztutako erretratu onenekin 
erakusketa egin dute. Gaur, egu-
bakoitza, zabalduko dute.
azaroaren 20era arte, aroztegin.

oSPakiZunak

aretXabaleta ademgiren aldeko 
jaialdia
Ane piratak eta bere lagunek 
kolorez jantziko dute Ibarran. 
Esklerosi anizkoitza dutenen 
aldeko jaialdia egingo dute. Sarre-
rak salgai Arkupen, lau eurotan.
etzi, domeka, ibarra kiroldegian, 17:00etan.

ikuSkiZunak

bergara bakarrizketa
Azaroa gaztañatan ekimenaren 
barruan, Maribel Salas aktoreak 
bakarrizketa saioa egingo du: 
Monolokoak delakoa.
bihar, zapatua, txuringon, 22:15ean.

umeak

eSkoriatZa umeentzako ekintza
Hainbat baliabiderekin eta sor-
mena landuaz, taldeka zein bakar-
ka postreak egingo dituzte. 
gaur, egubakoitza, ludotekan, 17:30ean. 

eSkoriatZa Pirritx eta Porrotxen 
ikuskizun berriako sarrerak
Pirritx, Porrotx eta Marimototsek 
Eskoriatzan estreinatuko dute 
ikuskizun berria hilaren 22an. 
Bada, ikuskizunerako sarrerak 
gaur, egubakoitza, hasiko dira 
saltzen. 
gaur, egubakoitza, kiroldegian, 07:30ean. 

Deia

oñati odol-ateratzea
Txantxiku ikastolan egingo dute.  
gaur, egubakoitza, ikastolan, 17:30ean.

oñati Sari banaketa
Santiago Yaniz argazkilariak 
hitzaldia egingo du eta mendiko 
panoramika ederrak ateratzeko 
aholkuak emango ditu. Ostean, 
Mendia eta Natura argazki lehia-
ketako sari banaketa egingo da. 
gaur, egubakoitza, kultura etxean, 19:30ean.

oñati XX. xake txapelketa
Suitzar erara jokatuko dute, eta 
sei itzulitara. Jokalari bakoitzak 
hamabost minutu izango ditu 
bandera jaitsi arte. Guztira, 1.030 
euro banatuzko dituzte saritan.
bihar, zapatua, gaztelekuan, 09:00etan. 

aramaio Sorturen herri batzarra
Etorkizuneko erronkak zehazten 
hasteko batzarra egingo dute.  
bihar, zapatua, kultura etxean, 12:00etan.

eSkoriatZa eskoHitza gaztea
Nerabeek herriaren gainean duten 
iritzia jasotzeko topaketa. Buka-
tzeko, merendola eta dantzaldia 
izango dituzte.
etzi, domeka, 17:00etan, iñurritegi pilotalekuan.

goiEna

leintZ gatZaga San milixan
Hamabost artisau izango dira 
Udal Pilotalekuan, 10:00etatik 
14:30era. Trikitilariak ibiliko 
dira musika jartzen, Sorginak 
taloak egiten, Gurel elkarteko 
ordezkariak Leintz Gatzagan 
sortu nahi duten eskola txi-
kiaren gaineko informazioa 
ematen eta sinadurak batzen,  
eta gatza egiteko hiru tailer  
Gatz Museoan.
etzi, domeka, leintz gatzagan, 10:00etan.

wordprEss.bakio.Com

eSkoriatZa askotariko ekintzak eskoitzara eguna ospatzeko
Besteak beste, Atxorrotzera igoera (09:00), patata-tortilla 
lehiaketa (12:00), poteoa (13:00), bazkaria (14:30), dokumental 
emanaldia (17:30), poesia musikatua (18:30) eta Criminal 
Remains eta Akerbeltz taldeen kontzertua (22:00) egingo dute.
bihar, zapatua, eskoriatzako hainbat lekutan, 09:00etatik aurrera.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 00

non-Zer azaroa 14
azaroa 20

ZerbitZuak

Bergarako udalari esker 

'Hika' taldearen 'Hitzak'antzezlana 
ikusteko sarrerak
zabalotegi Aretoa, Bergara. 
Azaroaren 21ean, ostirala, 22:00etan.

PArtE HArtzEkO:
sms: KLUBA [Hitzak] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.com WhatsApp: KLUBA [Hitzak]  

[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu baten sar-

tuko 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.com

Izaskun murgia Elkarte lirikoari esker 

'La Rosa del Azafran' zarzuela 
honako egunetan ikusteko sarrerak
Amaia Antzokia. Arrasate.
Azaroaren 23an, igandea, 19:30ean.
Azaroaren 28an, ostirala, 20:00etan.

PArtE HArtzEkO:
sms: KLUBA [Zarzuela] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.com WhatsApp: KLUBA [Zarzuela]   

    [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu baten sar-

tuko 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.com
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Christopher Nolan ospe 
handiko zuzendaria da. 
Jarraitzaile ugari ditu, 

eta, Interstellar-ekin, izugarri 
gozatuko dute, ziur. Bere filmen 
ezaugarriak daude, baina 
areagotuta. Bere lan gehienak 
konplexuak eta nahasiak izaten 
dira. Espazioarekin eta 
denborarekin jokatzea eta 
gizakiaren ametsetan 
murgiltzea gustatzen zaio: 
Memento filmean, oroimen 
mugatua zuen pertsonaia 
agertzen zen; Insomnio-n, arazo 
psikologikoak zituzten 
pertsonaiak; El truco final 
pelikulan, bizitzan dauden 
beste dimentsio ezezagunekin 
jokatzen zuen;  Batman-en hiru 
filmeetan eta Origen-en, 
aipatutako gaiak agertzen 

ziren. Hori bai, bere filmek gero 
eta handiagoak izan nahi dute.  
Irudiaren eta soinuaren 
erabilera liluragarria da eta 
istorioak gero eta nahasiagoak. 
Interstellar-en  osagai asko 
erabiltzen ditu, ikuslea harritu 
nahi du gauza asko kontatuz.  
Ezezagunak egiten zaizkigun 
gaiei buelta gehiegi ematen die, 
eta, azkenean, gozatu 
beharrean aspertu egiten gara. 

Istorioa erraz konta daiteke: 
lurra desagertzeko arriskuan 
dagoenez, zientzialariak lanean 
ari dira arazoa konpontzeko. 
Unibertsoan gizakiak bizi 
izateko baldintzak betetzen 
duten hiru planeta egon 
daitezke eta horien egokitasuna 
egiaztatzeko lau pertsona 
bidaliko dituzte.  Astronautek 

familia dute, eta hor sortuko da 
gatazka: gizateria salbatzeko 
familia utzi, agian betiko, edo 
familiaz arduratu eta betiko 
bizitzarekin jarraitu? Gaia 
interesgarria da, baina 
zuzendariak azalpen zientifiko 
gehiegi eman nahi ditu, 
ulertzen ez ditugun datu asko 
ematen ditu, eta filma nahiko 
aspergarri bilakatzen da. Datu 
gehiegi, espazioari buruzko 
irudi ikusgarri gehiegi. 
Interstellar pelikulak ez du 
lortzen abentura filmen 
arintasunik, familian gertatzen 
den dramak ez du 
intentsitaterik hartzen eta 
espazioko gaiak beste orbita 
batean harrapatzen gaituzte.

Orbitatik kanpo geratzen den filma

arraSate

AMAIA ANTZOKIA

la entrega
domeka: 19:30.

Haurrak eta lapurrak
domeka: 17:00.

oñati

KULTURA ETxEA

relatos salvajes
egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

aviones
zapatua eta domeka: 17:00.

aretXabaleta

KULTURA ETxEA

la entrega
egubakoitza eta zapatua: 
22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 16:30.

aviones 2
zapatua eta domeka: 17:00.

eibar

COLISEO

justi &Cia
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

Dixie y la rebelion 
zombi
zapatua eta domeka: 17:00.

amor en su punto
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

ANTZOKIA

los boxtrolls
zapatua eta domeka: 17:00.

Caminando entre las 
tumbas
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

gaSteiZ

FLORIDA

interstellar
egubakoitzetik domekara: 
18:15, 21:15.
astelehenetik eguenera: 
19:30.

1980
egubakoitzetik domekara: 
16:25.

Dixie eta matxina 
zonbia
egubakoitza: 16:30.
zapatua eta domeka: 
12:00,16:30.

escobar: paraiso 
perdido
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15.

alexander y el dia 
terrible, horrible, 
espantoso, horroroso
egubakoitza: 16:45.

zapatua eta domeka: 
12:00, 16:45.
egubakoitzetik eguenera: 
17:00.

la ignorancia de la 
sangre
egubakoitzetik domekara: 
16:30, 20:25, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
19:00, 20:50.

lasa eta Zabala
egubakoitzetik domekara: 
18:35.
astelehenetik eguenera: 
17:00.

relatos salvajes
egubakoitzetik domekara: 
16:25, 20:15.
astelehenetik eguenera: 
16:25.

Dos dias, una noche
egubakoitzetik domekara: 
18:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 21:00.

Dracula, la leyenda 
jamas contada
zapatua eta domeka: 
12:00.

los boxtrolls
zapatua eta domeka: 
12:00.

Dos tontos todavia 
mas tontos
egubakoitzetik domekara: 
16:25, 18:25, 22.30.
astelehenetik eguaztenera: 
17:00, 19:00.
eguena: 17:00.

French woman
egubakoitzetik domekara: 
20:25.
astelehenetik eguaztenera: 
21:00.
eguena: 17:30.

loreak
egubakoitza: 18:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 18:30.
astelehenetik eguenera: 
18:45.

Diplomacia
egubakoitzetik domekara: 
16:45, 20:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 20:45.

las tortugas ninja
zapatua eta domeka: 
12:00.

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

BOULEVARD

Dos tontos mas 
tontos todavia
egubakoitza eta zapatua: 
00:35.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:45, 20:05, 
22:30.
zapatua eta domeka: 
15:30.
eguena: 17:30, 19:50, 
22:20.

matar al mensajero
egubakoitza eta zapatua: 
00:50.
egubakoitzetik eguenera: 
17:50, 20:10, 22:30.
zapatua eta domeka: 
15:30.

escobar: Paraiso 
perdido
egubakoitza eta zapatua: 
23:30.
egubakoitzetik eguenera: 
18:30, 21:00.
zapatua eta domeka: 
16:00.

interstellar
zapatua eta domeka: 17:15, 
20:30, 23:45.
egubakoitza: 20:30, 
23:45.
egubakoitza eta domeka:  
18:30, 21:45.
astelehenetik eguenera: 
18:30.
astelehenetik eguaztenera: 
17:30, 20:45.

Dracula, la leyenda 
jamas contada
egubakoitza eta zapatua: 
00:10.
egubakoitzetik eguenera: 
18:10, 20:10, 22:20.

Caminando en las 
tumbas
egubakoitza eta zapatu: 
00:10.
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 19:50, 22:10.

alexander y el dia 
terrible, horrible, 
espantoso, horroroso
egubakoitzetik eguenera: 
18:15, 20:15.
zapatua eta domeka: 16:15.

las tortugas ninja
egubakoitzetik eguenera: 
17:45.
zapatua eta domeka: 
15:35.

the equalizer
egubakoitzetik eguenera: 
19:45, 22:15.

los boxtrolls 3D
zapatua eta domeka: 
16:00.

los boxtrolls
egubakoitzetik eguenera: 
18:00.

relatos salvajes
egubakoitzetik eguenera: 
20:00, 22:20.

anabelle
egubakoitza eta zapatua: 
00:40.

operacion cacahuete
zapatua eta domeka: 
15:30.

torrente 5
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 19:40.

la isla minima
egubakoitza eta zapatua: 
00:15.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 22:00.

Perdida
egubakoitzetik eguenera: 
22:00.

Serena
egubakoitza: 18:15.

rec 4: apocalipsis
zapatua eta domeka: 
16:30.

Dixie y la rebelion 
zombi
zapatua eta domeka: 
15:30.

la abeja maya
zapatua eta domeka: 
16:00.

maraton los juegos 
del hambre
eguena: 17:00, 19:40, 
22:20.

los juegos del 
hambres: Sinsajo 
parte 1
eguena: 22:00.

interStellar  
Zuzendaria: Christopher nolan.
Herrialdea:  aeb.
urtea: 2014.
aktoreak: matthew mcConaughey, Jessica 
Chastain, anne hathaway.
iraupena: 169 minutu.

ANtONIO zABAlA

krItIkA

zInEMA
bergara ereindajan
Ereindajan egitasmoa herririk 
herri aurkeztuko dute. Lehenen-
go batzarra Bergaran egingo dute, 
Bergarako, Antzuolako eta Elge-
tako interesatuendako.
hilaren 19an, kultura etxean, 19:00etan.

ikuS-entZuneZkoak

oñati mongoliako eta Saharako 
bidaiak
Mongolia eta Sahara zaldiz dela-
ko hitzaldia egingo dute Mila 
Gallastegik eta Asier Arangure-
nek, Aloña Mendiren Mendi 
hamabostaldiaren barruan. 
azaroaren 19an, kultura etxean, 19:30ean. 

HitZalDiak

arraSate 'julian Sagasta, 
organista' hitzaldia 
Iragana astintzen zikloa hasteko 
Julian Sagasta organistari buruz 
egingo du berba Jose Antonio 
Azpiazuk. Xabier Ugartek hain-
bat pieza joko ditu gitarrarekin. 
azaroaren 18an, kulturaten, 19:00etan. 

oñati alberto iñurrategiren 
hitzaldia
Porrotaren alde berbaldia egingo 
du Alberto Iñurrategik. Mendia-
ren inguruan dagoen ikuspegi 
estandarraren alde txarrak azal-
duko ditu. Aloña Mendiren men-
di hamabostaldiaren barruan. 
azaroaren 18an,  kultura etxean,  19:30ean. 

antZuola apurketen ondorengo 
arazo legalei buruz berbetan
Gauzak apurtzea, hondatzea, lapu-
rretak egitea... ez dira txikikeriak, 
eta, kaltetuei sortzen zaizkien 
kalteez gain, arauak hausten 
dituztenek beste mota bateko 
ondorioak ere izan ditzakete: 
erantzukizun sozialak eta juri-

dikoak, nahiz eta adingabeak 
izan. Horren gainean egingo dute 
berba Arrats elkarteko kideek. 
azaroaren 19an, olaranen, 18:00etan. 

beStelakoak

eSkoriatZa etxeko kontsumoa 
aurrezteko aholkularitza zerbitzua
Etxeko kontsumoa zelan aurrez-
tu jakiteko aholkularitza eskai-
niko du Eider Roa adituak Iba-
rraundi museoan: hilaren 17an, 
17:00etan; eta 19an, 10:00etan.  
aipatutako egunetan, ibarraundi museoan.  

ikaStaroak

eSkoriatZa Hankapalu tailerra
Gaztelekuko ekintza gaztetxoen-
dako, zapatuan eta domekan. 
aipatutako egunetan, gaztelekuan, 18:00etan. 

aZoka

eSkoriatZa bigarren eskuko azoka
Edozer saldu eta trukatu ahal 
izango da, bigarren eskukoa edo 
norberak egindakoa bada: libu-
ruak, diskoak, arropa, poltsak... 
bihar, zapatua, Fernando eskoriatza plazan 
11:00etan. 

eSkoriatZa elkartruke azoka eta 
jostailu bilketa
Truke azokaz gain (10:30-13:30), 
jostailuak bilduko dira (11:30-13:00) 
txartel bidez abenduko azokan 
trukatzeko.  
bihar, zapatua, azoka plazan.

arraSate baserritarren azoka
Santamasetako azokaren aurre-
tik azken baserritarren azoka 
egingo dute. 15 postu egongo dira. 
bihar, zapatua, seber altuben, 09:00etatik.

ZerbitZuak

Eskoriatzako udalari esker 

'Pirritx eta Porrotx'  
ikusteko sarrerak
manuel muñoz kiroldegia. Eskoriatza
Azaroaren 22an, larunbata, 17:30ean.

PArtE HArtzEkO:
sms: KLUBA [Katxiporreta] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.com WhatsApp: KLUBA [Katxiporreta] 

[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu baten sar-

tuko 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.com

ECO.O Ediciones Civicas argitaletxeari esker 

Marian Porcel kazetariaren 'Todo  
saldrá bien' liburua dugu zozketagai

PArtE HArtzEkO:
sms: KLUBA [Liburua] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.com WhatsApp: KLUBA [Liburua] 

[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu baten sar-

tuko 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.com
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azaroak 15
2014ARRASATEKOBASERRIKO

PRODUKTUENAZOKA
09:00-14:00 Seber Altube Plaza

HILEKO 3. ZAPATUAN
Antolatzailea: Laguntzailea:

O
posizioko inor gutxik 
espero zuen, guztiek 
eskatzen zuten arren, 
Foru Gobernuak Zes-

toako hondakinen biltegiaren 
inguruko galdeketa egingo 
zuenik. Seguru asko, eskatu 
ere horregatik eskatzen zuten, 
ezezkoa jasoko zutela uste 
zutelako. Baina Martin Gari-
tano diputatu nagusiak Zes-
toan galdeketa egingo duela 
eta EH Bilduren gobernua-
rentzat emaitza loteslea izan-
go dela esan zuen prentsau-
rrekoan pasa den astean. 

Lehen aldia da Gipuzkoan 
GFAren eskumeneko azpie-
gitura baten inguruan galde-
keta egiten duena Gobernuak. 
Esango nuke udalaz gaindiko 
lehen administrazioa dela 
Euskal Herrian horrelakoa 
egiten duena. Hego Euskal 
Herrian, seguru.

Legegintzaldi honetan 
demokrazia zuzena modu mal-
tzurrean erabili da arerioa 
jotzeko. Inoiz ezer galdetu ez 
duenak eskatu du galdeketa 
inork baino ozenago eta gal-
deketak aldarrikatzen urteak 
daramatzanari kosta egin zaio 
urratsa egitea. Hala ere, eman 
du. Bigarren galdeketa iraga-
rri du Foru Gobernuak lege-
gintzaldi honetan. Igeldokoa 
egin zuen eta Zestoakoa ira-
garri du.

Politika egiteko moduak 
aldatzen ari dira eta GFA ohar-
tu da horretaz. Segi dezagun. 

Herri galdeketa 
Zestoan

a z k e n  b e r b a

AgurNE 
BArrusO

JulEN IrIONDO  |  arEtXabalEta

"Polita izan da, esperientzia berria, 
eta polita", dio Beñat Arnaizek, 
Aizpurua autobus konpainiaren 
iragarkia dagoeneko ikusgai dela 
–euren webgunean–. "Sekula horre-
lakorik egin gabe, eta esan nuen: 
'Zergatik ez?"; eta berriz ere toka-
tzen bada halakoren baten parte 
hartzeko aukera, hura gertu: "Gau-
za berriei ez zaizkie sekula ateak 
itxi behar". Triatletaren eta auto-
busaren arteko konparaketa ere 
egokia iruditu zitzaion Arnaizi.

Arteman enpresako Arantzazu 
Lagunillak honela azaltzen du 
atleta eta ibilgailua parekatzeare-
na, bezero izan duten autobus 
konpainiak kirolarekin harreman 
berezia duela aurrez azalduta: 
"Ideia da eurak [Aizpuruakoak] 
daudela prest hainbat esparrutan 
lan egiteko; goi mailakoak direla 
eta egokitzen direla askotariko  
egoeretara eta askotariko espa-
rruetara. Eta hori izan zen; ego-
kitzeko gaitasun hori eta kirola-
rekin duten harreman hori kontuan 
hartuta, pentsatu genuen kirol 
batekin lotzea. Eta ze kirol izan 
daiteke hainbat diziplina ukitzen 
dituena? Triatloia izan zitekeela 
pentsatu genuen"; triatletak ego-
kitu egin behar izaten duelako 
hainbat diziplinatara.

Eta proposatu zioten Arnaizi: 
"Galdetu genion geure buruari: 
'Zein dugu inguruan? Triatleta 
bat nahiko profesionala dena; 
lagun asko dituena...'; hori ere 
garrantzitsua zen-eta guretzat. 
Aizpuruak ere badu inguruan 
halako komunitate handi bat, eta 
ez genuen nahi edozein triatleta 
izatea. Eta pentsatu genuen: 'Beña-
tek baditu Gipuzkoa mailan eta 
Euskadi mailan oihartzun bat eta 
irudi bat'. Beñati proposatu genion 
eta baiezkoa eman zigun". 

Landan eta Usurbilen –kon-
painiaren egoitzan– egin zituzten 
grabazioak Arnaizekin. Iragarkiak 
tartekatzen ditu triatletaren eta 
autobusaren irudiak: "Itxura ona 
hartzen nion hasieratik; eta, 
bideoa ikusita, argi dago izuga-
rrizko lana dagoela hor. Asko 
gustatu zait", zioen protagonistak.

artemanek iragarkia egin du aizpurua konpainiarentzat, eta triatleta aretxabaletarra da protagonista 

autobusak ere hainbat eginbeharretara egokitzen direla irudikatu nahi izan dute konparaketarekin 

beñat arnaiz, autobusaren pare
b u k at z e kO

Iragarkia dela-eta egindako 
argazkiak.  |  josu tXintXurrEta


