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dituzte jokoan, 
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bergarak eta 
aloña Mendik 
derbia jokatuko 
dute domekan

Aztiker enpresarekin batera, Oña-
tiko Udalak udalerrian dauden 
gazteen lokalen gaineko azterke-
ta abiaraziko du, maiatzera bitar-
tean. Gazteekin, gurasoekin, 
lokalen jabekideekin eta Udaleko 
hainbat sailetako langileekin 
egingo dute azterketa. Lan hori 
egiteak, baina, ez du esan gura 
arautegi edo ordenantza bat egin-
go dutenik, baina horren ondoren 
"marra gorri batzuk" finkatu 
gurako lituzkete.   |  17
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IrAt gOItIA  |  ArrAsAtE

62.246. Horixe izan zen iaz hain-
batengan poza, negarra, ilusioa... 
eragin zituen zenbakia. San 
Andres auzoko Araba etorbideko 
2. administrazioan saldu zuten 
Gabonetako loteriaren sari nagu-
sia, eta ia 180 milioi euro utzi 
zituen Arrasaten. Dezimo bakoi-
tzeko 400.000 euro –zerga ezarri-
ta 320.000 inguru–. Hala, Gabo-
netako Loteriak 2013a irauli du 
Arrasaten titularra eraman zuen 
abenduaren 23an kaleratu zen 
asteleheneko Goiena paperekoak.

Saria eman izanaren zortea 
Urtebete geroago, irribarrez egi-
ten du berba Jose Mari Garaik, 
bigarren administrazio horreta-
ko arduradunak, santamas egun 
hartaz. "Aurten jendea ilusioz 
etorri da dezimoa erostera. Iaz 
zorioneko izan zirenak pozik 
etorri dira, berriro errepikatuko 
den desiraz. Zorterik izan ez zute-
nak, aurten sariren bat lortzeko 
esperantzaz", dio. 

Ehun zenbaki ezberdin baino 
gehiago izan ditu Garaik admi-
nistrazioan. Beraz, izan da non 
aukeratu. Gehien eskatzen diren 
zenbakiak amaiera bakoitia dute-
nak direla zehaztu du –hiruan, 
bostean edo zazpian bukatutakoak, 
esaterako–. "Jendeak batuketak 
ere egin ohi ditu. Dezimoko zen-
baki guztiak batu eta ea emaitza 
gustatzen zaien ikusteko", esan 
du. Iazko zenbakia eskatu duenik 
ere izan da: "Badirudi adminis-
trazioren batek edo batzuek zen-
baki hori eskatu zutela urte oso-
rako. Beraz, guk eskaria egin 
genuenerako, ez zegoen eskura-
garri. Hala ere, ez genuen bere-
biziko irrikarik zenbaki bera 
eskatzeko. Izan ere, pentsatzen 
genuen zenbaki bera bi bider 
tokatzea kasualitate handiegia 
izango litzatekeela. Eskaria, bai-
na, egin genuen; izan ere, Fago-
rrekoek zenbaki hori eraman 
dute azken urteetan, eta haien-
gatik eskatu genuen. Aurten, ezin 
izan dute lortu. Espero dugu aur-
tengoa irtetea". 

Urte ona izan dute adminis-
trazioan, Gabonetarako salmentek 
gora egin dute: "Guretako hori 
loteria tokatzea bezala da. Gabo-
netako sarirako jendeak asko 
jokatzen du. Turroia bezain tra-
dizionala da Gabonetako zozketa". 
Kanpotik ere jaso dituzte eskaerak: 
"Inguruko herrietatik etorri dira 
eta posta bidez ere asko ari gara 
bidaltzen: Sevillara, Kataluniara, 
Galiziara...".  Uztailean jasotzen 
dute loteria administrazioek, bai-
na uda sasoian oso gutxi saltzen 
dela dio, azaroan saltzen da gehien: 
"Abenduan, berriz, jendea ez dituen 
amaieren bila ibiltzen da".

Iazko zenbakia ezin erosi
Fagor Arrasateko langileak izan 
ziren zortedunetako batzuk. 
Garaik aipatu bezala, azken urtee-
tan zenbaki bera erosten zuten 

langileek: 62.246. Askok gogoan 
izango dute bizi osorako. Aurten, 
baina, ezin izan dute bera erosi. 
"Beste administrazioek hartuta 
zutenez, beste bat aukeratu dugu", 
azaldu du Joxerra Petriñasek, 
Fagorreko langileak. Gaineratu 
du aurten dezimoa erosteko uneak 
"zoramena edo ilusio berezia" 
eragin duela lantegian. "Hainbat 
aukeratutako zenbaki gabe gera-
tu ziren seriea agortu zelako    
–nor bere kontura joaten da San 
Andresko administraziora eros-
tera–; bada, Internetez begiratu 
zuten non zegoen zenbaki bera 
salgai eta hainbat dezimo ekarri 
dituzte Madrildik. Badaezpada, 
guztiok berdina izan dezagun".

"Lasaitasuna" ekarri zuen 
Saritu gehienek bizitza ez zaie-
la aldatu diote, baina sariak 
lasaitasuna ekarri diela. "Bizitza, 
egunerokotasunari dagokionez, 
ez da aldatu. Aprobetxatu dugu 
autoa erosteko, baina ez beste 
ezertarako. Etorkizunerako hor 
dugu babesa, ordea", dio Petriña-
sek. Ildo beretik mintzatu da 
Jon Lizaur ere: "Beste lasaitasun 
batekin gabiltza. Nik uste dut 
tailerrean denok gabiltzala lasaia-
go. Baina egunerokoa ez dut uste 
asko aldatu denik. Ni ez naiz 
estra larregi egitekoa eta uste 
dut ingurukoek ere ez dutela 
egin. Ez dut lekuz kanpoko ezer 
ikusi". Loli Mayoral izan zen 
beste sarituetako bat: "Tokatu 
zenean burrunba sortu zen, bai-
na urtebetera denak berdin jarrai-
tzen duela esango nuke. Jendeak 
dio: 'Zuei loteria tokatu zitzai-
zuen!', baina berdin jarraitzen 
dugu bizimoduaz. Noski, bada 
laguntza bat". Zorrak ordaintze-
ko erabili du dirua Pedro Ariz-
mendiarrietak: "Tabernako eta 
etxeko zuloak kendu ditugu, 
baina berdin-berdin jarraitzen 
dugu lanean. Bidaiatxoren bat 
egin dugu, baina gauza handirik 
ez". Jon Otxoak zera esan du: 
"Orain gusturago egiten dut lo 
hipoteka eta kamioiaren letra 
ordainduta".

Berriz tokatuko den ilusioa 
"Sekula ez naiz izan loteria eros-
tekoa. Iaz ere bakarra nuen, tai-
lerrekoa. Baina aurten sekula 
baino gehiago erosi dut. Iaz iku-
si genuen tokatzea posible dela, 
ez dela ezinezkoa...", esan du Lizau-
rrek. Arizmendiarrietak ere ero-
si du: "Nik loteriara astero-astero 

jokatzen dut eta Gabonetakoa ere 
erosi dut. Berriz tokatuko zaizun 
ilusioa ez da galtzen, bestela ez 
genuke-eta erosiko". Jon Otxoak 
ere baditu batzuk: "Bi bider toka-
tzea ezinezko misioa izango da, 
baina ilusioa ez da galtzen". Hila-
ren 22ra arte itxaron behar ea 
zortea errepikatzen den jakiteko.

Askok ezustekoa hartu zuten Gabonetako loteriako sari nagusia egokitu zitzaienean

Aurten ere erosi dute dezimoren bat; izan ere, ilusiorik ez dutela galdu diote hainbatek

iaz bizitako poza errepikatzeko gogoz

Jose Mari Garai, San Andres auzoko 2. administrazioan.  |   jAGobA domInGo

DATUAK

 Iazko Gabonetako 
zozketako 11,5 milioi ez 
dira kobratu.

 Gutxien irten den azken 
zenbakia 1a izan da 
(zortzi bider atera da).

 Orain arte bi zenbaki 
errepikatu dira: 15.640a 
1956an eta 1978an 
irten zen; eta 20.297a 
1903an eta 2006an.

 Lehen sarian gehien 
errepikatu den azken 
zenbakia 5a izan da (32 
bider). Bigarren tokian, 
berdinduta, daude 4a eta 
6a (26 bider bakoitza).

 Sari nagusiaren azken 
hiru zenbakiak berdinak 
izan dira lau aldiz 
(25.444, 25.888, 
35.999 eta 55.666).

 Gabonetako loteriako 
sariak iraungi egiten dira 
hiru hilabetera.

i t u r r i a :  W W W. l o t e r i a n av i d a d . c o M

eSanak

"turroia bezain 
tradizionala da 
gabonetako 
zozketa"

j o s e  M .  g a r a i  |   l o t e r i a  s a lt z a i l e a

"Bi bider irtetea 
ezinezko misioa 
izango da; ilusioa 
ez da galtzen"

j o n  o T xo a   |   i r a b a z l e a
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uBANE mAdErA  |  dEbAGoIEnA

Bergara Libre eta INOereLIBRE 
ekimenek mobilizaziorako dei 
egin dute biharko, zapatua. Urta-
rrilaren 12an hasiko den epaiketa 
eta zabalik dauden zentzu bereko 
azken epaiketak bertan behera 
uzteko eskatuko dute. 

Hori egiteko, eskuak elkarri 
emanda giza katea osatuko dute 
bihar, 18:00etan, Bergarako epai-
tegia inguratu arte, Libre ekime-
nak berezkoa duen laranja kolorez 
jantzita.   

Lau debagoiendar 
Hala, batetik, 4/08 sumarioari 
dagozkion epaiketak bertan behe-
ra uzteko eskatuko dute, iritzita 
"euskal herritarron eskubide zibil 
eta politikoen aurkako erasoak 
direla" (…), "duten izaera politikoa 
dela, lan politikoa egitea delako 
hauen akusazio bakarra", INOe-
reLIBRE ekimeneko kideek asteon 
salatu duten moduan. 

Sumario horretan inputatuta 
daude Arrasateko alkate izandako 
Ino Galparsoro eta Mikel Zubi-
mendi, Aittor Arantzabal eta Mikel 
Garaiondo bergararrak. 

Horren harira, Bergarako Udal 
Gobernuak, Bergara Libre eki-
menak proposatutako mozioa 
onartuz, salatu du epaiketa hori 

"frustrazio eragile bat" dela; sala-
tzen du "inkomunikazio aldian 
torturapean egindako deklara-
zioak" aurkezten dituela akusa-
zioak "froga gisa". Eta orokorrean, 
"helburuak" epaitzen dituztela, 
"ez bitartekoak", "jardun politi-
koa" epaitzen ari direla, esplika-
tu dute. Horregatik, guztiendako 
absoluzioa eskatzen dute.  

Plazaola, Herrikoak… 
Biharko giza katearen bitartez 
salatuko dute, baita ere, "jardue-
ra politikoagatik epaituak" izaten 
ari direnen artean dagoela Aitzi-
ber Plazaola bergararra, beste 27 

gazterekin batera. Eta gogora eka-
rriko dute zelan herriko taberna 
eta elkarteen aurkako Auzitegi 
Nazionalaren sententziaren ostean, 
Auzitegi Gorenaren ebazpenaren 
zain daudela, eta haren menpe 
dagoela "lan politiko eta soziala 
egiteko diren" eskualdeko hainbat 
lokalen etorkizuna.

"Beraien gorroto eta mende-
kuari, guk alaitasunez eta irriz 
erantzungo diogu, beraien gorro-
to eta mendekuari, guk musika 
eta dantzaz erantzungo diogu, 
beraien gorroto eta mendekuari, 
guk konpromiso laranjaz eran-
tzungo diogu!", aldarrikatu dute.

Arrasateko ezker abertzaleko azken lau alkateak INOereLIBRE prentsaurrekoan.  |   A.m.

eskuak elkarri emanda bergarako epaitegia 
inguratzeko dei egin dute biharko, zapatua
18:00etan egingo dute giza katea, "epaiketa politikoak" salatzeko 

u.m.  |  dEbAGoIEnA

Igor Ezpeleta (Eskoriatza, 1978) 
da Debagoieneko Mankomuni-
tateko Garapen Agentziako 
lehendakaria. Hain justu, Gara-
pen Agentziak ahalegin eta 
elkarlan berezia abiarazi du 
urteotan Debagoieneko merka-
tari elkarteekin, haiei bultzada 
emateko helburuarekin. 
Interesa, baina, ez da bakarrik 
merkatariak bultzatzekoa, ezta ?
Herritar askok zentro handietan  
egiten ditu eguneroko erosketak; 
edo asteburuan arropa eta opa-
riak erostera, edo aisialdiko 
gastua egiteko hiriburuetara, 
gure kasuan Gasteizera, edo 
Internetera jotzen du. Horrek 
tokiko merkataritzari kalte han-
dia egiten dio, uste duguna bai-
no handiagoa, gure diruaren 
ehuneko altu bat toki horietara 
joaten da, eta ez da itzultzen. 
Horregatik iruditzen zaigu bere-
biziko garrantzia duela tokiko 
merkataritza bultzatzea. Baina 
ez, Mankomunitateko Garapen 
Agentzian bertako merkataritza 
indartzearekin batera herriak 
eta kaleak biziberritu nahi ditu-
gu, gero eta gehiagotan ikusten 
ditugun kale hutsak betetzeko 
eta merkatari, taberna eta jate-
txeei irauteko laguntzatxo bat 
emateko. Gainera, ez dugu toki-
ko merkataritza bakarrik bul-
tzatzen, hau da, bertan ditugu 
dendetan eta komertzioetan 
kontsumitzea, baizik eta kon-
tsumo horretan bertako produk-
tuen kontsumoa handitzen saia-
tzen gara, Erein Da Jan bezala-
ko proiektuetan lagunduz, Jakion 
bezalako proiektua indartuz, 
eta aurrera jarraitzeko aukerak 
bilatzen lagunduz, bertako pro-
duktuak saltzen dituzten ekoiz-
leekin elkarlana eginez…
Igartzen da lan horren eragina?. 
Bai, bi puntu nagusitan: horre-
lako proiektuak landuz herri-
tarrei mezu bat iritsarazten 
saiatzen gara. Bertako komer-
tzioaren eta bertako produktuen 
garrantzia. Garrantzi ekonomi-
koa, eta baita soziala ere. Espe-
ro dugu horrelako mezuak 
bidaltzen jarraituta herritarrek 
bi aldiz pentsatuko dutela dirua 

non gastatu erabakitzerakoan… 
Goi-denboraldiz kanpoko garaie-
tan kontsumoa sustatzen saiatzen 
gara, merkatariek gutxi saltzen 
duten garaian gehiago saldu eta 
biziraun dezaten. Gabonetan, 
adibidez, bailarako herri gehie-
nek kanpaina bereziak antola-
tu dituzte. Urteko garaiok oso 
garrantzitsuak dira merkata-
rientzako, eta haientzat Gabo-
netan kanpaina berezi bat iza-
tea oso garrantzitsua da. Hori 
dela eta, urteko aurrekontu 
handi bat Gabonetako kanpai-
nara bideratzen dute eta esfor-
tzu handia egiten dute. Kanpai-
narekin, azken finean, udalerrian 
Gabon giroa zabaldu nahi izaten 
dute, bezeroek herrian bertan 
Gabonetako opariak erostea, 
gustura sentitzea, aldi berean 
bezeroak eskertzea eta horiekin 
detaileren bat izatea, erosketa 
mugimendua sortzea… Bezeroen 
aldetik ere, eskertzen da elkar-
teetatik egiten diren ekimenak, 
jendeak gustura hartzen ditu 
eta saltokiei eskertu egiten die-
te. Zenbaterainoko eragina duen 
ezin da zehazki neurtu, baina 
izan badauka, urteroko ekimen 
bat da eta beti saiatzen dira 
ahalik eta kanpainarik hobere-
na eskaintzen.
Bide beretik segitzeko asmoa 
duzue? Zelan?
Bai, gure apustua garbia da eta 
horrekin jarraituko dugu. 
Herrietako merkatari elkarte 
guztiekin kontaktua dugu eta 
bilerak egiten ditugu denok 
batera gauzak antolatzeko. Bes-
talde, esan bezala, merkataritzaz 
aparte beste helburu batzuk 
ere badaude. Bertako produk-
tuen salmenta indartzen jarrai-
tuko dugu ekintzak antolatuaz, 
eta Erein Da Jan eta Jakion 
moduko proiektu garrantzitsue-
kin elkarlanean jarraituko dugu. 

Igor Ezpeleta, Garapen Agentziaren kanpoko aldean.  |  UbAnE mAdErA

igor ezpeleta | debagoieneko Mankomunitateko garapen agentzia

"berebizikoa da tokiko 
merkataritza bultzatzea" 
bertan kontsumitzea eta bertako produktuen 
kontsumoa, biak indartu gura dituzte

"Erein da Jan eta 
Jakion modukoekin 
elkarlanean 
segituko dugu "

to k i ko  m e r k ata r i t z a z

Hyundai ix35

15.190€-tik
5 urte mantentze-lanak barne

OIARTZUN
943 49 48 30
Lintzirin poligonoa, 1
(Leroy Merlin ondoan)

BEASAIN 
943 80 40 54
Errepide nagusia
(Hotel Castillo ondoan)

ELGOIBAR
943 74 14 80
Olaso poligonoa, 17

IRUN
943 63 97 69
Behobia zubia

Kilometro-
mugarik
gabeko 
garantiaurte
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JulEN IrIONdO |  bErGArA

Candyren itxiera prozesuan, gaur, 
barikua, bukatuko da kontsulta 
epea. Langileek adierazi dute enpre-
sak epea luzatzea erabaki ezean 
negoziazioa amaituko dela, baina 
eurek bideragarritasun plana eska-
tzen jarraitzen dutela. Ziur daude 
Bergarako lantegia bideragarria 
dela. Salatu dute enpresaren hile-
roko datuak eskatu dituztela, bai-

na ez dizkietela eman; hileroko 
daturik ez dutela jasotzen esan 
diete, baina, langileen ustez, hori 
adarjotzea da; ez dute sinisten 
halako multinazional batek hile-
roko daturik ez jasotzea. Beste 
aukerarik ez badute, epaitegietara 
joko dute. Enpresaren azken eskain-
tzari dagokionez, asmo iluna ikus-
ten diote: langileen batasuna apur-
tzea. Itxaropentsu agertu dira, hala 

ere, eta diote gero eta argiago 
dutela Candy ez dela itxiko. Pro-
testei dagokienez, berriz, atzoko 
(eguena) manifestazioaz gainera, 
asteburuan Madrilera eta Bartze-
lonara joatekoak dira, El Corte 
Inglesera, Candyren bezero ona 
baita, eta Italiara, Candyren egoi-
tzara joatea pentsatzen ari dira.

Candyko zuzendaritzak, berriz, 
berretsi du "ahalegin guztiak" egin 
dituela aktibitatea mantentzeko. 
2004tik, Bergarako lantegian 14 
milioi euroko inbertsioak egin 
dituztela dio oharrak, baina emai-
tzak ez direla onak izan. 

Candyko langileek gero eta argiago 
dute bergarako planta ez dela itxiko

JON BErEZIBAr  |  ArrAsAtE

Jose Migel Barandiaranek eta 
Jesus Altunak Lezetxikin 1964an 
aurkitu zuten giza humeroaren 
datazioaren emaitzak aurkeztu 
dituzte asteon: 164.000 urteko 
antzinatasuna luke, gutxienez. 
Horrek Neandertalgoa baino 
lehenagoko espezie batena dela 
ezartzen du eta Europan antzi-
natasun hori duten dozena erdi 
hezur besterik ez dagoela azal-
du dute Goaz zentroan gaur 
Donostian egin duten prentsau-
rrekoan. Horrekin batera, azter-
keta morfometrikoetan ikusi 
dute Erdi Pleistozenoko giza 
fosilekin kidetasun handia due-
la Lezetxikiko humeroak, Ata-
puercako (Espainiako) aztar-
nekin pare kokatuz. Luze jo du 
datazioak, metodo egokiarekin 

ez baitzuten asmatzen. Austra-
lian, uranioaren serieen bidez 
egin diote, eta, horri esker, 
hezurrak hasierako hipotesian 
baino antzinatasun handiagoa 
duela argitu dute.

Orain, Dna azterketa
Emaitzokin azterketen lehen 
fasea egin dute. Orain, DNAren 
azterketa dator, eta hortik jakin 
ahal izango dute gizon edo ema-
kume batena –hala uste dute– 
zen. Jesus Altunak eta Concep-
cion de la Rua antropologia 
katedradunak eman dituzte 
azalpenak. 

Biok argitu dutenez, DNA 
egon badago aztarnetan eta 
genoma egoki sekuentziatzea 
lortzen badute, zehaztuko dute 
dagokion giza espeziea. 

Lezetxikiko humeroa da europako 
giza aztarna antzinakoenetakoa

Joxean Muñoz, Concepcion de la Rua eta Jesus Altuna.  |  GoIEnA

Ertzaintzak hiru gazte atxi-
lotu zituen herenegun Arra-
saten, ustez beste pertsona 
bat bahitu eta ondoren jipoi-
tzeagatik. Bi eraso izan dira, 
azaro amaieran lehena eta 
abendu hasieran bigarrena. 
Ertzaintzaren arabera, Arra-
saten izandako lehen erasoan 
bahitu eta jipoitu egin zuten 
biktima gaztea; Bergaran izan-
dako bigarren erasoan, berriz, 
biktimak ihes egitea lortu 
zuen, une hartan kalean jen-
dea egon izanak gazteari ihes 
egiteko aukera eman zion-eta. 
Ustezko hiru erasotzaileek 
Bergarako epaitegian dekla-
ratu beharko dute.

gazte bat bahitu eta 
jipoitzeagatik, hiru 
gazte atxilotuta

uBANE mAdErA  |  dEbAGoIEnA

"Biribilgune horretan gaur egun 
hainbat autobusek dute geltokia 
(norabide batean zein bestean), 
baina dagoen zirkulazioagatik 
bertan geldialdia egiteko zailta-
sunak dituzte autobusek eta era-
biltzaileentzako ere ez da batere 
egokia (biribilgunearen alde 
batean ez dago estalkirik, alde 
batetik bestera pasatzeko zailta-
sunak, argiteria eskasa…)".  

Arrazoiok direla eta, Gipuz-
koako Diputazioa Elorregiko 
inguru osoa eraberritzen dabil. 
Batetik, autobus geltokia eraiki-
tzen, eta bestetik 40 bat ibilgai-
lurendako eta 10 bat bizikleta 
uzteko aparkalekua egokitzen. 

Lanok egiteko 100.000 euro 
inguru inbertituko ditu, eta ira-
garri du urte amaierarako gertu 
izango dela guztia.

Geratzeko, eskaera egin behar 
Geltokiari dagokionez, honako 
ezaugarri hauek izango ditu: bost 
metroko zabalera, estalkia, led 
argiak eta bertatik pasatzen den 
bidegorriarekin lotura, metro eta 
erdiko espaloiaren bitartez. 

Bada, geltoki hori Oñati-A-
rrasate ibilbidea egiten duten 
autobus zerbitzu guztiendako 
izango da. Baina autobus guztiek 
ez dute bertan geratu beharrik 
izango. Izan ere, eskaera bitartez 
funtzionatuko dute. "Sistema 

berritzaile" baten bitartez bide-
ratuko diren eskaera bitartez, 
hain zuzen ere.

Mugi/Lurraldebus txartelekin
"Aldundiak eskaerak egiteko pos-
te bat jarriko du San Prudentzio-
ko geltokian. Erabiltzaileak pos-
te horretan bere Mugi/Lurralde-
bus txartela jarriko du eta zein 
autobus hartu nahi duen zehaz-
tuko du. Autobus gidariak abisua  
jasoko du, eta San Prudentzion 
bidaiariak hartu behar dituela 

jakingo du (…). Eskaera bertatik 
egiteko aukera izango du erabil-
tzaileak, baina nahi izanez gero 
aldez aurretik ere egin ahalko 
du, telefonoz edo Internet bidez", 
esplikatu dute Diputaziotik.

Zerbitzu berriekin batera
Hori bai, abisatu du sistema hori 
ez dela urte berriarekin batera 
hasiko, "baizik eta autobus zer-
bitzu berriak ezartzen direnean, 
une honetan autobusak ez bai-
taude horretarako egokituak".  

Handi ikusten da Elorregiko geltoki berria, estalki berde eta guzti.  |   U.m.

urte berriarekin, geltoki 
berria izango da elorregin
Geltokiarekin batera, 40 bat autorendako aparkalekua ere egingo da

Atzo, eguena, Uberako Agi-
rre-goikoa baserriaren laurden 
bat erre egin zen. 07:00 ingu-
ruan piztu zen sua eta eguer-
dian lortu zuten kontrolatzea. 
Zorionez, baserrian ez zen 
inor bizi eta ez dute, ezta ere, 
bota behar izango.

bergarako ubera 
auzoko baserrian sutea

Oñati-Arrasate bidegorrian 
egin beharreko garbiketa-la-
nen ondorioz, gaur (eguba-
koitza) 08:00ak ezkero itxita 
dago, eta hala egongo da gaur-
ko 18:00ak bitartean. 

gaur, egubakoitza, 
bidegorria itxita dago
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Kataide poligonoa 3 • Arrasate 
Tel.: 943 77 13 52 / 943 77 00 34  
Faxa: 943 77 13 13

Torrebaso Pasealekua Ibilbidea,14 | 20540 
Eskoriatza Gipuzkoa | SAT industriala: 943 79 12 30 
SAT etxekoa: 943 79 89 97 

Zerbitzu teknikoaren 
bermearekin

NEGUKO ESKAINTZA BEREZIA
Hormako gas-galdarak

PREZIO BARRUAN DAUDE: 
• Mantentze-lanak, urtebete doan. 
• Oinarrizko instalazioa barne, bertako iturginen 

kontura. 
• Urtebeteko garantia osoa (piezak + eskulana) 

+ aurreneko manten-lan prebentiboa barne. 
• Garantia 5 urtera arte luzatzeko aukerarekin. 
• Piezetan bi urteko garantia

1.499 e

- 24 kW-ko potentzia.
- LCD pantaila.
- Errendimendu handia.
- Termoerregulagarria.

  EGIS NOx

PREZIO BARRUAN DAUDE: 
• Mantentze-lanak, urtebete doan. 
• Oinarrizko instalazioa barne, bertako iturginen 

kontura. 
• Urtebeteko garantia osoa (piezak + eskulana) 

+ aurreneko manten-lan prebentiboa barne. 
• Garantia 5 urtera arte luzatzeko aukerarekin. 
• Piezetan bi urteko garantia

1.750 e

- Lehen mailako kondentsazio-galdara.
- Efizientzia energetiko handia.
- %35eko aurrezpena.
- 24 kw potentzia.
- LCD pantaila.

  CLAS PREMIUM EVO

TERMO ETA
 BEROGAILUETAN

%20ko
DESKONTUA

kooperatiben hausnarketak 
kongresura astelehenean

ENEkO AZkArAtE  |  ArrAsAtE

Mondragon Taldeak astelehenean 
aurkeztuko du azkeneko hilabe-
teotan hausnarketa prozesu sakon 
baten bidez landu duen doku-
mentua: Etorkizuneko Mondra-
gon. Javier Sotil taldeko presi-
dente izendatu berriak aurkez-
tuko du. 

Donostian, Kursaalen egingo 
du kongresu hori. Toki ezohikoa, 
orain arte Arrasaten egin izan 
ditu-eta kongresuak. Fagor Etxe-
tresnen erorketaren ostean, koo-
peratiba taldeak bizi duen egoe-
ra bereziak eroan ditu taldeko 
buruak oraingoan Donostian 
antolatzera kongresua. 15:00etan 
hasiko da eta taldeko kooperati-
betako 650 bat lan bazkide daude 
bertara deituak.

aldaketa normatiboak
Dokumentua sakon eztabaidatua 
izan da organo korporatiboetan, 
eta asteleheneko kongresuan 
komunikatuko da, "efektu dekla-
ratzailea" izango du. Baina koo-
peratiben parte hartze zabalaren 

fasea, eduki desberdinetan, kon-
gresuaren ostean hasiko da eta 
bukatuko da hurrengo kongresuan 
aurkeztu diren ponentzien aur-

kezpenarekin. Han jasoko dira 
"etorkizuneko erronkak ezartze-
ko beharrezkoak diren aldaketa 
normatiboak". Horrez gain, 
hurrengo kongresuan eztabaida-
tuko da 2017-2020 eperako politi-
ka sozio-enpresarial berria.

Horixe izango da, hortaz, 
Javier Sotilen egiteko nagusia, 
gidaritza lanak egitea.

"Bizirik eta aktibo"
Javier Sotilen esanetan, urtebe-
te hau "oso sakona eta bizia izan 
da eta aurreikusi baino denbora 
gehiagoz luzatu da". 

Korporaziotik diotenez, hasie-
ran pentsatu baino pertsona 
gehiagok hartu du parte, "organo 
korporatibo guztien parte-hartze 
eta inplikazioarekin". Etorkizu-
nean taldeak izango dituen "fun-
tsezko ildo nagusiak finkatu" 
dituzte.

Mondragon Taldeak "bizirik" 
dagoela, "aktibo izaten jarraitzen" 
duela eta "egunetik egunera gau-
zak hobeto egiteko gogoa" duela 
erakutsi nahi du oraingoan.

Etorkizuneko mondragon taldea izan nahi dena 
aurkeztuko du javier sotil presidenteak

ANdEr lArrAñAgA  |  ArrAsAtE

Ordaindu plataformak pren-
tsaurrekoa egin zuen atzo goi-
zean, Kulturaten, TUlangabe 
aldizkaria aurkezteko. Mondra-
gon Taldearen TUlankide aldiz-
kariaren alternatiba moduan 
atera dute; diotenez, euren adie-
razpen askatasuna eta erantzu-
teko eskubidea bermatuko du 
agerkari horrek. 

Mondragon Taldearekin 
negoziatzeko bidea egin nahi 
dutela diote, eta, horrekin bate-
ra, gaurko kooperatibismoaren 
demokrazia kolokan dagoela 
adierazi dute.

Oraindik zehazteke dago 
aleen kaleratze-maiztasuna, 
baina edukiak biltzen doazen 
heinean egingo dute. 

Lehenengo zenbakiak 
Ordainduk TUlankide-ra bida-
litako eta argitaratu gabeko 
prentsa oharrak eta artikuluak 
ditu; euren esanetan, "zakarre-
tara bota eta ez dituztelako 
kontuan izan". 

Laburbilduz, TUlangabe-k 
TUlankide aldizkarian argita-
ratu nahi ez dituzten edukiak 
izango dituela esan dute plata-
formatik.

Mobilizazio gehiago 
Euren eskubideak bermatzeko 
eta MCCrekin negoziatzeko 
bidea egiteko, mobilizazio gehia-
go antolatu ditu Ordainduk.

Atzo arratsaldean manifes-
tazioa egin zuten, Biteri plaza-
tik erdiguneraino.  Bestalde, 
gaur, 10:30ean, PSEko Rafaela 
Romerorekin elkartzekoak dira 
Gipuzkoako Batzar Nagusien 
eraikinean. Ordainduren arazoa 
planteatuko diote han, eta bere 
babesa eskatuko diote Parla-
mentuan, Batzar Orokorretan 
eta Gipuzkoako udaletan. Horre-
taz gainera, astelehenean, hila-
ren 15ean, Donostiara joango 
dira, Kursaalean egingo den 
kongresu kooperatibora.

'Tulangabe' aldizkaria, 
'Tulankide'-ren "alternatiba"
Prentsaurrekoan aurkeztu zuten ordainduren 
plataformak kaleratuko duen aldizkari berria

Aldizkariaren azala.  |   A. L.

Datua

Donostian egingo duten 
batzarrean taldeko 650 lan 
bazkide elkartuko dira.

650
LAn bAzkIdE

"Organo 
korporatibo 
guztien parte 
hartzearekin 
hausnartu dugu"
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ENEkO AZkArAtE  |  ArEtxAbALEtA

Gertuko komunikabideak azter-
gai izan dituzte oraingo astean 
Aretxabaletan, MUko campusean. 
Diru laguntzak hizpide izan dituz-
te, beste gai batzuen artean. Sek-
toreko eta unibertsitateko profe-
sionalekin batera erakundeetako 
ordezkariak ere izan dira. Gaia-
ri heldu dio elkarrizketa honetan 
euskarazko hedabide ez publikoak 
batzen dituen elkarteko zuzen-
dariak, Alberto Barandiaranek. 
diru laguntza publikoak jasotzen 
dituzten euskarazko hedabideak 
pluralak izatearen beharra azpima-
rratu du oraingo astean Patxi Baz-
tarrikak, Hizkuntza Politikarako 
sailburuordeak, Aretxabaletan 
egindako gertuko komunikabideen 
gaineko jardunaldietan. Ze irizten 
diozu?
Jaurlaritzaren diru laguntzen 
ebazpena hizpide izan da azken 
asteotan, eta, justu, gai hori har-
tuta mezu garbi bat ematera eto-
rri da jardunaldiotara sailbu-
ruordea. Ez dakit toki egokiena 
zen gai hori plazaratzeko. Nire 
ustez, hedabideen pluraltasuna, 
irismena, kalitatea… sakon eta 
patxadaz hausnartzeko gaiak 
dira. Eta, batez ere, kontzeptu 
horiek zelan neurtzen diren. Heki-
men sortu genuenetik horretaz 
dihardugu. Jakina, euskarazko 
hedabideek pluralak, kalitatez-
koak eta ahalik eta irismen han-
diena dutenak behar dute izan. 
Uste dut jardunaldiak oso inte-
resgarriak izan direla horren 
guztiaren gainean berba egiteko. 
Jaurlaritzaren azken diru laguntzen 
ebazpenak hautsak harrotu zituen. 
Bareago daude kontuak orain?
Egia da zalaparta handia sortu 
zela. Ebazpenak ondorio nabar-
menak izan zituelako. Alde horre-
tatik, hedabide batzuetan sortu 
zuen ezinegona ulergarria da. 
Euskarazko hedabideen egoera 
ahula da eta azaroan, bat-batean, 

etorri den diru laguntzen ebaz-
penak ustekabean harrapatu du 
hainbat. Baina, aurrera begira, 
datorren urtean, gai hauetaz 
gogoeta sakon eta zabala egin 
beharra dago. Baztarrika sail-
buruordeak berretsi du hori 
oraingo astean, eta horixe da 
garrantzitsuena. Gure ustez, 
diruak banatzeko irizpide alda-
ketak sektorearekin konpartitu 
gabe egitea ez da egokia. Ezin-
bestekoa da honi buruz lasai 
hausnartzea. Jakina, inork ez 
du zalantzan jartzen erakundeei 
dagokiela diruak banatzea eta 
horiek zelan banatu erabakitzea. 
Baina erabakiak sektorearekin 

hausnartu ostean hartzea da, 
gure ustez, egokiena. 
kanpora begira, batzuek eman duten 
irudia izan da diru laguntzek pren-
tsa nazionala kaltetu dutela tokikoen 
mesedetan.
Sektore honetan bakoitzak egiten 
duen lana sektore osoarendako 
da mesedegarri. Esaterako, Goie-
na moduko tokiko hedabide indar-
tsu edo erreferentziazkoa mese-
degarria da Berriarendako ere. 
Irakurle harrobi izan daitekee-
lako, esaterako. Eta, bestetik, 
prentsa nazionalak ere sektorea-
ri mesede egiten dio, gai batzuk 
hark bakarrik landu ditzakeela-
ko, esaterako. 

Hedabideen irismena izan da ika
-mika sortu duen gaia. Zer da Heki-
menek proposatzen duena diru 
laguntzen irizpideen gainean?
Gogoeta zabal eta integrala egin 
behar da. Guk diogu euskarazko 
hedabideen sektorea zabala dela 
eta hainbat esparru betetzen due-
la: nazio mailakoa, tokian tokikoa… 
Gaur egun daukaguna gutxienekoa 
da. Erabaki dezagun esparru bakoi-
tzak ze babes eta ze diru laguntza 
behar duen. Jaurlaritzak dio 4,8 
milioi euro asko dela, eta bai, 
asko da gauza batzuetarako eta 
ez da nahikoa beste gauza batzue-
tarako. Goazen erabakitzera sek-
toreak modu duinean lan egiteko 
behar duen diru kopurua zenba-
tekoa den, kontuan hartuta sek-
torearen autofinantzaketa jendeak 
uste duena baino handiagoa dela. 
Orokorrean, %75ekoa da. Bistan 
da diru laguntzak ez direla sek-
torearen babes nagusia, komuni-
tatea bera baizik. Eta gero, bes-
talde, azter dezagun zer egin 
hedabideak kalitatezkoenak izan 
daitezen, jende gehiagorengana 
hel daitezen...
kalitatearekin kontrajarria da iris-
mena?
Ez. Erabat osagarriak dira. Kali-
tatea ezinbestekoa da hedabideen 
jarduna ziurtatzeko. Eta kalitate 
mota ezberdinak daude. Berria-ri 
eskatzen diodana ezin diot eska-
tu Guaixe-ri. Kalitate estandar 
ezberdinak dira. Eta irismenaren 
gainean ere berdin: tokiko heda-
bide bati eskatzen diodana ezin 
diot eskatu Argia-ri.
Hedabideen funtzio sozialaz jardun 
da muko jardunaldietan. Erakun-
deek, herritarrek, aitortzen diete 
funtzio hori euskarazko hedabideei?
Inpresioa daukat herritarrek 
baietz. Zalantzarik ez daukat 
Arrasateko herritarrak jakitun 
direla eta baloratzen dutela Goie-
nak egiten duen lana. Informazio 
kalitatezko eta hurbilekoa jasotzea 

baloratzen dutela uste dut. Herri-
tarren eta kontsumitzaileen artean 
garbi ikusten da hori. Erakundeen 
artean zailagoa iruditzen zait. 
Orokorrean, erakundeek balora-
tzen dute efizientzia ekonomikoa, 
itzultze ekonomikoa, zenbat jen-
derengana heltzen zaren, ze aurre-
kontu daukazun, zenbat saltzen 
duzun… Eta hor, hedabideen 
funtzio soziala diluitu egiten da. 
Alde horretatik, Europako beste 
toki batzuetan egiten den moduan, 
hemen ere halako zerbait egingo 
dute MUko Ikus-entzunezkoetako 
ikerlariek, eta hori ona da. 
Hedabideon errentagarritasun sozia-
la kontuan izan behar da diru lagun-
tzak banatzerakoan?
Bai, bai, zalantzarik barik. Bes-
te neurgailu batzuekin batera, 
hori ere bai. Gero, errentagarri-
tasun sozial ezberdinak ere izan-
go dira eta hedabideak modu 
ezberdinean ebaluatu beharko 
ditugu. Oso errealitate ezberdi-
nak daude eta ezin dira guztiak 
zaku berean sartu. 

Alberto Barandiaranek euskarazko hedabideez dihardu.  |   EnEko AzkArAtE

alberto barandiaran | hekimeneko zuzendaria

"euskarazko hedabideek pluralak, kalitatezkoak 
eta irismen handienekoak behar dute izan" 

jaurlaritzaren diru laguntzen eta irizpideen gainean dihardu Hekimeneko barandiaranek

"Erabakiak sektorearekin hausnartu ostean hartzea da gure ustez egokiena", dio

"Jaurlaritzaren diru 
laguntzak ez dira 
sektorearen babes 
nagusia"

"Hedabideen 
errentagarritasun 
soziala balioan jarri 
nahi dugu"

Bideoa ikusteko:
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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argitaratzailea goiena komunikazio 
taldea kooperatiba elkartea
otalora lizentziaduna 31 
20500 arrasate
Lehendakaria aitor izagirre
zuzendari nagusia iban arantzabal
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ane berezibar, iratxe bengoa
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KOMUNIKAZIO TALDEA

laguntzaileak

Kontxi Tamayo, dermatologoa
Espainiako Dermatologia eta 
Benereologia Akademiako kidea

DERMATOLOGIA 
	•	Aknea,	ekzemak	psoriasia,	etab.

AZAL MINBIZIAREN UNITATEA
	•	Fotofinderra.	
	•	Dermatoskopia.	
	•	Lunarren	kontrol	digitala	eta	azaleko	 
minbiziaren	diagnostiko	goiztiarra.

KIRURGIA DERMATOLOGIKOA

LASER UNITATEA: 
	•	Eguzkiak	eta	adinak	eragindako	azalaren	

orbanak ezabatzea
	•	Gorriuneak	ezabatzea
	•	Angiomak
	•	Barikulak	hanketan...
	•	Aknea
	•	Depilazioa...

ESTETIKA DERMATOLOGIKOAREN UNITATEA 
	 •	Botoxa,	Azido	hialuronikoa.	Emaitza	naturalak.
	 •	Peelingak..

Nafarroa	etorbidea	4,	behea.	
ARRASATE
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HELBIDE 

BERRIA

g u t u n a k

Bergarako Kirol 
Zerbitzuari 
mikel uribesalgo 
bergara

Aurrekuan, Bergarako Kirol 
Zerbitzuak 3K-Kirol Kalitatearen 
Kudeaketa ziurtagirixa jaso 
zebala irakurri neban aldizkari 
honetan. Brometan ala? Ni ze 
mundutan bizi nok, ba?

Ni beste errealitate baten 
biziko ote nitzan pentsatzen hasi 
nitzan, eta bai, hau 
Labegaraietako mundua da. 
Beste batzuk hirugarren 
mundua deittuko dotze, non 
zure betebiharrak argi lagatzen 

dotzuen, baiña eskubidiak...
Bergaran, eskaladan 

aritzeko, Labegaraietako 
kiroldegira jun biharra daukou, 
eta azkeneko urtietan, 
eskaladoriak bertako egoeraz 
kexatzen dabitz. Batzuk euren 
bizitzako ordu batzuk be galdu 
dabe egoera hobetzeko, Udaleko 
teknikarixa rokodromua 
partxeatzen ibilli dan bittartian.

Rokodromoko erabiltzailliak 
bergarar bat gehixau izan nahi 
dou, eta ez dou nahi gure 
lagunak lanetik urten eta gero 
presak garbitzen darela ikustia.

Agorrosingo Beberly hills 
kiroldegixan mantenimentuko 
langilliak dare, kirola egitteko 
tenperatura aproposa, ordutegi 

zabala... eta barrura sartzeko 
arrasto daktilarra erakustiakin 
nahikua. Labegaraietako 
txabola-n, berriz, udan kriston 
berua eta neguan humedadia eta 
hotz polarra (lesionatzeko 
egokixena), ume akrobatak eta 
diskotekia be bai eta aste 
bukaeretan ultrak osatzen dabe 
zirkua. Mantenimentua? Ba, 
militantienak egingo dau! Hori 
bai, arratsaldez izan biharko da, 
ze goizez itxitta dago.

Ez naiz gehixau luzatuko. 
Eskaladore batzuk Deba 
baillarako beste rokodromo 
batzuetara juten hasitta dare, 
eta penagarrixa pentsatzen jat 
gure inguruko rokodromo 
zaharrenak holaxe bukatzia.

A
kaso gurean eta azken urteotan aski errepikatua izan 
delako, ez dut larregi gustuko hitza. Kulturgintzari egoz-
ten zaionean ere, halaber, kontzeptua ondo ulertzearen 
aldeko saiakera egin beharko genuke. Zertan datza kul-

turaren krisia? Jarraian zenbait ideia:
Hasteko, kulturaren kudeaketa krisia eta kontzeptu bera-

ren krisia ezberdinduko nituzke. Lehena baliabide publiko 
eta pribatuen arteko erlazioa behar bezala ulertu ez dugulako 
etorri da. Biak osagarriak dira; are gehiago, ekimen pribatua 
behar-beharrezkotzat jotzen dut, baina soilik sostengu publiko 
sendoa duen politika kultural 
batek berma dezake kultur-
gintza kritiko eta buruaskia. 
Hain zuzen ere, kultura kon-
tzeptuaz hori da nik ulertzen 
dudana, alegia, sortzaileek 
hainbat tresnaren bitartez sor-
tzen duten adierazpide multzoa, 
kritikoki eta era independen-
tean gizakiari eta bere gizar-
teari itauntzeko balio duena.

Eta baliabideak, nola ase-
guratu? Ogasun publikoaren 
mailan bidea ezinbestekoa da: ustelkeria mapatik ezabatuz; 
lehentasunak ondo finkatuz (Osakidetza, menpekotasuna, 
hezkuntza, kultura, inbestigazioa…); iruzur fiskala murriztu 
eta desagerraraziz; eta, funts publikoak handituz, hots, pro-
gresibitate fiskal sakonago eta kreatibo bat aintzat hartuz 
(soilik zerga zuzenen bitartez, izan ere, BEZ bezalako zerga 
ez zuzenen igoerek, injustuak izan ez ezik, ez dute arazoa 
konpondu). Horrekin guztiarekin, azken batean dirua lortuz, 
euskarri, bitarteko eta infraestruktura egokiak gizarteratze-
ko, fisikoak nahiz formatiboak. Ekimen pribatua indartzeko, 
aldiz, laguntza publiko zuzenak behar dira, baita finantziazio 
bide errazago, anitzago eta erosoagoak. Malguagoak.

Eta eremu publiko eta pribatuaren uztarketa, nola gauzatu? 
Gurean oso arrakastatsua izan den esperientziari bueltatuz: ara-
zoen erroko ezagutza, koordinazioa, elkarlana eta kulturaren 
kudeaketa kooperatiboa, iraganaren klixeak gailenduz eta, dene-
ra, kulturaren ekonomia soziala sustatuz.

mArtIN cAlvO
goiena.eus/komunitatea/

Kulturaren krisia

"Arazoen 
erroko 
ezagutza, 
koordinazioa, 
elkarlana..."

z a b a l i k
AlEx ugAldE | goiena.eus/komunitatea/

m a r r a z k i z
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Gatzagako Soran Etxea altxorrez 
jositako jauregia dela jakina da: 
Indiano Etxe baten historia osoa-
ren isla dira horiek. Hori dela 
eta, etxeko objektu berezi horiek 
erakusleiho batean jarri gura, 
eta erakusketa-merkatua antola-
tu dute domekarako.  Erakusleiho 
hori 10:00etatik 14:00etara goizez 
eta 16:00etatik 19:00etara egongo 
da ikusgai, Soran Etxean bertan.

Gabonetarako opari bereziak 
Ez da soilik antzinako objektuen 
erakusketa izango, denetarik 
egongo da. Izan ere, erakusketan 
parte hartu gura zuen edonori 
zabaldu zitzaion gonbita, eta per-
tsona askok hartu dute parte 
euren objektu edo artelanak era-
kusteko.

Sorango altxor horien artean, 
eserleku isabelinoa, txokolatea 
egiteko harria, sehaska bat, asko-
tariko kutxak... ikusi ahal izan-
go dira. Horiek, saldu baino 
gehiago, erakusteko asmoarekin 
jarriko dituzte; antzinako oso 
objektu baliotsuak direlako. Bes-
tetik, artisau eta artista amateur 
batzuen artelanak ere salgai 
egongo dira.

"Gabonak datoz, eta, askotan, 
ez dakigu zer erosi. Zentro komer-
tzialetara jotzen dugu gehienetan 
eta edozer gauza erosi ohi dugu. 
Opari pertsonalagoen aldeko apus-
tua egin dugu guk beti. Erakus-
keta honekin, bihotzetik eskuz 
egindako opariak sustatu gura 
izan ditugu, opari bakarrak dire-
lako. Esaterako, artelanak eta 
opari multikulturalak izango 

ditugu", azaldu du Sorango Mon-
tse Valeriok. "Erakusketa hori 
aitzakia hartuta, bide batez, Soran-
dik mugitu ezin daitezkeen objek-
tuak erakutsiko ditugu, etxea 
bera eta barruan dauden ate, 
leiho eta eskailerak, dotoreziaz 
betetako altxor bakarrak direla-
ko", gaineratu du. 

Herriko ilustratzailearen lana
Artisau eta artisten lanen artean, 
ilustrazioak, Chiapasko arropa 
originalak, eskuz egindako ispi-
luak, material birziklatuz egini-
ko artisautza, buztinarekin egin-
dako objektuak eta munduko 
bisuteria egongo da, besteak 
beste.

Horiek horrela, badago herri-
ko artista amateur bat bere ilus-
traziok erakutsiko dituena: Ana 
Larrañaga ilustratzailea. 30 lan 
inguru erakutsiko ditu, batzuk 
bildumatan ere bai, eta hainbat 
teknika erabili ditu: arkatza, 
akuarela, gouache delakoa, boli-
grafoa, koloretako arkatzak, 
akrilikoak, luma, tinta txinata-
rra eta pastelak erabili ditu ilus-
trazioetan, beste teknika batzuen 

artean. "Herritarrek askotan 
ikusi naute margotzen, eta lan 
politak egiten ditudala esan dida-
te. Lan horiek erakusteko eta, 
bide batez, diru apur bat atera-
tzeko parte hartuko dut erakus-
keta-merkatu honetan: oraindik 
hasiberria naiz eta ikasten dihar-
dut; horregatik, zerbait saltzen 
badut, lan gehiago egiteko mate-
riala erosteko erabiliko dut ate-
ratakoa. Hala ere, lan bikainak 
ez izan arren, Gabonetarako 
askotariko opariak izan daitez-
keela iruditzen zait".

Bestetik, artisau debagoiendar 
baten eskulanak egongo dira. 
Ines Beitialarrangoitia artisau 
bergararrak birziklatutako mate-
rialekin egindakoak jarriko ditu 
salgai. Askotariko opariak egin 
ditu, guztiak eskuz: margotutako 
teila apaingarriak, paparreko 
orratzak eta forma askotariko 
ispilu originalak erakutsiko ditu.

Gatzagako gatzarekin, xaboia 
Salgai egongo diren bestelako 
oparien artean, produktu autok-
tono bat ere izango da domekako 
erakusketan: Leintz Gatzagako 
gatzarekin egindako xaboia, hain 
zuzen ere. Elbeteko Nagore 
Intxaustik egin ditu. Gatzagako 
gatza, erromeroa eta kokoa dara-
matza xaboiak; zirkulazioa akti-
batu eta azala garbitzen duela 
azaldu du Intxaustik, eta "mai-
tasun eta mimo handiarekin" 
egin dituela gaineratu. 

Azpimarratzekoa da Udalare-
kin elkarlanean egindako xaboiak 
direla; aurreko urteetan aterata-
ko gatzarekin egindakoak.

Ilustrazioak.  |   A. L.

Birziklatutako materialarekin egindako paparreko orratzak.  |   A. L.

Chiapasko arropa.  |   A. L.

Artisautza-lanak eta Leintz Gatzagako gatzarekin 
egindako xaboiak salduko dituzte, besteak beste, etzi

Opari originalen 
erakusketa Soranen

Datua

Ehun opari inguru jarriko 
dituzte salgai domekako 
erakusketan.

100
oPArI InGUrU
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Iritsi dira Bedoñako jaiak, 
Santa Eulalia jaiak. Gaur hasi 
eta domekara bitartean izan-
go dute zerekin ondo pasatu. 
Gaur, hasteko, patata-tortilla 
lehiaketa eta postre lehiake-
ta egingo dituzte Loramendi 
Elkartean (19:30), eta sariak 
izango dituzte hiru onenek. 

Bihar goizean umeen txan-
da izango da: 11:30ean, Maider 
Altzelaik Kontau, kontalari! 
ipuin saioa eskainiko die; eta 
gero, jolasak izango dituzte. 
Ordu bererako bizikleta ibi-
laldi-lasterketa antolatu dute, 
gazteendako, eta sariak izan-
go dituzte lehenengoak eta 
azkenak. Bazkalostean (15:30), 
Gorriti joango da animaliekin 
eliza ondora, eta 17:00etan, 
txokolate-jana eta gaztaina-ja-
na izango da eskoletxean. Mus 
eta briska txapelketak egingo 
dituzte, 18:00etan, elkartean. 
Eta 21:00etan, auzotarren afa-
ria izango da Errastiko jate-
txean, Joxe Gardokik girotuta.

Domeka doke txapelketa-
rekin hasiko dute (11:30) eta 
meza izango da gero (12:30). 
Bukatzeko, mokadutxoa eskai-
niko dute elkartean.

Txapelketak, 
Gorriti eta 
gehiago Santa 
Eulalia jaietan

mIrArI AltuBE  |  ArrAsAtE

Hamar egun eskas geratzen dira 
santamasetarako, baina aste 
bukaeran jai giroa igartzen hasi-
ko dira herritarrak. Egitarau 
dotore eta mardula gertatu du 
Santamas Komisiñuek, herriko 
hainbat talderekin eta Udalarekin 
elkarlanean (egiratau osoa, gehi-
garriaren 14. orrian). Berritasu-
nekin datoz, gainera, santamasak; 
horien artean daude kuadrillen 
arteko herri proba eta Iñaki Peru-
renari omenaldia (berritasunak, 
gehigarriaren 16. eta 17. orrietan).

110 kiloko bi txerri
Berritasunekin batera, urteroko 
kontuak ezin dira falta; horien 
artean, santamas txerria. Izan 
ere, zer dira santamasak txerririk 
gabe! Aurten ere bi aurkeztuko 
dituzte, abenduaren 21ean: Holan 
eta Merke. Joseba Garitaonain-
diaren baserrian hazitakoak dira 
biak, 110 kilo ingurukoak eta eus-
kal txerri arrazakoak.

Ganadu feriaren eta artisau 
azokaren bueltan sortutako jaiak 

dira santamasak. Aurten 36 urte 
egingo ditu artisau langintzen 
azokak, eta hor ere bi berrikun-
tza daude: alde batetik, Idoia 
Ibañez artisau arrasatearraren 
ikasleek ehoziri-lanak egingo 
dituzte; eta bestetik, Nafarroako 
Brun etxeko errementariek forja 
erakustaldia. 

Laubide plazako ganadu eta 
hegazti feriako nobedadea, oste-

ra, ahuntz azpigorrak eta Shire 
arrazako zaldiak izango dira. 

Herri bazkarirako txartelak 
Herri bazkaria Musakolako kirol-
degian izango da; bertako pro-
duktuekin eginda, gainera. Txar-
telak astean jarri dituzte salgai, 
18 euroren truke, honako taber-
na hauetan: Ederra, Kajoi, Ben-
goa eta Amaiur. 

Herriko dantzarien ekitaldiak 
ezin dira falta santamas egunean 
kale bazterrak girotzeko: "11:30etik 
14:30era bitartean girotuko ditu-
gu lau gune: Jokin Zaitegi; Por-
taloia; Arbolapeta; eta Herriko 
Plaza. Eta 13:45ean txerri-dantza", 
jakinarazi du Eneritz Urrutiak, 
Arrostaitz taldeko kideak. 

Bertso jaialdia izango da aben-
duaren 22an, Amaia Udal Antzo-
kian (20:30), AEDk antolatuta. 
Punta-puntako bertsolariak izan-
go dira: Andoni Egaña, Amaia 
Agirre, Amets Arzallus eta Maia-
len Lujanbio, eta gai-jartzaile 
jardungo du Manex Agirre ara-
maioarrak. Gaiak, baina, herri-
tarrek ere proposatu ahal izango 
dituzte. Hona bideak: aed@aedel-
kartea.com helbidera idatzita; 
Irati tabernako kutxan utzita; 
eta AEDren postontzian utzita.

Hartza, pertsonaia 
Olentzerok ere santamasetan 
jarrita du begirada, eta nobeda-
deekin dator, gainera, Komisiño-
kuek diotenez. Batetik, martitze-
nean, abenduaren 16an, 5 eta 8 
urte arteko neska-mutikoak Amaia 
Antzokian elkartuko dira, 
14:30ean, Galtzagorriei to, Inaxi-
to antzezlana ikusi eta Olentze-
rori idazteko gutun-azala eta 
papera jasotzeko. Eta bestetik, 
Hartza izango dute lagun aurten  
Txoronpiak eta Txoronpiok.

Hala, bada: "Armairuak astin-
du eta baserritar jantzia gertatzen 
hasteko ordua iritsi da", esan du 
Komisiñueko Iker Jimenezek.

Musakolako kiroldegian herritarrak bazkaltzen iaz.  |   josEtxo ArAntzAbAL

Astindu armairuak, 
badatoz santamasak!
bazkarirako txartelak salgai daude 18 euroren truke

Cava 
guztiontzat

Banaketa: abenduak 20Ordua: 13:30Tokia: Herriko Plaza

Ume eta gazteentzako
animazioa

Noiz: abenduak 13
Ordua: 11:30 - 13:30 

16:00 - 19:00
Tokia: Herriko Plaza

Erregeetako 
loteria

banatuko da

Gabonetako 100 

otzaren zozketa

Banaketa: abenduak 20

Ordua: 13:30

Tokia: Herriko Plaza

Eta gogoratu…
- 90 minutuz aparkalekua doan Ferixalekuan.
- Ibai-Arte  txartelarekin erosita, hiru hilabetean ordain dezakezu, interes barik.

EKONOMIAREN	GARAPEN	
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO	DE	DESARROLLO	
ECONÓMICO	Y	COMPETITIVIDAD
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mAIAlEN tOrrEs  |  ArrAsAtE

Asteburuan galderaz beteko dute 
Amaia antzokiko oholtza Doke 
antzerki taldekoek, Galderak 
antzezlana eskainiko dute-eta. 
Maiatzaren 31n taularatu zuten 
lehenengoz taldearen hamarga-
rren urteurrena ospatzeko sor-
tutako obra. Arrasatera, ordea, 
asteburu honetan iritsiko da, eta 
gaur eta bihar egingo dituzte 
emanaldiak. 20:00etan izango 
dira, eta sarrerek hamar euro 
balio dute.

Doke taldekoak buru-belarri 
ibili dira Galderak prestatzen, 
ohi baino entsegu gehiago egin-
da, Mariasun Pagoaga aktoreak 
aitortu duenez.

Egunero edozein ordu eta 
tokitan sortzen diren galdera 
arraro, garrantzitsu edota zen-
tzugabeak biltzen ditu antzezla-
nak; adibidez, "betiko maiteko 
al nauzu?". Pertsona baten bizi-
tzan, gazte garaietatik hasi eta 
zahartzaroan burua galtzeraino-
ko faseak taularatzen ditu Jose 

Mari Velez de Mendizabalen 
gidoiak, eta Itziar Rekaldek har-
tu du zuzendaritzaren ardura. 
Zuzendaria gustura agertu da 
aktoreen lanarekin. "Nik uste 
dut publikoak garbi antzemango 
duela eskarmentu luzeko talde 
baten aurrean dagoela", dio.Maria-
sun Pagoaga bera ere pozik dago 
egindako lanarekin. "Aurreko 
lanetan oso gustura sentitu nai-
zen arren, Galderak obrarekin 
aktore bezala asko irabazi duda-
la esango nuke", esan du. Guztien 
artean, gainera, Doke  euskal 
antzerki munduan "erreferente" 
bihurtzea lortu dutela uste dute. 

Asteburuko emanaldiez gain, 
abenduan zehar gehiago egingo 
dituzte, baina bailaran bertan 
ikusteko hurrengo aukera hilaren 
27an izango da, Aretxabaletan, 
Arkupen, 19:30ean. 

Doke antzerki taldeak 
'Galderak' taularatuko du
Galderaz galdera, pertsonen bizitza taularatuko 
dute gaur eta bihar Amaia antzokian, 20:00etan 

m.t.  |  ArrAsAtE

Ate joka dira Gabonak, eta 
Ibai-Artek aurten ere jarri du 
martxan Gabonetako kanpaina. 
Abenduaren 20ra bitartean 
Ibai-Arteko txartela erabiliz 
egindako erosketen artean Gabo-
netako 100 otzara zozketatuko 
dituzte. Elkarteko kide diren 
saltokietan edozein erosketa 
egiteagatik, gainera, Errege egu-
neko loteria-txartelak oparituko 
dituzte, 72.608 zenbakidunak.

Horrez gain, ume eta gaz-
teentzako animazioa jarriko 
dute gaur eta datorren zapatuan, 
11:30etik 13:30era eta 16:00etatik 
19:00etara, Biteri plazan.

erakusleiho lehiaketa 
Erosleek bakarrik ez, dendek 
ere izango dute sariak irabaz-
teko aukera, Udalak antolatu-
tako erakusleiho lehiaketan. 
Aurten, irizpideak moldatu egin 
dituzte, euskara indartu eta 
santamasetako giroa islatzeari 
lehentasuna emateko asmoz. 

Parte hartzeko asmoa duten 
merkatariak oraindik garaiz 
dabiltza, gaur amaitzen da-eta 
lehiaketan izena emateko epea. 
Sari banaketa, berriz, datorren 
egubakoitzean izango da. Bitar-
tean, erakusleihoak argiztatuta 
mantentzeko eskatu du Udalak, 
epaimahaiaren lana errazteko.

Gabonetan herriko dendetan 
erosteak saria izango du

Aurtengoz, ez gara heldu. Erdi-
bidean geratu gara. 365 auto-ar-
gazkiko puzzlea osatu gura 
genuen Twitterren, euskarak 
365 egun dituela aldarrikatzeko, 
eta 150 piezakoa geratu zaigu 
bueltan-bueltan. Euskarak gure 
artean daukan bizi-indarraren 
erakusle ote? Ez genuke ezetzik 

esango. Izan ere, desirak alde 
batera utzita, arrasatearroi asko 
falta zaigu, borondate eta kon-
promiso zintzotik, egunez egun 
euskaraz bizi ahal izateko. Hor-
txe dugu, bai, gure benetako 
erronka, eta ez Twitterren.

Arrasateko Euskalgintza-
koontzat ikasbide aberasgarria 
izan da esperimentua. Erreali-
tatearen metafora, hein batean. 

Garbi daukagu (lehendik ere 
bageneukan bezala) gogor jarrai-
tu behar dugula euskaraz bizi-
tzeko nahia eta jarrera zabaltzen 
gure herritarren artean. Baina 
are garbiago erakusten digu 
urtetako ahalegina ez dela alfe-
rrikakoa izaten ari. 

Nahikoa zaigu, hori ikusteko, 
ekimenean parte hartu dutenen 
bisaiei erreparatzea. Islatzen 
duten bizipoza. Zabaltasuna. 
Prestutasuna. Horiek dira gure-
tzat akuilu. Bejondeiela eta 365 
mila esker denei. 

Aurtengoz, ez gara heldu, ez. 
Baina horretara goaz, hurrengo 
urtean ez bada hurrengoan, edo 
hurrengoan, edo... selfie-z selfie 
baino hobe, kalez kale, eta urtean 
365 egunez.

#365egunArrasaten traola erabiliz jasotako hainbat argazki.

'Selfie'-z 'selfie', herria 
euskalduntzera goaz
Euskararen Eguneko aurtengo kanpaina amaituta, 
150 autoargazki biltzea lortu du AEdk

o M u n i TaT e a  g o i e n a   |   i t x a r o  a r to l a
a e d   |   a r r a s at e k

Udaltzaingoan jarritako pankarta.  |   UbAnE mAdErA

mIrArI AltuBE  |  ArrAsAtE

Udal gobernua: langileen aur-
kako erasoak gelditu! lelodun 
pankarta jarri zuten astelehe-
nean Arrasateko udaltzainen 
egoitzan. Eta Udaltzaingoaren 
kolektiboak ondoren komuni-
katua atera du bizi duten ezi-
negonaren berri emateko. 

Jakinarazi gura dute hiru 
urte eta erdi daramatzala Udal 
Gobernuak "aldebakarreko era-
bakietan" langile gisa lortutako 
"eskubideak murriztuz". Diote-
nez, orain arteko eraso bakoi-
tzari "eskuzabaltasunez" eran-
tzun diote udaltzainek: "Zubiak 
eraiki eta elkarrizketa zintzoa 
lortzeko asmoz". Baina eskuza-
baltasun hori "ahulezia" moduan 
ulertu duela Udal Gobernuak 

gaineratu dute, eta langileen 
eskubideen aurkako "enbata 
murriztailearekin" jarraitu. 
Hala, jakinarazi dute udaltzai-
nen lan eremuan bi kamera 
jarri dituztela: lanerako sarre-
ran bata, eta bestea, harreran, 
"udaltzaina uneoro grabatuz". 
Eta erabaki hori "intimitatearen 
aurkako erasotzat" jo dute. Gai-
nera, kamera horiek "legeztatu 
barik" daudela diote. Herritarrak 
gonbidatu dituzte kamerak non 
dauden ikustera "baiezta deza-
ten horien kokapenak gure 
eguneroko jarduerarekin zer 
ikusirik ez duela".

Bukatzeko Udal Gobernua-
ri eskatu diote berehala ken-
tzeko kamerak eta elkarrizke-
tarako baldintzak sustatzeko.

Udaltzainek ezinegona agertu 
dute bi kamera jarri dizkietelako
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emaitzak

Jibaros-kantzerlauten 3-1
haizea's weah-drink team 3-2
aldatz-ostantz 5-1
dribling 2.0-arrasate taberna 8-2
lasagabaster-alytis Fk 2.0 3-5
iluntz-abokajarro 0-6
betrayer-sonografos 2-3

SailkaPena

  taldea p J
 1. aldatz 15 5
 2. dribling 2.0 13 5
 3. sonografos 12 5
 4. Jibaros F. c. 12 5
 5. alytis 2.0 10 5
 6. haizea's weah 7 5
 7. betrayer 7 5
 8. abokajarro 6 5
 9. lasagabaster 6 5
 10. drink team 4 5
 11. ostantz 4 5
 12. kantzerlauten 3 5
 13. iluntz 3 5
 14. arrasate taberna 0 5

PartiDuak

abenduak 13, zapatua
10:00 abokajarro-betrayer / aldatz
11:00 Jibaros-ostantz / betrayer
12:00 dribling 2.0-iluntz / jibaros FC
13:00 sonografos-alytis Fk  /  Drinling 2.0
abenduak 14, doMeka
11:00 haizea's Weah-kantzerlauten  / aldatz
12:00 lasagabaster - aldatz  /  kantzerlauten
13:00 arrasate taberna-drink team / Lasagab.

Hirugarren postuagatik 
lehia polita, bihar, 
zapatua
Ligako seigarren 
jardunaldiak 
hirugarren 
postuagatik lehian 
dabiltzan 
Sonografosen eta 
Alytisen arteko lehia 
zuzena dakar           
–Jibaros taldearen 
baimenarekin–. 
Bestalde, Aldatzek 
partidurik galdu 
barik segitzen du; 
Lasagabaster 
ahaleginduko da 
horretan.

z a l D i b a r

Zapatuan 17:30ean hasita bi 
pilota partidu egongo dira 
ikusgai Uarkapen. Lehenengo 
partiduan, Arrasateko infan-
tilek Tolosakoen kontra joka-
tuko dute eta bigarrenean, 
kadeteek Gure Txeru izango 
dute kontrario. 

Kadeteen eta infantilen 
partiduak bihar 
arratsalderako

x.u.  |  ArrAsAtE

Ford Mugarri Arrasatek ezus-
tekoa eman zuen astelehenean: 
ligan lider dagoen Eibar Eus-
kal Kopatik kanporatu zuen, 
30-29 irabazita. Hala, final
-laurdenetan Bidasoa izango 
dute aurrean arrasatearrek. 
Urte hasieran jokatuko dute 
lehia hori, baina eguna zehaz-
teke dago oraindik.

Oraingo asteburuan, oste-
ra, Tolosaren kantxan joka-
tuko dute ligako partidua, 
Usabalen, zapatu arratsaldean 
(18:00).

Ford Mugarrik 
aurrera egin du 
Euskal Kopan

x.u.  |  ArrAsAtE

Joan den asteko atsedenal-
diaren ostean, Mondra futbol 
taldeko mutilak lanera buel-
tatuko dira asteburuan, atzeal-
deko postuetan dagoen Ikas-
berriren bisita izango dute-e-
ta Mojategin. Lau partidu 
jarraian irabazi ostean, azken 
bi jardunaldietan Mondrak 
puntu bakarra batu du, eta, 
aurrealdeko postuetan jarrai-
tzeko, Urzelairen mutilek 
garaipena behar dute, liderra 
zortzi puntura dago-eta.

Ikasberri hartuko 
du Mondrak 
Mojategin

x.u.  |  ArrAsAtE

Joan den astean igoera faseko 
lehen partidua jokatu zuten 
bi talde horiek, eta oraingo 
asteburuan zein baino zein 
gehiago izango dira biak.

Mondrako neskek hiruga-
rren postuan hasi dute fase 
berria eta Arizmendikoak 
lider daude. Ibarran izango 
da norgehiagoka. [Eguna eta 
ordua 25. orriko kirol agen-
dan]. 

Mondrako eta 
Arizmendiko 
neskek derbia

Arrasaten izango dira Alex Txikon eta Maider Unda.  |   GoIEnA

Alex Txikon eta Maider Unda 
mahaiaren bueltan ariko dira 
Kirola eta euskara: zer harreman? 
galderari erantzun guran. AED-
ko Bultza taldeak antolatu du 
mahai-ingurua eta abenduaren 

16an izango da (19:00etan, Kul-
turateko Jokin Zaitegi aretoan). 

Bultza taldearen ekimenez 
Berbaldia AED elkarteko Bultza 
taldeak antolatu du, Itzarri enpre-

sarekin eta Goienarekin batera. 
Bultza taldeak Arrasateko kirol 
esparruan euskararen erabilera 
zabaltzea du helburu eta horretan 
dihardu lanean azkeneko hiru 
urteetan. 

Mahai-ingurua kirolari, moni-
tore, irakasle zein gurasoendako 
da eta ordubete inguru iraungo 
du. Txikonek eta Undak kirolaren 
balioak, eskola kirol egoki baten 
ezaugarriak eta horretan guzti 
horretan euskarak izan beharko 
lukeen garrantziaz jardungo dute, 
Goienako kazetari Xabi Urzelai-
ren galderei erantzunda. 

Unda eta Txikon kirolaz 
eta euskaraz berbetan
kirolaren balioen, eskola kirolen ezaugarrien eta 
euskararen gainean egingo dute berba

Badago hizkuntza-ohiturak aldatzea
baino	gauza	zailagorik.

Arrasaten, euskaraz.

Zorionak, Andrea! 
Andrea	Navarro	izan	da	hirugarren	saioko	lehiaketaren	irabazlea.	

Andrea Navarro irabazlea eta Aintzane	Lasa	Arrasateko	Udaleko	ordezkaria	saria	ematen.

badagogauzazailagorik

Irene Manjón
Psikologoa

Jarrera-terapiak: 
banaka, bikoteak, familiak

Otalora Lizentziaduna 18, solairuartea, eskuma
Tel.: 688 66 59 66

imanjon.psicologia@gmail.com
http://irenemanjon.wix.com/ireneR
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Elizek beti izan dute izaera publi-
ko bat, eta asko dira haien ingu-
ruan ospatzen diren egun eta 
festa handiak. Garrantzi hori 
auzoetan areagotu egiten da eta 
baselizetako sarrerek elkarte 
gastronomiko, aterpe eta batzar-
leku funtzioak betetzen dituzte. 

San Juan auzoko elizak, bai-
na, izaera hori galdua zuen 2010ean 
ondoan duen baserriak su hartu 
zuenetik. "Suak teilatu zati bat 
erre zuen eta haren egoera oso 
kaskarra zen", dio Jexux Agirre 
auzo-alkateak. "Eliza zaintzeko 
ardura zutenak gero eta gutxiago 
ziren, eta eraikinak lan handia 
behar zuen", esan du Agirrek. 
Gauzak horrela, duela hilabete 
batzuk, San Juan auzoko gara-
penerako taldeak eliza erabilera 
askotariko areto bihurtzeko pro-
zesua abiarazi zuen.  

Lan handia
Prozesua sakona izan da, eta 
barruko lanen aurretik teilatua 
ere aldatu diote. "Erreta zegoen 

zatia ez ezik, guztia aldatzea era-
baki genuen", azaldu du auzo-al-
kateak. Barruan, aldiz, paretak 
konpontzeaz gain, aldare gainean 
dagoen zerua ere konpondu dute, 
termitak janda zegoen-eta.

Prozesu horrek 50.000 euroko 
kostua izan du eta Udalak Aldun-
diarekin batera jarritako 30.000 
euroak nahikoak ez zirenez, auzo-
kideen eta inguruko enpresen 
babesa izan dute: "Diruaz edo 
auzolanean lagundu digute". 

Lanok, baina, ez dute guztion 
bedeinkapena izan: "Elizak ez 
digu prozesua erraztu", argitu du 
Agirrek. 1810ean, Mendizabalen 
desamortizazioan, erosi zuen 
auzoak baseliza, eta dokumentuak 
izan arren, herriko apaizaren 
lana "ezinbestekoa" izan da. Zen-
bait bileraren ostean, auzotarre-
kin eta Gipuzkoako elizbarrutia-
rekin akordiora iritsi dira; horre-
gatik, baselizan dauden altzari 
eta imajinak diozesiarenak izan-
go dira aurreratzean. “Ondare 
hori baina, ez da auzotik irtengo”, 
azpimarratu du Agirrek.

Irekiera xumea
Auzotarrek, lan handia egin eta 
gero, domekan, festa bat baino 
gehiago, irekiera ekitaldi bat egin-
go dute. 13:00etan hasiko da ekital-
dia, eta, bedeinkapenaren ondoren, 
dantzari eta ganbera-taldeen unea 
iritsiko da. Horien ostean, baselizak 

auzotarrak bilkura gune izateko 
zuen izaera hartuko du. Lehen 
ekitaldia domekan bertan egingo 
dute 50 bat auzotarrek, berritu 
osteko lehen bazkaria egingo dute-e-
ta bertan. Seguruenez, mahaiaren 
bueltan, baseliza izango den aretoa 
erabiltzeko ideia asko irtengo dira. 

Erabilera askotariko areto bihurtu 
dute San Juan baseliza asteotan

barrutik eta kanpotik egindako lanen ostean, domekako ekitaldiarekin irekiko dute ermita eraberritua 

behar ziren 50.000 euroak Aldunditik, Udaletik, auzotarrengandik eta inguruko enpresetatik etorri dira

San Juan auzoko baselizaren barrualdea.  |   ImAnoL GALLEGo

"Lan guztien 
ostean zailena 
geratzen zaigu, 
aretoa ekintzaz 
betetzea"
Harro egote-
ko moduko 
auzotarrak 
daude san 
Juanen?
Hala da, bai; 
auzotarrok, dirua jartzeaz gain, 
lan handia egin dugu, diru 
laguntzak lortu, lana planifi-
katu... bidean, baina, ez gara 
bakarrik egon, eta inguruko 
enpresek ere lagundu digute.
Auzotarrek egin dituzue lan 
guztiak?
Ez, teilatua enpresa batek egin 
du, baina auzotarron artean 
txukundu dugu baseliza.
Orain zer?
zailena geratzen zaigu, are-
toa ekintzaz betetzea. Argi 
dugu kultura ekintzetara bide-
ratuko dugula, kontzerturen 
bat, ikastaro bat... oraindik, 
baina, ez gara horiek defini-
tzen hasi.
Baselizak bere funtzio erli-
jiosoa galduko du?
Ez, orain arte egiten ziren 
mezak aurrerantzean ere ber-
tan egingo dira.

jexux aGIrre 
AUzo-ALkAtEA

GoIEnA

Ondo pasa Gabon jaietan!

 ABEnDuA
LARUNBATA 13

Bergara Bizi festa - Bedelkar.
Egun osoan zehar giro paregabea! 
Goizean moda desfilea.	Eguerdian		
Bingo herrikoia	udal	pilotalekuan.

Alai taldearen kontzertua
19:30:	Pleno	Aretoan	(Doan).

ABEnDuA
IGANDEA 14

Tarzan filma. 
17:00	Zabalotegi	aretoan.	3-4	€.
Euskadiko Bikote Gazteen  
Dantza Solte txapelketa
18:00 Udal pilotalekuan
San Pedroko organoaren 
aldeko kontzertua. 
19:00	Santa	Marina	parrokian.	5	€€
Malefica filma.
19:30	Zabalotegi	aretoan.	4	€€

ABEnDuA
ASTEAZKENA 17

Dom Hemingway filma. 
20:00	Zabalotegi	aretoan.	3	€.

ABEnDuA
OSTIRALA 19

Bergarako Musika Eskolaren 
gabon kontzertua. 
18:30	Udal	pilotalekuan.	2-4	€.

ABEnDuA
LARUNBATA 20

Napar Feria.	San	Antonio	auzoan.
Gabonetako kontzertua. 
22:30	Udal	pilotalekuan.	8	€.	€

ABEnDuA
IGANDEA 21

Merkatu txikia. 
11:00	–	14:00	San	Martin	Plazan.

ABEnDuA
ASTEAZKENA 24

Bergarako ikastetxeen kaleji-
ra Olentzerorekin. 
11:00	Frontoi	paretik	San	Martin	
plazaraino.
Olentzero eta Mari Domingiren 
kalejira. 
19:00 Udal biltegitik hasita

ABEnDuA
OSTIRALA 26

Haurrentzako tailerrak. 
Martinez	de	Iralako	gimnasioan.	
Gaztetxoendako zine-zikloa.
17:00	Zabalotegi	Aretoan.
Gabonetako 3 x 3 saskibaloi 
torneoa. 
Labegaraietan.	BKE	Saskibaloia

ABEnDuA
LARUNBATA 27

Haurrentzako tailerrak. 
Martinez	de	Iralako	gimnasioan.
Gaztetxoendako zine-zikloa.
17:00	Zabalotegi	Aretoan.

ABEnDuA
OSTIRALA 28

Haurrentzako tailerrak. 
Martinez	de	Iralako	gimnasioan.
Ur jolasak. 
17:00	–	19:00	Agorrosin.
Gaztetxoendako zine-zikloa
17:00	Zabalotegi	Aretoan.
Gabonetako 3x3 saskibaloi 
torneoa. 
Labegaraietan.	BKE	Saskibaloia.

ABEnDuA
LARUNBATA 29

Haurrentzako tailerrak 
Martinez	de	Iralako	gimnasioan.
Ur jolasak. 
17:00	–	19:00	Agorrosin.

ABEnDuA
ASTEAZKENA 30

Haurrentzako tailerrak 
Martinez	de	Iralako	gimnasioan.
Ur jolasak. 
17:00	–	19:00	Agorrosin.
Hockey 4x4 eta Hockey torneoa.
Labegaraietan.	Hanka	Labanka.

ABEnDuA
ASTEAZKENA 31

Hockey 4x4 eta Hockey torneoa.
Labegaraietan.	Hanka	Labanka.

uRtARRIA
OSTIRALA 2

Jolas Parkea. 
Udal	Pilotalekuan
Komertzioen ordutegi luzape-
na. 14:00ak	arte.	Bedelkar.

uRtARRILA
ASTEAZKENA 3

Jolas Parkea. 
Udal	Pilotalekuan	eta	Labegaraie-
tan.

uRtARRILA
ASTEAZKENA 4

Jolas Parkea. 
Udal	Pilotalekuan	eta	Labegaraie-
tan.

uRtARRILA
ASTEAZKENA 5

Jolas Parkea. 
Labegaraietan

taila elkartearen	erakusketa.	Abenduaren	5etik	21era
Buztinzale	zeramika	elkartearen	erakusketa.	Abenduaren	24tik	urtarrilaren	11ra	 

Ordutegia: Asteartetik ostiralera: 18:00 – 20:30 
Larunbatetan:  12:00 – 14:00 eta 18:00 – 20:30  

Igande eta jaiegunetan: 12:00 – 14:00

ERAKuSKEtAK 
AROZtEGI AREtOAn
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Udalak bi bilera antolatu ditu etxebizitzak alokairuan jartzeko 
abiarazi duen programa ezagutzera emateko. Batzarrak eguaz-
tenean 12:00etan eta 18:30ean izango dira, udaletxeko osoko bil-
kuren aretoan. Bilera informatiboak herritar guztiei zuzenduta 
daude. Batzarrez gain, Udalak 09:30etik 13:00etara informazio 
pertsonalizatua eskainiko du.

Udalak sortu duen alokairu sozial programaren 
bilera informatiboak eguaztenean egingo dira

Azken jardunaldian estropezu egin eta gero, Bergara KEk parean 
Eskolapios taldea izango du; hori gutxi balitz, partidua Bilbon 
izango da. 20:20an hasiko da norgehiagoka, eta herriko taldeak 
ez du erronka erraza izango. Bilbotarrek denboraldi erregula-
rragoa egin dute eta sailkapenean gorago daude. Hala ere, ber-
gararrak ez dira kikilduko, eta euren maila onena erakustera 
irtengo dira Eskolapios ikastetxeko kantxara.  

Eskolapios taldearen aurkako erronka zaila 
gainditu beharko dute eskubaloiko jokalariek gaur

Bi taldeen artean puntu bakarreko aldea dagoen arren, arrasa-
tearrak sailkapenean gorago daude, baina Soraluce Bergara KEk 
Musakolako kiroldegian bi puntuak batzen baditu, buelta eman-
go dio sailkapenari. Horretarako, bergararrek 20:00etan partidu 
bikaina egin beharko dute. Partidua irabazteko kantxako lanaz 
gain, harmailetako animoak ere beharrezkoak izango dira. 

Soraluce Bergara KEk gaur jokatuko du 
Mondragon Unibertsitatearen kontrako derbia

mAIAlEN tOrrEs  |  bErGArA

Bergarako EAJko udalbatzako 
presidente Victoriano Gallastegik 
baieztatu du ofizialki: Juan Jesus 
Alberdi izango da alderdiaren 
alkategaia maiatzeko udal hau-
teskundeetarako. Bergararrak 
2011n ekin zion zinegotzi lanari, 
eta geroztik udal kudeaketan 
bildutako esperientzia azpima-
rratu dute haren izendapenean. 
Hautagaiak, gainera, alderdiaren 
babes osoa jaso du, afiliatuen 
batzarrak "aho batez" onartu du-e-
ta haren hautagaitza, Gallastegi-
ren esanetan.

Alberdik irmo azaldu du zein 
den datozen hauteskundeetarako 
alderdiaren asmoa. "Talde indar-
tsu batekin lidergoa hartu eta 
azken 4-8 urteetan egon den lider-
go eta proiektu faltari irtenbidea 
eman nahi diogu, epe luzerako 
proiektuen bidez", esan du. 

Hautagaitza aurkeztearekin 
batera, kritika egin dio egungo 
gobernu taldeari, esanez, azken 
urteetan noranzko falta izan due-
la eta proiektu sakonik ez dutela 
landu. Horrenbestez, noranzko 
egokia finkatu eta Udalaren balia-
bideak modu eraginkorrean era-

biltzeko asmoa finkatu du Alber-
dik lehentasun gisa. 

aurrera begira 
Oraindik ez dute erabat zehaztu 
hauteskundeetarako programa, 
baina ildo nagusiak argi dituzte, 
hala nola enplegua sustatzea, 
gardentasuna eta gertutasuna. 
Horrez gain, Alberdik azaldu du  
programa zehazteko prozesuan 
datozen hilabeteetan herritarre-

kin eta eragile sozialekin elkar-
lanean jardungo duela.

Dena den, zenbait arlotan 
egingo dutena argi dute dagoe-
neko; esaterako, zabor bilketari 
dagokionez. "Posible izanez gero, 
bosgarren edukiontzia oinarri 
duen sistemara aldatu nahi dugu 
zabor bilketa", esan du Alberdik. 
Aldaketa, baina, prozesu par-
te-hartzaile bidez egin beharko 
dela esan du.

Juan Jesus 
Alberdi, EAJren 
alkategai
Alberdi: "jeltzaleok azken urteetako lidergo eta 
proiektu faltari irtenbidea eman nahi diogu"

Juan Jesus Alberdi, izendapenaren ostean.  |   m.t.

ImANOl gAllEgO  |  bErGArA

San Pedro parrokia berritu zenean, 
organoa babesteko premia ikusi 
ostean, organoa babesteko elkar-
teak hura zaintzeko lehen ekime-
na egingo du domekan, 19:00etan. 
"Organoa konpontzeko diru lagun-
tzak lortu eta ekitaldiak antola-
tzeko ardura hartu dugu", dio 
elkarteko kide batek. Lagunar-
tearen helburua argia da, orga-
noaren lehen lanak burutu ahal 
izateko 100.000 euro lortzea.

aitor Olea organo-jolea 
Domekako emanaldiaren ardu-
raduna San Pedro parrokiako 
organo-jole titular Aitor Olea 
izango da. Hain zuzen, organo-jo-
leak Bach, Franck, Durufle eta 
Liszt konpositore ezagunen pie-
za bana joko du.

Sarrerak parrokian salduko 
dituzte, bost eurotan. "Sarrera 
baino gehiago, dohaintza izango 
da, gure asmoa egia bihurtzen 

hasteko lehen pausoa da hau", 
dio Oleak. Kontzertura joan ez, 
baina organoa babesteko dirua 
eman nahi dutenek Kutxabanke-
ko ES 2095 5070 7091 1424 1483 
kontu korrontean egin dezakete 
diru-ekarpena.

ekimen gehiago
Organoaren lagunen elkarteak 
parrokiako instrumentua babes-
teko beste ekimen batzuk ere 
egingo ditu: "Ikasturtean zehar 
herriko musika taldeekin beste 
emanaldi batzuk egingo ditugu". 

San Pedro parrokiako Stoltz-Freres 
organoaren aldeko kontzertua domekan

San Pedro parrokiako Stoltz-Freres organoa.  |  GoIEnA

Abenduaren 20an, zapatua, 
egingo da urteroko Gabone-
tako kontzertua Udal Pilota-
lekuan, 22:30ean. Emanaldi 
klasiko horretarako sarrerak 
bi tokitan eros daitezke: lerro 
bikoitietako sarrerak Berga-
ra.net udal webgunean esku-
ra daitezke eta lerro bakoi-
tietakoak, aldiz, kultura 
etxean.   

Atzo ezkero salgai 
daude Gabonetako 
kontzerturako sarrerak

19:30ean izango da, eta moto-
rizatu bako bideen inguruko 
edota mugikortasun iraunko-
rra bultzatzeko azkenaldian 
egin direnen berri emango 
dute, besteak beste. Orain 
arte egindakoa azaldu, eta 
aurrerantzean egin daitezkeen 
lanak zehaztu eta lehentasu-
nak finkatzeko egin diete dei 
gai horretan interesa duten 
herritar guztiei.

Kirol Kontseiluak 
batzar irekia egingo 
du hilaren 17an

BIDEKURUTZETA 1
943 76 34 51
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11:30ean ekingo diote herriko 
merkatari eta ostalariek negu-
ko festa ospatzeari. Herrita-
rrak iratzartzen diren bitar-
tean, hainbat herrikidek des-
file moduko bat egingo dute 
herriko kaleetan, zenbait 
dendatako produktuak era-
kusteko asmoz. "Asmoa da 
gure produktuak bistaratzea", 
dio ekimeneko parte-hartzai-
le batek. Ekimena indartzeko, 
gainera, modeloek musikaren 
laguntza izango dute. 

Bingo herrikoia 
Goiza borobiltzeko, bingo 
herrikoia egingo dute Udal 
Pilotalekuan, 13:00etan. Txar-
teleko zenbaki guztiak betetzen 
dituzten herritarrek, baina, 
dirua jaso beharrean Gabo-
netako kanpainan parte har-
tzen duten komertzioetan 
erosketak egiteko bonuak 
jasoko dituzte. "Herriko mer-
kataritzaren eskaintza zabala 
erakusteko balioko du horrek", 
azaldu du merkatari batek.

Gogoan izan behar da bihar 
egun osoz  zabalik egongo 
dela Seminarioko jolaslekuan 
dagoen izotz pista.

Merkataritza 
berpizteko 
festa egingo 
dute bihar

ImANOl gAllEgO  |  bErGArA

Erroskilla, barkillo, turroi, txo-
kolate, ogi, gazta, patxaran, foie
-gras, ahate konfit, artisau pro-
duktu garrapiñatuak... urtero 
moduan, San Antonioko plazatxoa 
eta haren inguruak kalitatezko 
produktuz beteko dira. 10:30ean 
zabalduko dute feria, eta, ordu 
horretatik aurrera, jendeak azo-
karen inguruak beteko ditu. 

Abenduko eguraldi hotzak 
garrantzirik izango ez balu beza-
la, Napar Feriak jende asko era-
kartzen du, eta Gabonetako otor-
duetarako erosketak egiteko 
eguna izan ohi da. Azokan bertan 
egongo den tabernan, gainera, 
salda eta txorizo-pintxoa nahiz 
trago bat hartzeko aukera izango 
da, eta, urtero bezala, erosleek 
gustura egingo dute geldialditxoa 
han, barruak apur bat berotu 
ahal izateko. 

Gabonetako postal lehiaketa 
Gaztetxoek ere euren tokia izan-
go dute. Gabonetako postal lehia-
ketaren hamargarren sari bana-

keta 12:30ean egingo da. Gogoan 
izan behar da lehiaketan 3 eta 12 
urte bitarteko gazteek parte har 
dezaketela eta postalak Gure Ame-
tsa elkartera eroan behar direla 
hilaren 19ko 19:00ak baino lehen. 
Irabazleek eta parte-hartzaileek 

jasoko dituzten sari eta oroiga-
rrien ostean, neska-mutikoek, 
poneyen gainean ibiltzeko auke-
ra izateaz gain, zezentxoak ten-
tatu eta eurentzako prestatutako 
jolasetan parte hartzeko aukera 
izango dute.

Patatak saiheskiarekin 
San Antonioko VII. sukaldaritza 
txapelketa ere jokatuko da. Herri-
ko hainbat elkartek parte har-
tuko dute, eta goiza patatak eta 
okela prestatzen emango dute. 
Epaimahaiak hiru sari banatu-
ko ditu eta 13:00etan jakingo da 
zein elkartek eroaten duen lehia-
ketako txapel preziatua. Irabaz-
learekin batera, hurrengo bi 
sailkatuek ere Naparbideak 
eskainitako produktu sorta bat 
jasoko dute.

azoka edo festa 
Azokak ateak zabaldu eta gero, 
11:30ean kaperan meza egingo 
dute. Horren ostean, festa eta 
algara kalera pasatuko da. 

Azken urteetan bezala, Alai 
taldeak 13:00etan musika jarriko 
dio ospakizun herrikoi horri. 
Kaleak alaitzeko lan horretan, 
baina, herriko Alai taldea ez ezik, 
Angie DJa ere egongo da. Hain 
zuzen, 10:30ean ekingo dio Angiek 
feria eta auzoa bera alaitzeko 
lanari, eta, bi orduz, doinu tra-
dizionalak dantzagarriagoekin 
tartekatuko ditu.

Ohiturari eutsiz, goiza amai-
tu bezain pronto, eta herritarrek 
etxerako bidea hartzen duten 
bitartean, antolatzaileek, saltzai-
leek, epaimahaikideek eta sukal-
daritza lehiaketako parte-hartzai-
le guztiek bazkaria egingo dute. 
Otorduan, goizean zehar presta-
tu dituzten patata goxoak jango 
dituzte; bada, seguruenez, herri-
tarrek bezala, haiek ere bazka-
loste animatua izango dute. 

Napar Feria, Gabonetako 
produktuen saltoki bikaina

Iazko Nafar Feriaan jendea produktuak erosten.  |  GoIEnA

Hilaren 20an egingo dute san Antonioko plazatxoan 
auzokideek zaporea ohitura duen feria hau

neurriak 36tik 64ra
Ibargarai 14  Bergara  •  Tel.: 943 76 23 93
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Azaroaren 29an, Bergarako tostoi eta errelleno 
dastaketan parte hartu zenuten guztioi, 

ESKERRIK ASKO eta ondo pasa Gabon jaiak!

Tel.:	943	76	10	34	Tel.:	943	76	11	83	Tel.:	943	76	10	51

ImANOl gAllEgO  |  bErGArA

5 urterekin ekin zion Mireia Iba-
bek panderoa jotzeari. Trikitia 
jotzeko asmoa zuen arren, ins-
trumentuaren tamaina zela-eta 
panderoa aukeratu zuen. Orain, 
11 urte geroago, Zaldibarren 20 
urtetik beherakoen pandero-jole 
onenaren saria lortu du.
lehen txapelketa izan da hau?
Aurretik herri mailako beste 
lehiaketa batzuetan izan naiz, 
baina maila honetan aurreneko 
aldiz hartu dut parte.
Estreinaldi  bikaina!
Halaxe izan da, bai. Ez nuen 
horrelako emaitzarik espero, 
baina sorpresa polita izan da.
Bergarar bat azpeitiar batekin 
jotzen, nolatan?
Irakasleen kontu bat izan zen. 
Eneko Arbeok pandero bat behar 
zuen, eta, nire irakaslea azpei-
tiarra denez, harremanetan jarri 
gintuen. Elkarrekin jotzen dugun 

bigarren urtea da, eta gurasoek 
egiten duten taxilari lanari esker 
da hori.
saria zurea da, baina Arbeok ere 
bere partetxoa izango du, ezta?
Bikote bat garen heinean, akatsak 
eta sariak bionak dira. Panderoa 
trikitirik gabe ez da ezer, eta 
kontrara ere berdin.

Mireia Ibabe.  |   m.I.

Mireia ibabe | pandero-jolea

"Maila honetako lehen txapelketa izan 
da, eta sorpresa ederra hartu nuen"

I.g.  |  bErGArA

Urtero moduan, Gabonetan ez 
da kirol eskaintzarik faltako. 
Izan ere,  aurten hiruko saski-
baloi txapelketaren seigarren 
edizioa antolatu du Bergara 
KEk, eta hori bakarrik ez, lau-
ko hockey txapelketa ere joka-
tuko da aurten, hirugarren aldiz. 

26an eta 28an, saskibaloia 
Udal Pilotalekuko epelean joka-
tuko dute hiruko saskibaloi 
txapelketa. Infantil mailakoak, 
berriz, Labegaraietan arituko 
dira. Etxeko gazteenek, beraz, 

oporretan aktibo mantentzeko 
aukera aparta izango dute. Hiru 
edo lau pertsonako taldeek eman 
ahal izango dute izena, eta, 
gehienez, horietatik bi baino 
ezingo dira federatuak izan. 

urtea hasteko, hockeya 
Hanka Labankaren eskutik, 
Labegaraietan hockeya ere izan-
go da, infantil, benjamin eta 
alebin mailetakoentzat, urta-
rrilaren 2an. Gehienez bost 
jokalariko taldeetan, ikastetxee-
tan eman beharko da izena, 
abenduaren 19a baino lehen.

Gabonetako hockey eta 
saskibaloi torneoak prest

JOkIN BErEZIArtuA  |  bErGArA

Herriko kaleetan aparkatuta 
dagoen auto kopurua txikitzeko 
Kotxea Garajean izeneko progra-
ma jarri zuen martxan Udalak 
2014ko martxoan. Lehen urtean 

ekimenak izandako harrerarekin 
pozik daude sustatzaileak: "Lehen 
urtea izateko oso positiboa da 
gure balorazioa; aurten, ahal 
balitz, kopurua bikoiztea gura 
genuke", dio Jaione Isazelaia 

alkateak. Udalak, guztira, 17.000 
euro pasako hobaria ordaindu 
die 2014an egitasmoan parte har-
tu dutenei. Baina hobaria dirutan 
izan beharrean bonutan jasoz 
gero eta bosteko multiploetara 
borobilduta, 19.000 eurora iritsi-
ko litzateke Udalak ordaindutako 
kopurua. Bonuak Bergarako den-
detan gastatzeko dira, eta, beraz, 
herriko ekonomia suspertzearen 
aldeko apustua egitera gonbida-
tu ditu Udalak bergararrak.

464 aparkaleku libre guztira 
Udalaren arabera, datorren urtean 
sei auto eta 77 garaje pribatu 
gehiago egongo dira herrigunean, 
eta guztiak garajean sartuko bali-
ra, 71 aparkaleku gehiago egon-
go lirateke libre, 464 aparkaleku 
libre guztira. Parte hartu nahi 
dutenek Udaltzaingoan inprima-
ki bat bete beharko dute, eta haiek 
garajea dagoen gunearen kolore-
dun pegatina itsatsiko diote 
autoan. 

Pegatina duten autoek kolore 
horretako gunean ezingo dute 
autoa bost minutu baino gehiagoz 
aparkatu. TAO dagoen guneetan, 
aldiz, aparkatu ahal izango da; 
hori bai, TAOren ordutegi barruan 
eta ohiko baldintzak beteta. Alfonso Alonso udaltzainburua auto bati pegatina jartzen.  |   jokIn bErEzIArtUA

Kotxea Garajean 
programa, erabiltzaile 
berriak erakartzera

Abenduaren 3an, MAIko zortzi 
ikasle Confebaskek eta Eusko 
Jaurlaritzak emandako diplo-
mak jasotzen izan ziren Bilbon 
egindako ekitaldi publiko baten. 

Hezkuntza dualeko HEZIBI 
Programako 238 ikasle eta 10.914 
ikaslek, 7.234 enpresak eta 145 
lanbide heziketako ikastetxek 

parte hartu zuten Lantokiko 
Prestakuntza Programan. 600 
pertsona inguru izan ziren Bil-
boko Euskalduna Jauregian 
egindako ekitaldi publikoan.

Miguel Altunari dagokionez,  
22 ikasle ari dira aurtengo ikas-
turtean DUAL programaren 
bidez ikasketak eta lana uztar-
tzen dituen txandakako pres-
takuntzan.

Miguel Altunako zortzi ikaslek Lantokiko 
Prestakuntzaren diplomak jaso dituzte

Diploma jaso zuten ikasleak institutuko ordezkariekin.  |   mIGUEL ALtUnA InstItUtUA

o M u n i TaT e a  g o i e n a   |  
M i g u e l  a lt u n a  i n st i t u t u a   |   b e r g a r a kAlai taldeak 43 urte darama-

tza kantuan; horregatik, kon-
tzertu berezia egingo dute 
bihar 43 urte kantuan izena-
rekin. Han, taldearen ibilbi-
deari  errepasoa egingo diote, 
eta, horretarako, hamabi kan-
tu esanguratsu aukeratu dituz-
te. Emanaldia udaletxeko 
osoko bilkuren aretoan egin-
go dute, 19:30ean.

Alai taldeak 43 urteen 
errepasoa egingo du 
osoko bilkuren aretoan

Betiko moduan, 19:15ean ekin-
go diete pilota partiduei. Bero-
keten ostean, jokatzen lehenak 
Gipuzkoako txapelketako 
infantil mailakoak izango dira.  
Herriko Gallastegik Azpeitiko 
Unanue izango du parez pare. 
Partidu horren ostean, Gabon 
txapelketako nagusien mailan 
Beñat Iñarra eta Jon Larraña-
ga lehiatuko dira. 

Gipuzkoako txapelketa 
eta Gabonetakoa gaur 
Udal Pilotalekuan

Batzarra goizeko hamarretan hasiko da, Aranzadi Ikastolan; kafe 
eta pastek lagunduta, antolatzaileek ekarpen ugari jasotzea espe-
ro dute. Horrez gain, bileran, herriaren diagnosia eta zinegotzi 
nahiz alkate izateko zerrenda egiten hasteko izenak batuko 
dituzte. Haurtzaindegi zerbitzua egongo da batzarrean.

EH Bilduk herriaren diagnosia egin eta alkate 
hautagaitza osatzeko batzarra egingo du bihar
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Herriko kirolarien lana eta 
esfortzua saritzea da 2000. urtea 
ezkero banatzen diren Kirol 
Sarien helburua. Abenduaren 
19an banatuko dira aurten, 
19:00etan, udaletxeko osokoen 
aretoan egingo den ekitaldian. 
Bertan, urtean zehar bereziki 
nabarmendu diren herriko kiro-
lari, kirol talde, kirol teknika-
ri, boluntario eta beste omen-
duko dituzte eta egindako lana 
aitortuko zaie. Ekitaldiaren 
ostean luntxa egongo da.

Herritarren Saria 
Esandako moduan, hiru dira 
Herritarren Sarirako aukera-
tutako kirolariak. Jokin Garai 
–Hiru Handiak mendi lasterke-
tan hirugarren postua–, Ariad-
na Burgos –gimnasia erritmi-
koko Euskadiko txapelduna– eta 
Mikel Ugarte –triatloi motz 
modalitatean Euskadiko txa-
pelduna–. Abenduaren 18ra arte 
eman daiteke botoa Oinati.eus 
webgunean, eta botoa ematen 
dutenen artean bi lagunendako 
afaria zozketatuko da. 

2014ko Kirol Sariak 
banatuko dituzte 
abenduaren 19an
jokin Garai, Arianda burgos eta mikel Ugarte 
dira aurtengo herritarren sarirako hautagaiak

Iazko irabazleak, udaletxean.  |   GoIEnA

O.E / m.A  |  oñAtI

Oñatin dauden gazteen lokalak 
aztertzeko proiektua martxan jarri 
du Udalak. Aztiker enpresaren 
laguntzarekin egingo du; Gipuz-
koako beste sei herritan ere egin 
du lan hori enpresa horrek. 

Hala, Gabonetan, abenduaren 
22tik aurrera, eta gazteak oporretan 
egongo direla aprobetxatuz, herri-
ko bi gazte lokaletara joango dira, 
hango informazioa gazteen eskutik 
jasotzera. Jabi Bujanda Txebi izan-
go da gazte horietako bat eta dio 
datu horiek eskuratu gura dituz-
tela lokaletan dauden gazteei egin-
go dieten galdetegiarekin: "Ingu-
ruko bizilagunekin zer-nolako 
elkarbizitza duten, zein den duten 
egoera legala, lokalaren segurtasu-
na nolakoa den eta lokala erabiltzen 
duten gazteen profila, adibidez".

Azterketa hori, baina, gazteekin 
ez ezik, gurasoekin ere egingo du 
Udalak; baita lokalen jabekideekin 
eta Udaleko hainbat sailetako lan-
gileekin ere. Izan ere, gai hori gaz-
teria ikuspegitik ez ezik  beste sail 
batzuetatik ere aztertu behar dela 
uste du Udalak. "Esaterako, Hiri-
gintzako ordezkariak, udaltzain-
burua, Prebentzio Saileko teknika-
ria eta ni neu ere proiektu hau 
gauzatzeko osatuko den taldean 
egongo gara", dio Gazteria tekni-
kari Jon Lopezek. Gurasoekin eta 
lokalen jabeekin egoteko, deialdi 
irekiak egingo dituzte urtarrilaren 
14tik aurrera. 

Marra gorriak 
Asteon eman dute proiektu horren 
berri gaztelekuan. Nerea Zubia 
zinegotziak aurreratu duenez, azter-

keta horrek ez du esan gura orde-
nantza edo arautegi bat egingo 
denik gero, "baina marra gorri 
batzuk finkatuko dira, bai".

Oñatin gazteen 32 lokal inguru 
daudela adierazi du Zubiak: "2013ko 
uztaileko datua da hori, hondaki-
nak gaika batzeko sistema martxan 
hasi zenekoa". Harrezkero lokal 
batzuk itxi direla adierazi du, bizi-
lagunen salaketengatik eta lokala-
ren erregulaziorik ezagatik, baina 
beste batzuk ere zabaldu direla; 
beraz, kopuru hori "gutxi gorabehe-
rakoa" dela dio.

Azterketa hori egiteko, Aztiker 
enpresaren laguntza izango du 
Udalak: "Bizikidetza harremanak 
eta lokalen segurtasun neurrien 
ingurukoak aztertzea da helburua", 
dio Aztikerreko Arkaitz Martinez 
de Albenizek.

Gazteen lokalen gaineko 
azterketa egingo du Udalak 
Aztiker enpresaren laguntzarekin egingo du; emaitzak maiatzerako izatea espero da

Eguaztenean aurkeztu zuten proiektua gaztelekuan.  |   oIHAnA ELortzA

m.A  |  oñAtI

2012ko azaroan ekin zion Zuazo-
la-Larraña Institutuak Oñabike  
proiektuari. Ordutik hona, hain-
bat bizikleta zahar jaso eta kon-
pondu dituzte, eta laster, Indiara 
bidaliko dituzte Bicicletas Sin 
Fronteras gobernuz kanpoko era-
kundearen eskutik.

Guztira 25 bizikleta jaso dituz-
te denbora honetan. Natur Ingu-
runean Gorputz eta Kirol Ekintzen 
Gidaritza Heziketa Zikliko ikas-
le eta irakasleek konpondu eta 
txukundu dituzte horiek. Orain-
dik, baina, proiektuak aurrera 
segitzen du, eta, hori horrela, 

aste honetan ere herritarrek Ins-
titutura eroan ahal izan dituzte 
bizikleta zaharrak. Gaur, esate-
rako, 16:00ak arte jasoko dituzte.   

Domekan, postua plazan 
Ikastetxean jasotzeaz gain, dome-
kan kalera ere aterako dira Oña-
bike proiektukoak. Hain zuzen 
ere, domekan herriko plazan 
ipiniko dute bizikleta jasotzeko 
postua. Goizeko hamarretatik 
ordu bata bitartean izango dira 
han. 

Han uzten diren bizikletak 
askotarikoak izan daitezke: 
umeendako, nagusiendako...

Bizikleta zaharrak batuko dituzte 
domekan Zuazola-Larraña 
Institutuko kideek, Indiarako

Bizikleta tailerra, 2012an.  |   GoIEnA

Hirugarren postua eskuratu zuen Maider Arregi oñatiarrak joan 
den domekan jokatu zen Xenpelar sariketan –bertsolari gazteen 
saria–. Ez hori bakarrik; izan ere, sariketako bertso onena ere 
harena izan zen; bederatziko txikian indarra hitzari botatako 
bertsoagatik eman zioten bertso onenaren saria. Nerea Ibartza-
bal izan zen txapeldun eta Arnaitz Lasarte gelditu zen bigarren. 

Bertso onenaren saria irabazi du Maider Arregi 
bertsolari oñatiarrak Xenpelar sariketan

Abenduko odol ateratzea egingo dute gaur, egubakoitza, Oña-
tiko Odol Emaileen Elkarteak deituta. Ohi denez, Txantxiku 
Ikastolan egingo dira ateratzeak, hango aretoan, 17:30etik 
19:30era. Urteko azkena izango da gaurkoa, eta, beti bezala, 
Donostiako Ospitaleko mediku eta erizainak etorriko dira odol 
ateratzeak egitera. 

Odol ateratzea egingo dute gaur, 17:30etik 19:30era, 
ohi bezala, Txantxiku Ikastolako aretoan

Badoa... badirau taldearen iraupen luzeko disko berria aurkez-
tuko dute Ain_1 taldeko kideek gaur gauean Antixeneko gazte-
txean eskainiko duten kontzertuan. "Disko goxoa, letra landuekin 
eta emakumetasunetik sortua" da Ain_1 taldekoen berriena. 
Arrasatearrek Jade talde kubatarra izango dute lagun. 22:00etan 
hasiko da kontzertua. 

Ain_1 talde arrasatearra eta Jade bikote kubatarra 
gaur, egubakoitza, 22:00etan hasita, gaztetxean

Jostunen eguna ospatuko dute bihar, Santa Luzia egunean, Lagun 
Lekun. Hala, joskintza erakusketa egingo dute eta Edurne Agirreza-
bal joskinari omenaldia egingo diote. 18:00etatik aurrera egingo dute 
hori. Bestetik, etzi, domekan, merkatu txikia egingo dute, Txantxi-
kiren eskutik, Eteo zaharrean. Umeen artikuluak, arropa ekologikoa, 
jostailuak, eta abar egongo dira 11:00etatik aurrera. 

Joskin erakusketa Lagun Lekun bihar eta merkatu 
txikia Txantxikiren eskutik etzi,  domeka 
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Elkar Hezik antolatutako iazko Elkartasun Azoka.  |   GoIEnA

m.A  |  oñAtI

Elkar Hezi Taupadak hamabos-
taldiaren barruan, Elkartasun 
Azoka egingo dute bihar, 10:00etan 
hasita, herriko plazan. Gobernuz 
kanpoko erakundeen postuak  
–Alboan, Bidezko Merkataritza, 
Txiapas, Intermon Oxfam...–, 
hamazortzi inguru izango dira. 
Horrez gain, Elkar Heziko ikasle, 
irakasle eta familiek egindako 
gozogintza eta bitxigintza eskulan 
salmenta postuak ere egongo dira, 
eta, urtero bezala, sagardoa, txo-
rizoa eta salda ere egongo dira 
txosnan. Aurten, gainera, elika-
durarekin lotutako tailerrak ere 
egongo dira: gaia, sasoikoa eta 
gertukoa den produktua. 

Elkar Hezi Taupadak hama-
bostaldiaren baitan bestelako-
rik ere egingo da Elkar Hezik 
antolatuta, hala nola kontsumo 
arduratsuari buruzko hitzaldia, 
banka etikoari buruzkoa, zero 
zabor tailerrak, bitxigintza tai-
lerra, eta abar. 

'tomaxen abenturak' bihar 
Urgain eskolak antolatuta, 4 urte-
tik gorakoendako ikuskizuna 
eskainiko dute bihar, 17:30ean, 
Institutuko aretoan: Tomaxen 
abenturak. Sarrerak aldez aurre-
tik hiru euro balio du; leihatilan 
bertan, lau euro. Ikuskizunak 
ordubeteko iraupena izango du 
eta Tomax eta Muxugorri prota-
gonistek hondartzan igarotako 
eguna da istorioaren oinarria. 

udazken kulturala Ikastolan
Txantxiku Ikastolan, bestetik, 
udazken kulturala ari dira ospa-
tzen: gaur, 17:00etan, herriko pla-
zan Itsasoko jolas parkea delakoan, 
jolas egiteko aukera izango da. 

Etzi, Zuhaitz Gurrutxagak 
Futbolisto baten konfidentziak 
delako bakarrizketa eskainiko du, 
18:00etan, gaztelekuan. Bailarako 
ikastolek elkarlanean antolatuta, 
gainera, LHko hirugarren eta 
laugarren mailetako ikasle eta 
gurasoek irteera egingo dute. 

Ikastetxeen ekintzekin, 
asteburu betea aurretik

Hainbat musika talderekin,  
Gabonetako kontzertua etzi
juan mari beltranen 'Hots Larretan' eta Carl orffen 
'Carmina burana' Gabonetan herrian ikusgai
mIrEN ArrEgI  |  oñAtI

Gabon giroan murgilduko da Oña-
ti asteburuan. Etzi, domekan,  
19:00etan San Migel parrokian, 
Gabonetako kontzertua egingo 
dute herriko hainbat musika tal-
dek; Oñatiko Musika Bandak, 
Oñati Abesbatzak, parrokiako 
koruak, Oñatiko Ganbara Abes-
batzak, Ganbara Txiki Abesbatzak 
eta Txantxiku Ikastolako Abesba-
tzak hartuko dute parte. Iñaxio 
Ibarrondoren zuzendaritzapean, 
Adeste Fideles, Aita Gurea eta Aran-
tzazuko Ama birjinari Salvea eskai-
niko dituzte, besteak beste.  

Soinu, erritmo eta dantza 
Abenduaren 19an, 22:30ean, Santa 
Ana antzokian, Hots Larretan, 
Juan Mari Beltran musikariaren 
ikuskizunaz gozatzeko aukera egon-
go da. Txalaparta, alboka, txirula... 
Soinu festa da Juan Mari Beltranen 
azken lana. Beste diziplina batzue-
kin ere uztartuko dute musika; 
adibidez, dantzarekin.

'Carmina Burana' eta beste
Aurtengo berritasunen artean 
dago Oñatiko Ganbara Abesbatzak 
20. urteurrena ospatzeko eskaini-
ko duen Carl Orffen Carmina 
Burana obra. Abenduaren 28an 
eskainiko dute hori, 19:30ean, 
Zubikoa kiroldegian. Sarrerak 
salgai daude Txokolateixan 12 
eurotan.  Gabonak ospatzeko bes-

telakorik ere antolatu du Oñatiko 
Udalak. Artisau azokak, antzer-
kiak, pailazoen ikuskizunak, eta 
abar. Bestetik, kaleak apaintzen 
ere hasi dira. Azken urteetan 

bezala, plazako magnolietan argiak 
ipiniko dituzte, eta, berritasun 
moduan, baita Santa Anako eta 
Bidaurretako pinuetan eta Portu 
kaleko ezkian ere. 

Portu kaleko ezkia apaintzen, astean.  |   oIHAnA ELortzA

m.A  |  oñAtI

LPM eta Lagunak talde oñatiarrak 
hirugarren postua eskuratu du 
Durangoko 49. Azokaren baitan 
egin duten Kameratoia film labu-
rren rallyan. Euskara Elkarteen 
Topaguneak antolatutako rallyaren 
hamargarren edizioa izan da aur-
tengoa eta epaimahaiak hirugarren 
saria talde oñatiarraren EH Txapak 
lanari ematea erabaki du, "euska-
raz eta ezohiko umore baten" lan-
dutakoa izateagatik. Entregatutako 
22 lanetatik hiru onenen artean 
egotea lortuta, 600 euroko saria 
eskuratu dute oñatiarrek.

"Oso pozik" lortutakoarekin 
Jabi Bujanda Txebi-k, Ekhi Galdo-
sek, Xabi Barrenak, Angel Lerak 
eta Andoni Galdosek osatutako 
taldeak lehenengoz hartu du parte 
Kameratoian eta "oso pozik" dira 
lortutakoarekin: "Egiten dakiguna 
egin dugu. Oñatin grabatu dugu 
dena, Antixeneko gaztetxean", adie-
razi dute taldekideek. 

LPM eta Lagunak taldea hirugarren gelditu da 
Durangoko Azokaren baitan egin duten Kameratoian

m.A   |  oñAtI

Txaloka ludotekak antolatuta, 
jostailu truke azoka egingo dute 
bihar, zapatua, 10:30etik 13:30era, 
Oñatiko plazan. Trukearekin, 
jostailuak berrerabili egiten dira, 
eta beste aukera bat ematen zaie. 
Lehenengo truke azoka izango 
da biharkoa. 

200dik gora jasota 
Hainbat jostailu entregatu dituz-
te dagoeneko Txaloka ludotekan, 
biharko truke azokan trukatu 
ahal izateko. "245 kontatu ditugu; 
puzzleak, peluxeak, ipuinak, erai-
kuntza eta mahai jolasak", adie-
razi dute Txalokatik. "Deialdia 
arrakastatsua izan da", gainera-
tu dute. 

Entregatutako jostailu bakoi-
tzagatik txarteltxo bat jaso dute 
umeek eta bihar, txartel hori 

entregatuta, edozein jostailu har-
tu ahal izango dute. 

Bihar ere entregatu ahal izan-
go dira jostailuak, eta horren 
ordez beste batzuk hartu. Egoe-
ra onean egon beharko dute 
horiek. Eguraldi txarra bada, 
Txaloka ludotekan egingo da.

Jostailu truke azoka 
egingo dute bihar plazan
txaloka ludotekak antolatuta, lehenengoz 
egingo da hori, 10:30ean hasita

Puzzlea.  |   GoIEnA

Txebi, Lera eta Galdos.  |   A.G

LPM eta Lagunak taldeko kideak, Durangon.  |   AndonI GALdos

Grabazioaren une baten.  |   A.G

Ume eta familiendako eskaintza

Oñatiko Turismo Bulegoak antolatuta, hilaren 27an, 17:00etan, Antton 
Azpiazuk hitzaldia egingo du: Txokolatea Oñatin. Abenduaren 30ean, 
Animali artean izeneko ikastaroa egingo da umeendako Arrikrutzen, 
10:00etan hasita, eta urtarrilaren 3an Isilpeko doinuak 
ikus-entzunezkoa eskainiko da, gaztetxoendako hori ere, 12:00etan, 
Arrikrutzen. Urtarrilaren 5ean, 09:30ean umeendako ginkana egingo 
da eta 18:00etan Errege magoek harrera egingo diete txikienei.
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KANPANZAR HARROBIA S.A.
Meatz-Erreka auzoa 21
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KOBATE KAROBIA ETA HARROBIA S.L.
Garagartza auzoa 52

ARRASATE 20500
Tel.: 943 71 24  03

Faxa: 943 77 02 51

abenDuak 
19

muSika
oÑaTi Disko festa
Amaia Txintxurretak emanaldia 
egingo du topalekuan, 18:00etan.
bergara Musika eskolakoen 
gabonetako kontzertua
Udal Pilotalekuan egingo dute, 
18:30ean.
eLgeTa Musika eskolakoen 
gabonetako kontzertua
Espaloia Kafe Antzokian egingo 
dute, 19:00etan.
arrasaTe angerren diskoaren 
aurkezpena
Sute perfektua delako lana aur-
keztuko dute gaztetxean, 22:00etan.
oÑaTi juan Mari beltran
Hots larretan ikuskizuna egingo 
du, beste hainbat musikarirekin, 
Santa Ana antzokian, 22:30ean.

oSPakizunak
oÑaTi Txistor-jana
Pake Lekun txistor-pintxoak egon-
go dira, 18:00etan.
eskoriaTza gabonetako azoka
Azokan merkatarien elkarteko 
kideek hartuko dute parte. Fer-
nando Eskoriatza plazan, 18:30ean.

kirola
eskoriaTza Pilatesa eta erlaxazio 
mastes class-a
Ibarraundi museoan egingo dute 
bi diziplinetako eskola berezia, 
17:30ean.
oÑaTi oñati kirol sariak 2014
Sari banaketa udaletxean egingo 
dute, 19:00etan.

umeak
eskoriaTza ekintzak ludotekan
Merendola eta marrazki lehiake-
tako sari banaketa, ludotekan, 
18:00etan.

zinema
arrasaTe 'Das kind' film laburra
Manu Gomez arrasatearraren 

azken lana aurkeztuko dute Amaia 
antzokian, 20:00etan.

Dantza
arrasaTe Herrixa Dantzan
Patxi Monteroren gidaritzapean, 
Uarkapeko tabernan, 19:30ean. 

erakuSketa
oÑaTi jabier gartzia imaz
Oñatiko margolanekin egindakoa, 
urtarrilaren 7ra arte. Abenduaren 
24an, 25ean eta 31n itxita.

araMaio alex Mendikute
Sastiñan, 19:00etan hasita.

abenDuak
20

muSika
oÑaTi 'altxorraren bila'
Ganbara Txikikoek kalejira egin-
go dute, 11:30ean. Horren ostean, 
13:00etan, Altxorraren uhartea 
musikalaren aurre-estreinaldia 
egingo dute Foru plazan.

oÑaTi gabon kantak
Jose de Azpiazu musika eskola-
ren eta Aita Madina txistulari 
taldearen eskutik. Foru plazan, 
18:00etan.
eskoriaTza gabonetako 
kontzertua
Musika eskolako bandaren Gabo-
netako kontzertua egingo dute, 
parrokian, 20:00etan.
bergara gabonetako kontzertua
Udal Musika Bandaren, Berga-
rako Orkestra Sinfonikoaren eta 

Bergara Orfeoiaren emanaldia, 
Udal Pilotalekuan, 22:30ean.
oÑaTi Presoekiko elkartasun 
kontzertua
Banda Munizipalari Tributua, 
Marianitoz Blai! eta beste talde 
batek egingo dute kontzertua 
gaztetxean.

Deia
oÑaTi erakusleiho lehiaketako sari 
banaketa
Udaletxean egingo dute VIII. lehia-
ketako banaketa, 13:30ean.

bertSoak
oÑaTi bertso txapelketako finala
Gaztelekuan egingo dute, 18:00etan.

antzerkia
arrasaTe 'Hiru txerritxoak eta 
otsoa'
Glu-Glu taldeak Hiru txerritxoak 
ipuin klasikoan oinarrituta antzez-
lana taularatuko du, jolasen, dan-
tzen eta abestien bidez. Amaia 
antzokian, 17:00etan.
oÑaTi 'novedades en Villa Titiritaina'
Ikusi Makusi antzerki taldearen 
azken lana, Santa Ana antzokian, 
22:00etan. Sarrerak salgai hilaren 
15ean, 16an eta 17an Pake Lekun.

kirola
oÑaTi ziklo-kros txapelketa
Aloña Mendi Txirrindularitza 
Sailarekin, Urrutxun, 09:00etan. 
Ibilbide berria izango du aurten-
go probak: kanposantu atzealde-
ko zelaian egingo dute. 
eskoriaTza arte martzialen 
ikastaroa
10:00etan egingo dute.

oSPakizunak
bergara nafar feria
San Antonio auzoan egingo dute, 
egun osoa.
arrasaTe kuadrillen arteko herri 
probak
Santamasetako kuadrillen arteko 
lehen herri probak egingo dituz-

gaboneTan    
non-zer

abendua 19
urtarrila 6

GoIEnA

arrasaTe Marlena smalls eta The Hallelujah
AEBetako artistek gospel kontzertua egingo 
dute Amaia antzokian. Marlena Smalls da kon-

tzertuko izarra. Ahots indartsua duen kantaria. 
Gospela, jazza eta bluesa abesten dituen ema-
kumea. Abenduaren 23an, 20:00etan. 
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Eguneko menua, asteburuetako 
menu bereziak,  despedidak, 

banketeak, eta abar.     

Iturriotz 41. ARRASATE
Tel.: 943 79 63 69

te: lokotx bilketa, txingak, tron-
tza, lasterketa, zaku eramatea 
eta sokatira. Biteri plazan, 
19:00etan.
oÑaTi artisau azoka
Herriko artisauen produktuak 
erosteko aukera, Foru plazan, 
10:30etik 14:30era.

erakuSketa
araMaio alex Mendikute
Mendikuteren argazkiak ikusgai 
Sastiñan, 19:00etan hasita.
oÑaTi jabier gartzia imaz
Oñatiko margolanekin egindako 
erakusketa, urtarrilaren 7ra arte. 
Abenduaren 24an, 25ean eta 31n 
itxita.

abenDuak
21

Deia
eLgeTa Truke azoka
Mendizaleen plazan egingo dute 
egun osoan.
bergara Merkatu txikia
San Martin plazan ipiniko dituz-
te postuak. Bigarren eskuko gau-
zak eta norberak egindakoak 
erosi ahal izango dira, 11:00etatik 
14:00etara arte.
anTzuoLa Pintxoak zurrategin
Gazte txokoko kideek txorizo-pin-
txoak eta Euskararen Egunerako 
egindako txapak ipiniko dituzte 
salgai, Zurrategin, 18:30ean.

muSika
anTzuoLa Txistularien kalejira
Kalerik kale ibiliko dira, 10:00etan.
araMaio gabonetako kontzertua
Bixente Goikoetxea abesbatzak 
Gabonetako kontzertua egingo 
du meza nagusiaren ostean.
oÑaTi Disko festa
DJ Banjorekin, kuboan, 17:00etan.

kirola
oÑaTi ziklo-kros txapelketa
Aloña Mendi Txirrindularitza 
Sailarekin, Urrutxun, 09:00etan. 

Ibilbide berria izango du aurten-
go probak: kanposantu atzealde-
ko zelaian egingo dute. Adinaren 
araberako probak egingo dituzte.

erakuSketa
oÑaTi jabier gartzia imaz
Oñatiko margolanekin egindakoa. 
Urtarrilaren 7ra arte. Abendua-
ren 24an, 25ean eta 31n itxita.

abenDuak
22

muSika
anTzuoLa Musika eskolakoen 
gabonetako kontzertua
Torresoroan egingo dute Gabo-
netako kontzertua, 18:30ean.
oÑaTi gabonetako kontzertua
Musika eskolakoek emanaldia 
egingo dute zaharren San Martin 
egoitzan, 18:00etan.

umeak
araMaio sukaldaritza ikastaroa
Erretiratuen elkartean, 12:00etan. 
5 urtetik beherako umeek gura-
soekin joan beharko dute.

oÑaTi zinema emanaldi erraldoia
Txaloka ludotekan, 16:45ean.
araMaio Magia emanaldia
Kultura etxean, 17:00etan.

Deia
anTzuoLa Txistor-jana 
Landatxopen
Bazkideendako txistor-pintxoak 
egongo dira. Era berean, aben-
duan jokatutako karta joko txa-
pelketen sari banaketa ektialdia 
egingo dute, Landatxopen. Puntxo, 
briska, tute eta mus sariak bana-
tuko dituzte.

erakuSketa
oÑaTi jabier gartzia imaz
Oñatiko margolanekin egindako 
erakusketa urtarrilaren 7ra arte. 
Abenduaren 24an, 25ean eta 31n 
itxita egongo da.

kirola
arrasaTe arrasate Hiria xake 
txapelketa
Jose Luis Iñarra taldearen loka-
lean jokatuko dute XIV. txapel-
keta, egun osoan.

abenDuak
23

muSika
eskoriaTza Musika eskolako 
gabonetako kontzertua
Zaldibar antzokian, 18:30ean. 
Sarrera doan antzokia bete arte.

hitzalDia
oÑaTi rosetta kometaren gainean
Unai Gallastegi astrofisikoak 
Rosettaren gainean egingo du 
berba, kultura etxean, 19:00etan. 

umeak
araMaio sukaldaritza ikastaroa
Erretiratuen elkartean egingo 
dute, 12:00etan. 5 urtetik behera-
ko umeek gurasoekin joan behar-
ko dute.
eskoriaTza bilboko gabonetako 
parkera irteera
Barakaldoko BECera joango dira. 
Ludotekan eman behar da izena, 
12 euro ordainduta. Leku muga-
tuak.
oÑaTi sorkuntza tailerra
Txaloka ludotekan, 16:45ean.

araMaio ipuin kontaketa
Panpin Panpox ipuin kontalariak 
saio bikoitza egingo du:  2 eta 6 
urte artekoendako 17:00etan eta 
7 urtetik gorakoendako 18:30ean.

oSPakizunak
arrasaTe eskuartean artisau 
azoka
Egun osoan egongo dira Seber 
Altuben.

kirola
arrasaTe arrasate Hiria xake 
txapelketa
Jose Luis Iñarra xake taldearen 
lokalean jokatuko dute XIV. txa-
pelketa, egun osoan.

erakuSketa
oÑaTi jabier gartzia imaz
Oñatiko margolanekin egindako 
erakusketa urtarrilaren 7ra arte. 
Abenduaren 24an, 25ean eta 31n 
itxita egongo da.

abenDuak
24

oSPakizunak
eLgeTa eskolako ikasleak kantuan
Kalejira egingo dute Gabon kan-
tak abestuz, 10:00etan.
areTxabaLeTa gabon kantak
Herriko gurasoek eta haurrek 
baserritar jantzita Gabon kantak 
abestuko dituzte, Herriko Plazan, 
10:30ean.
LeinTz gaTzaga gabon eskea
Herriko haur eta gurasoak base-
rriz baserri ibiliko dira Gabon 
eskean. Horren ostean, Gabon 
kantak abestera joango dira. Aur-
ten, gainera, haurrekin Gatz 
Museoan egindako gatz potetxo 
bana utziko dute etxeetan. Buka-
tzeko, elkartean bazkalduko dute.
anTzuoLa eskolako umeen eta 
gurasoen kalejira
Errekaldetik irtengo dira, 
11:00etan. Euria egiten badu, esko-
lako jolaslekuan batuko dira.

GoIEnA

areTxabaLeTa aretxabaleta 
abesbatza
Aretxabaleta abesbatzak kon-
tzertua egingo du sopranoaren 
eta organistaren laguntzare-
kin, abenduaren 21ean, parro-
kian, 19:30ean. Bestalde, urte-
roko kontzertua egingo dute 
Gabonak ospatzeko. Abendua-
ren 27an Gabonetako kontzer-
tua egingo du Aretxabaleta 
abesbatzak. Parrokian egingo 
dute, 19:30ean. 

>
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bergara ikastetxeen kalejira 
olentzerorekin
Pilotaleku paretik San Martin 
plazaraino joango dira, 11:30ean.
eskoriaTza gabon kantak
Gabon kantak abesteko elkartuko 
dira Fernando Eskoriatza plazan 
herriko umeak, 12:30ean. Ordu 
eta leku berean, Olentzeroren 
laguntzaileak egongo dira gutunak 
jasotzen.
areTxabaLeTa olentzero eta Mari 
Domingi
Herriko Plazan egongo dira, 
12:00etan. Gainera, 18:30ean irten-
go dira Ibarra kiroldegitik kalerik 
kale ibiltzeko, Leizarra musika 
eskolako txistulariekin.
arrasaTe Txoronpio eta Txoronpia 
auzoetan
Olentzerorendako gutunak jasoko 
dituzte Munar, Uribe, San Andres, 
Musakola eta Santa Teresa auzoe-
tan, 11:40an hasita. Auzorik auzo 
ibili ostean, Seber Altubera hel-
duko dira, 13:15ean. Eguraldi txa-
rra egiten badu, Uarkapen batu-
ko dituzte gutunak.
araMaio olentzeroren etorrera
Guraso elkarteak lagunduta, bisi-
ta egingo du Olentzerok herrian, 
18:00etan. Kalerik kale ibiliko da 
umeak agurtzen.
anTzuoLa olentzeroren eta Mari 
Domingiren jaitsiera
San Josetik jaitsiko dira biak, 
18:30ean. Aurten, Herriko Plaza-
ra zuzenean joan ordez, kantuan 
egingo dute kaleetan. Ondoren, 
ekitaldi nagusia Herriko Plazan.
arrasaTe olentzero
San Andres auzotik irtengo da, 
18:15ean. Ibilbidea: Maiatzaren 

Bata plaza, Garibai, Maala, Por-
taloia, Erdiko kalea eta Herriko 
Plaza. Horren ostean, 19:00etan, 
herritarrak agurtuko ditu.
oÑaTi olentzeroren eta Mari 
Domingiren kalejira
Musika eskolako eta Haitzondo 
kuadrillako kideek laguntza izan-
go dute. Otadui zuhaiztitik irten-
go dira, 17:30ean.
eskoriaTza olentzero eta Mari 
Domingi
Apotzagatik helduko dira herrira, 
18:00etan. Txistularien eta soinu
-joleen laguntzarekin kalejira egin-
go dute. Ibilbidea izango da: Intxaur-
txueta, Gaztañadui, Olazar, Dor-
leta, Aranburuzabala, Arana eta 
Fernando Eskoriatza plaza.
bergara olentzeroren eta Mari 
Domingiren kalejira
Zatoz gurekin Gabon kantak abes-
tera leloarekin kalerik kale ibi-
liko dira, 19:00etan, Udal Biltegi-
tik hasita. San Martin plazan 
gutunak jasoko ditu Olentzerok.

beStelakoak
arrasaTe eskuartean azoka
Egun osoan egongo dira Seber 
Altuben. 

bertSoak
arrasaTe Presoen eta iheslarien alde
Bertso saioa egingo dute gazte-
txean, 00:30ean.

kirola
arrasaTe arrasate Hiria xake 
txapelketa
Jose Luis Iñarra xake taldearen 
lokalean jokatuko dute XIV. txa-
pelketa, egun osoan.

muSika
oÑaTi gabon kantak
Jose de Azpiazu musika eskolako 
akordeoi taldekoen kontzertua 
egingo dute. Foru plazan, 18:00etan.
oÑaTi gabon kantak
Udal Musika Bandaren kontzer-
tua. Foru plazan, 19:00etan. Gabon 
kantak izango dira nagusi erre-
pertorioan.

erakuSketa
eskoriaTza argazki zaharrak
Eskoriatzako argazki zaharren 
erakusketa ipiniko dute: dendak, 
fabrikak eta ogibideak erakutsi-
ko dituzte. Urtarrilaren 6ra arte 
zabalik egongo da, egunero, eta 
kultura etxeko gelan: 18:00etatik 
20:00etara arte.

abenDuak
26

kirola
bergara gabonetako hiruko 
txapelketa
Bergarako kirol elkartearen sas-
kibaloi taldekoen eskutik, Udal 
Pilotalekuan. Izen-ematea aurrez 
egin beharko da, ikastetxeetan.
arrasaTe xVi. arrasate Hiria xake 
txapelketa
Jose Luis Iñarra xake taldearen 
lokalean, egun osoan.
arrasaTe gabonetako kopa
Pilota txapelketa jokatuko dute 
Uarkapen, egun osoan.
oÑaTi areto-futbol txapelketa
Euskal preso politikoen eta ihes-
larien lagunen eskutik, Zubikoan.

arrasaTe gabonetako saskibaloi 
txapelketa
Iturripen jokatuko dute, Ointxek 
antolatuta, egun osoan.

umeak
eskoriaTza Puzgarriak igerilekuan
Uretako jolasak egongo dira umeen-
dako. Ordutegia: 10:30-12:30 eta 
17:00-19:00.
bergara umeendako tailerrak
8 urtetik beherakoendako taile-
rrak, Martinez de Iralako gimna-
sioan, 16:30ean. Horren ostean, 
Oliber magoa, 18:30ean.
araMaio sukaldaritza ikastaroa
Erretiratuen elkartean, 12:00etan. 
5 urtetik beherako umeek gura-
soekin joan beharko dute.

muSika
eLgeTa amaia Txintxurretarekin 
dantzaldia
Espaloian egingo dute, 18:00etan.
oÑaTi 'iraganetik orainera' 
kontzertua
Pirenaeus Renaissance Consort 
taldearekin Errenazimentuko 
euskal musika entzuteko aukera, 
Sancti Spiritus unibertsitateko 
kaperan, 19:00etan.
anTzuoLa kontzertua gaztetxean
Hibakusha eta Taupada taldeek 
kontzertua egingo dute.

erakuSketa
eskoriaTza argazki zaharrak
Eskoriatzako argazki zaharren 
erakusketa ipiniko dute: dendak, 
fabrikak eta ogibideak erakutsi-
ko dituzte. Urtarrilaren 6ra arte, 
egunero, kultura etxeko gelan: 
18:00etatik 20:00etara.

GoIEnA

eLgeTa olentzeroren bisita
Elgeta da Olentzerok Debagoienean bisitatzen duen lehen 
herria. Intxortatik helduko da herrira, 18:00 aldera. Kalerik 
kale ibiliko da neska-mutikoak agurtzen, eta, Mendizaleen 
plazara heltzerakoan, txikienen gutunak jaso eta gozokiak 
banatuko ditu.

>
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EGUBERRI ON!

oÑaTi jabier gartzia imaz
Oñatiko margolanekin egindako 
erakusketa, urtarrilaren 7ra arte. 
Abenduaren 31n itxita egongo da.

zinema
oÑaTi Haur eta gaztetxoendako
Friends: abentura munstroen uhar-
tean pelikula emango dute, eus-
karaz. Kultura etxean, 17:00etan.

bertSoak
araMaio bertso saioa
Beñat Gaztelumendi, Aitor Men-
diluze, Alaia Martin eta Xabi Igoa 
ariko dira bertsotan, kultura 
etxean, 22:30ean.

abenDuak
27

zinema
bergara gaztetxoendako zinema 
zikloa
Zabalotegi aretoan, 17:00etan.
oÑaTi Haur eta gaztetxoendako
Friends: abentura munstroen uhar-
tean pelikula emango dute, eus-
karaz. Kultura etxean, 17:00etan.

umeak
bergara umeendako tailerrak
8 urtetik beherakoendako taile-
rrak, Martinez de Iralako gimna-
sioan, 16:30ean. Horren ostean, 
Odei ipuin kontalaria, 18:30ean.
bergara ur jolasak
Agorrosingo igerilekuan, 17:00eta-
tik 19:00etara. Igerileku txikian 
0-8 urte artekoendako jolasak, eta 
handian, 8tik gorakoendako txi-
rrista erraldoiak eta jolasak, begi-
raleek dinamizatuta.

muSika
oÑaTi grunge death
Kontzertua gaztetxean.

beStelakoak
oÑaTi 'Txokolatea oñatin' bisita
Txokolateak Oñatin izan duen 
ibilbideaz berba egingo du Anton 
Azpiazuk Turismo Bulegoan, 
17:00etan. Gero, garai baten txo-
kolate-etxeak kokatuta zeuden 
lekuetatik bisita egingo dute. Txo-
kolateixan bukatuko dute, dasta-
tzea eginda. Izenak, aldez aurretik.

erakuSketa
oÑaTi jabier gartzia imaz
Oñatiko margolanekin egindako 
erakusketa, urtarrilaren 7ra arte. 
Abenduaren 31n itxita egongo da.

eskoriaTza argazki zaharrak
Eskoriatzako argazki zaharren 
erakusketa ipiniko dute: dendak, 
fabrikak eta ogibideak erakutsi-
ko dituzte. Urtarrilaren 6ra arte 
zabalik egongo da, egunero, kul-
tura etxeko gelan: 18:00etatik 
20:00etara arte.

antzerkia
areTxabaLeTa 'galderak'
Doke taldearen azken antzezla-
nean umorea da nagusi. Josema-
ri Velez de Mendizabalek idatzi 
du, eta Itziar Rekaldek zuzendu. 
Zaraia aretoan, 19:30ean. Sarrerak 
lau euro.
oÑaTi Poxpolo Ta konpainia
Emanaldi bikoitza egingo du pai-
lazo taldeak: 16:30ean eta 18:00etan. 

Biak ala biak Santa Ana antzokian 
egingo dituzte.

kirola
bergara Hiruko txapelketa
Bergarako saskibaloi elkartearen 
eskutik, Udal Pilotalekuan. Inte-
resatuek aldez aurretik eman 
behar dute izena herriko ikaste-
txeetan.
arrasaTe arrasate Hiria xake 
txapelketa
Jose Luis Iñarra xake taldearen 
lokalean jokatuko dute XIV. txa-
pelketa, egun osoan.
arrasaTe gabonetako saskibaloi 
txapelketa
Iturripen jokatuko dute Ointxek 
antolatutako txapelketa, egun 
osoan.
oÑaTi areto-futbol txapelketa
Euskal preso politikoen eta ihes-
larien lagunekin, Zubikoan.

abenDuak
28

kirola
bergara infantilendako saskibaloi 
txapelketa
Labegaraietako kantxan jokatuko 
dute Bergarako saskibaloi elkar-
teak antolatutako txapelketa.
arrasaTe gabonetako saskibaloi 
txapelketa
Iturripeko kantxan jokatuko dute 
Ointxeren txapelketa, egun osoan.

irteera
eLgeTa Familiendako irteera
Hirutontorretako lubakiak ikus-
teko irteera egingo dute, 10:00etan 
irtenda.

antzerkia
areTxabaLeTa Tobera
Laugarrenean, Aretxabaleta epai-
tuko dute eskoriatzarrek. Arra-
sateko eta Bergarako laguntzaileak 
izango dituzte. Sarrerak zortzi 
eurotan. Ibarran, 19:00etan.

zinema
bergara gaztetxoendako zinema
Zabalotegi aretoan, 17:00etan.

umeak
bergara umeendako tailerrak
8 urtetik beherakoendako taile-
rrak, Martinez de Iralako gimna-
sioan, 16:30ean. Gero, zirku dan-
tzaldi musikatua, 18:30ean.
bergara ur jolasak
Agorrosingo igerilekuan, 17:00eta-
tik 19:00etara. Igerileku txikian 
0-8 urte artekoendako jolasak, eta 
handian, 8tik gorakoendako txi-
rrista erraldoiak eta jolasak.

erakuSketa
oÑaTi jabier gartzia imaz
Oñatiko margolanekin egindako 
erakusketa, urtarrilaren 7ra arte. 
Abenduaren eta 31n itxita.
eskoriaTza argazki zaharrak
Eskoriatzako argazki zaharren 
erakusketa ipiniko dute: dendak, 
fabrikak eta ogibideak erakutsi-
ko dituzte. Urtarrilaren 6ra arte 
zabalik egongo da, egunero, kul-
tura etxeko gelan: 18:00etatik 
20:00etara arte.

muSika
anTzuoLa Txistularien kalejira
Kalerik kale ibiliko dira, 
10:00etan hasita.

GoIEnA

arrasaTe 'san juan' baleontzia
Albaola Itsas Kultura Faktoriako San Juan baleontziaren 
eraikitze lanetako zati bat landuko dute arotzek, opaitzur eta 
esku zerraz. Beotzhuk txalupa ikusgai izango da eta balea-ehi-
zaren eta XVI. mendeko historiari buruzko informazioa egon-
go da, abenduaren 27an, 10:00etatik 14:00etara, Seber Altuben.

>
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oÑaTi 'Carmina burana'
Ganbara Abesbatzaren emanal-
dia, kiroldegian, 19:30ean. Car-
mina Burana interpretatuko dute 
Aitor Bainen aginduetara.

Dantza
eLgeTa Herrixa Dantzan
Patxi Monterorekin eta Txertubi 
taldearekin saioa, Espaloian, 
19:00etan. Arrabita, mandolina, 
perkusioa eta kontrabaxua era-
biliko dituzte, besteak beste.

abenDuak
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umeak
eskoriaTza gabonetako parkea
Puzgarriak, tailerrak, ohe elas-
tikoak, Wii eta X-Boxak kirolde-
gian. Ordutegia: 11:00-13:00 eta 
17:00-20:00.
bergara umeendako tailerrak
8 urtetik beherakoendako taile-
rrak, Martinez de Iralako gim-
nasioan, 16:30ean. Gero, Altxo-
rraren bila, 18:30ean (eguraldi 
ona egiten badu bakarrik).
oÑaTi Talo tailerra
Txaloka ludotekan egingo dute, 
10:30ean.
eLgeTa gabonetako parkea
Pilotalekuan ipiniko dituzte 
umeendako puzgarriak, 16:00etan.
araMaio umeendako dantzaldia
Kiroldegian egingo dute, 17:00etan.
bergara ur jolasak
Agorrosingo igerilekuan, 17:00eta-
tik 19:00etara. Igerileku txikian 
0-8 urte artekoendako jolasak, 
eta handian, 8tik gorakoendako 
txirrista erraldoiak eta jolasak.
oÑaTi  gabonetako ur jolasak
Igerilekuan egongo dira. Ordu-
tegia: 10:30-12:30 eta 16:30-18:30. 

kirola
oÑaTi Mendi irteera
Gaztetxetik irtenda, 08:45ean.
arrasaTe gabonetako kopa
Pilota txapelketa Uarkapen.

erakuSketa
oÑaTi jabier gartzia imaz
Oñatiko margolanekin egindako 
erakusketa, urtarrilaren 7ra arte. 
Abenduaren 31n itxita.
eskoriaTza argazki zaharrak
Eskoriatzako argazki zaharren 
erakusketa ipiniko dute: dendak, 
fabrikak eta ogibideak erakutsi-
ko dituzte. Urtarrilaren 6ra arte 
zabalik egongo da, egunero, kul-
tura etxeko gelan: 18:00etatik 
20:00etara arte.

oSPakizunak
eskoriaTza urtea agurtzeko festa
Gaztelekuan egingo dute.

abenDuak
30

umeak
araMaio bilboko gabonetako 
parkera irteera
09:15ean irtengo dira. Udaletxean 
eman behar da izena abenduaren 
19a baino lehen, zortzi euro ordain-
duta. 10 urtetik beherakoek hel-
du batekin joan beharko dute.
oÑaTi Wii tailerra
Txaloka ludotekan egingo dute, 
10:00etan hasita.
oÑaTi  gabonetako ur jolasak
Zubikoako igerilekuan. Ordute-
gia: 10:30-12:30 eta 16:30-18:30.
areTxabaLeTa gabonetako parkea
Askotariko puzgarriak, jokoak 
eta jolasak egongo dira kirolde-
gian. Ordutegia: 11:00-13:00 eta 
17:00-20:00.
eskoriaTza gabonetako parkea
Puzgarriak, tailerrak, ohe elas-
tikoak, Wii eta X-Boxak kirolde-
giko kanxan. Ordutegia: 11:00-13:00 
eta 17:00-20:00.
bergara umeendako tailerrak
8 urtetik beherakoendako taile-
rrak, Martinez de Iralako gim-
nasioan, 16:30ean. Gero, haurren-
dako erromeria, 18:30ean.
eLgeTa gabonetako parkea
Pilotalekuan ipiniko dituzte 

umeendako puzgarriak, 16:00etan 
hasita.

erakuSketa
oÑaTi jabier gartzia imaz
Oñatiko margolanekin egindako 
erakusketa urtarrilaren 7ra arte. 
Abenduaren 31n itxita.
eskoriaTza argazki zaharrak
Eskoriatzako argazki zaharren 
erakusketa ipiniko dute: dendak, 
fabrikak eta ogibideak erakutsi-
ko dituzte. Urtarrilaren 6ra arte: 
18:00etatik 20:00etara arte.

kirola
arrasaTe gabonetako kopa
Pilota txapelketako partiduak 
jokatuko dituzte Uarkapen, egun 
osoan.

ikaStaroa
oÑaTi 'arrikrutz oñatiko kobetan' 
ikastaroa umeendako
Mirari Sagartzazuk 6 eta 12 urte 
arteko umeendako ikastaroa egin-
go du Arrikrutzen, 10:00etan. 
Kartulinak erabilita, kobaren 
inguruan bizi ziren animaliak 

irudikatzen ikasiko dute. Horren 
ostean, kobara sartuko dira. 

muSika
Musika gabonetako kantak
Musika eskolako akordeoilariek 
emanaldia egingo dute eguneko 
zentroan, 11:00etan.
areTxabaLeTa Fermin Valenciaren 
kontzertua
Gitarra emanaldia Zaraian, 
19:30ean. Sarrerak lau euro.

abenDuak
31

kirola
oÑaTi eskolarteko pilota 
txapelketako finala
Bailarako txapelketako finala, 
Zubikoan, 10:00etan hasita.
eskoriaTza umeendako lasterketa
Fernando Eskoriatza plazatik 
irtengo dira 10 urtetik behera-
koak, 12:00etan. Parte-hartzaileek 
lasterketa aurretik eman behar-
ko dute izena irteera puntuan: 
11:30ean. Horren ostean, txistor
-pintxoak.

bergara i. san silvestre 'trail'-a
Peugeot Etormobil Sari Nagusia 
jokatuko dute, 11:00etan. Izen-e-
matea Kirolprobak.com atarian.
eLgeTa beteranoetako pilota 
txapelketako finalak
Pilotalekuan.
oÑaTi kuadrillen arteko txapelketa
Aloña Mendiko saskibaloi saila-
ren eskutik, Zubikoan, goizez.
eskoriaTza san silvestre 
lasterketa eta Manuel Muñoz milia
Fernando Eskoriatza plazatik 
irtengo dira, 17:30ean. 

muSika
arrasaTe Txorbela otxotea
Kalerik kale ibiliko da Txorbela 
otxotea, 19:00etan.
arrasaTe arrasate Musikaleko 
banda
Gabon zahar eguneko kontzertua 
egingo du Arrasate Musikaleko 
bandak, Amaia antzokian, 
13:00etan.
oÑaTi Dj jaialdia
Urte berriari ongietorria egiteko  
jaialdia egingo dute gaztetxean.
oÑaTi bandaren kalejira
Udal Musika Bandaren kalejira, 
19:00etan.

umeak
areTxabaLeTa gabonetako parkea
Askotariko puzgarriak, jokoak 
eta jolasak egongo dira Ibarran. 
Ordutegia: 11:00-13:00.

oSPakizunak
areTxabaLeTa bizarzuri
Herriko ikastetxeetako guraso 
elkarteetakoen eta Leizarra musi-
ka eskolakoen laguntzarekin Iba-
rratik irtengo da, 18:30ean.

urTarriLak
1

kirola
anTzuoLa irteera arrolarekin
Urtea ondo hasteko ibilaldia egin-
go dute. >

xAbI UrtzELAI

oÑaTi san silvestre lasterketa
Urtea osasuntsu amaitzeko, urtero legez, San Sivestre laster-
keta egingo dute Oñatin. Foru plazan hasiko dute lasterketa. 
Herriko atleta gazteek ere izango dute korrika egiteko auke-
ra; haien ibilbidea Kale Barrian eta Atzeko kalean zehaztuko 
dute. Abenduaren 31n, 16:30ean.

Uribarri 37 (Udala bidean) Arrasate
Erreserbak: 943 79 49 39
www.santaanamondragon.com    

Pasta eta perretxiko entsalada epela
•

Kabrarroka-budina saltsa arrosarekin eta 
hostopilarekin

•
Entrekota plantxan panadera-patatekin 

eta piperrekin
•

Jijona turroi-izozkia
•

Gazta-tarta andere-mahatsekin
•

Urteko ardoa (Eredun)
Kafea

MENU 1 

22 € 
(BEZa barne)

SANTAMASETARAKO MENUAK

Eguneko menua: 18,50 € (kafea eta BEZa barne). 
Gabonetako opor bezperan eta Errege egunerako menu bereziak.
Karta
Enpresentzako catering-a (kafea, etxeko pastak, pintxoak, arrazioak…)
Etxera eramateko janaria prestatzen dugu. 
Neguan, jangelan zerbitzatuko da: Plater konbinatuak eta ogitartekoak.
Meriendak – Txokolatea + txurroak – 3 € BERRIA!

Foie-grasa mahaspasdun ogiarekin eta 
mugurdi-ozpinarekin

•
Perretxiko-nahaskia berakatz samurrekin

•
Langostinoak plantxan

•
Legatz eta ganba krepak perretxiko-

saltsarekin
•

Solomilloa plantxan
•

Aingeru-torrada intxaur-saltsarekin
•

Mango-sorbetea
•

Kafea
Ardo ondua (Sonsierra)

MENU 2 

30 € 
(BEZa barne)

Santamas bezperan afariak emango dira.
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Citroenek nahiago du Total

Kontsumo mistoa (l/100 km) / CO2 emisioa (g/km): Citroen C4 Cactus: 3,1-4,6 / 82-107

CItROEn C4 CACtuS BERRIA
Zergatik kontsumitzen dute horrenbeste motorrek? Zergatik ez dute zerbait asmatzen autoen ateak babesteko? Zergatik izan behar du hain konplikatua 
gidatze-panelak? Zergatik eseri behar dugu elkarrengandik urrun, elkarrekin bagoaz bidaian? Ondo pentsatuta, erantzun erraz batera garamatzate galdera 
horiek	guztiek:	Citroen	C4	Cactus	berria.	Gaur	egungo	galdera	guztiei	erantzuten	dien	autoa.	Gidatzeko	modua	irauli	egin	du	eta	erraz	egiten	du	dena.	Igo	
zaitez	autora	eta	detaile	bakoitzean	igarriko	duzu	teknologia	eta	autoaren	beraren	diseinu	intuitiboa;	auto	honek	erantzun	guztiak	ditu.

BABES	TERMIKO	HANDIKO	SABAI	PANORAMIKOA	KRISTALAREKIN	7”-KO	UKIPEN-PANTAILA	SOFA-ESPIRITUA	DUEN	ESERLEKUA
AIRBUMP	AIRBAG	ROOF	TEKNOLOGIA	MAGICWASH

www.citroen.es

GAuR EGunGO
GALDERA GuZtIEn 
ERAntZunA 
AutO HOnEtAn

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

Ondo pasau santamasak! 

araMaio Mendi irteera orixolera
Urtea ondo hasteko ibilaldia.

erakuSketa
oÑaTi jabier gartzia imaz
Oñatiko margolanekin egindako 
erakusketa, urtarrilaren 7ra arte.
eskoriaTza argazki zaharrak
Eskoriatzako argazki zaharren 
erakusketa ipiniko dute. Urta-
rrilaren 6ra arte: 18:00etatik 
20:00etara. 

oSPakizunak
eskoriaTza Presoen aldeko 
brindisa
Fernando Eskoriatza plazan pre-
soen aldeko brindisa egingo dute, 
01:00etan.

urTarriLak
2

umeak
bergara jolasparkea  
pilotalekuan
8 urtetik beherakoendako ludo-
teka, puzgarriak eta jolas tradi-
zionalak ipiniko dituzte. Ordu-
tegia: 11:00-13:00 eta 17:00-20:00. 
Sarrerak, hiru euro. Hiru egu-
neko bonuak, zazpi euro.
oÑaTi gabonetako jolasparkea
Puzgarriak, jokoak eta ludoteka 
ipiniko dituzte kiroldegian. Ordu-
tegia: 11:00-14:00 eta 16:30-20:00.
araMaio gabonetako jolasparkea
Puzgarriak, jokoak eta ludoteka 
ipiniko dituzte kiroldegian. Ordu-
tegia: 12:00-14:00 eta 16:30-19:30.
eskoriaTza sukaldaritza tailerra
Zuk zeuk sortu delako sukalda-
ritza tailerra ludotekan: 11:00-13:00.

zinema
eLgeTa umeendako zinema
Espaloian, 17:00etan.

kirola
bergara Hockey txapelketa
Labegaraietan, Hanka Labanka-
rekin. Izen-ematea, ikastetxeetan.

erakuSketa
oÑaTi jabier gartzia imaz
Oñatiko margolanekin egindako 
erakusketa, urtarrilaren 7ra arte. 
eskoriaTza argazki zaharrak
Eskoriatzako argazki zaharrak: 
dendak, fabrikak eta ogibideak. 
Urtarrilaren 6ra arte: 18:00-20:00.

urTarriLak
3

umeak
bergara jolasparkea pilotalekuan
8 urtetik beherakoendako ludo-
teka, puzgarriak eta jolas tradi-
zionalak. Ordutegia: 11:00-13:00 
eta 17:00-20:00. Sarrerak, hiru 
euro. Hiru eguneko bonuak, zaz-
pi euro.
bergara jolasparkea 
Labegaraietan
8 urtetik gorakoendako  tirolinak, 
puzgarriak, surf eta zezen meka-
nikoa eta Wii gunea ipiniko dituz-
te, besteak beste. Ordutegia: 11:00-
13:00 eta 17:00-20:00. Sarrerak, 
hiru euro. Hiru eguneko bonuak, 
zazpi euro.

eskoriaTza Magia saioa
Ludotekan egingo dute, 17:00etan.

ikuS-entzunezkoa
oÑaTi 'ixilpeko doinuak'
Olatz Amazorrainek zeharkako 
txirula emanaldia egingo du Arri-
krutzen, 12:00etan.

erakuSketa
oÑaTi jabier gartzia imaz
Oñatiko margolanekin egindako 
erakusketa ikusgai, urtarrilaren 
7ra arte. 
eskoriaTza argazki zaharrak
Eskoriatzako argazki zaharren 
erakusketa. Urtarrilaren 6ra arte 
zabalik: 18:00-20:00.

urTarriLak
4

umeak
bergara jolasparkea  
pilotalekuan
8 urtetik beherakoendako ludo-
teka, puzgarriak eta jolas tradi-
zionalak ipiniko dituzte. Ordu-
tegia: 11:00-13:00 eta 17:00-20:00. 

Sarrerak, hiru euro. Hiru egu-
neko bonuak, zazpi euro.
oÑaTi gabonetako jolasparkea
Puzgarriak, jokoak eta ludoteka 
kiroldegian. Ordutegia: 11:00-14:00 
eta 16:30-20:00.
anTzuoLa jolasparkea
Eskolako jolaslekuan ipiniko 
dituzte puzgarriak eta jokoak: 
11:30etik 13:30era eta 16:30etik 
19:30era arte.
eskoriaTza gaztelekua zabalik
Gaztelekua zabalik.

erakuSketa
oÑaTi jabier gartzia imaz
Oñatiko margolanekin egindako 
erakusketa urtarrilaren 7ra arte. 
eskoriaTza argazki zaharrak
Eskoriatzako argazki zaharren 
erakusketa. Urtarrilaren 6ra arte: 
18:00etatik 20:00etara arte. 

urTarriLak
5

umeak
bergara jolasparkea 
Labegaraietan
8 urtetik gorakoendako  tirolinak, 
puzgarriak, zezen mekanikoa eta 
Wii gunea ipiniko dituzte, bes-
teak beste. Ordutegia: 11:00-13:00 
eta 17:00-20:00. Sarrerak, hiru 
euro. Hiru eguneko bonuak, zaz-
pi euro.
oÑaTi jolas kooperatiboak
Ludotekan egingo dituzte, 10:30ean. 

beStelakoak
oÑaTi jinkana
Galde-erantzunen jolasa egingo 
dute, Turismo Bulegoak eta Txan-
da merkatarien elkarteak anto-
latuta. 6-12 urte arteko neska-mu-
tikoendako jolasa da eta 09:30ean 
hasiko dute.

kirola
eLgeTa umeen pilota txapelketako 
finalak
Pilotalekuan, 11:00etan.

oSPakizunak
bergara bizarzuri, gutun bila
Udaletxeko arkupeetan egingo 
diote ongietorria Bizarzuriri, 
17:00etan. Gero, San Joxepe elkar-
teko kideek prestatutako txoko-
latea jango dute.
bergara errege kabalgata
Udal Biltegian hasiko dute ibi-
laldia, 19:00etan. Handik, kalerik 
kale ibiliko dira.
oÑaTi errege magoen harrera
Harrera egingo diete neska-mu-
tikoei. Eta gutunak jasoko dituz-
te udaletxeko osoko bilkuren 
aretoan, 18:00etan.
eskoriaTza errege kabalgata
Errege magoak 18:30ean helduko 
dira Eskoriatzara. Kalerik kale 
ibiliko dira. Fernando Eskoriatza 
plazan gutunak jasoko dituzte.  
arrasaTe errege kabalgata
Errege magoak 19:00etan irtengo 
dira Abaroatik kalerik kale ibil-
tzeko. Aurretik, zaharren egoi-
tzara joango dira, eta, plazako 
harrera egin ostean, Debagoie-
neko Ospitalera.

bertSoak
oÑaTi gabonetako bertso saioa
Andoni Egaña, Maddalen Arza-
llus, Sebastian Lizaso, Andoni 
Goitia, Amets Arzallus eta Aitor 
Mendiluze bertsotan, kiroldegian, 
22:30ean.

erakuSketa
oÑaTi jabier gartzia imaz
Oñatiko margolanekin egindako 
erakusketa, urtarrilaren 7ra arte.

urTarriLak
6

muSika
oÑaTi Musika bandaren kalejira
11:00etan hasiko dute kalejira, 
Santa Anatik. Horren ostean, 
kontzertua egingo dute areto 
berean. Askotariko piezak inter-
pretatuko dituzte.

GoIEnA

areTxabaLeTa errege kabalgata
Herriko ikastetxeetako guraso elkarteetako eta Leizarra 
musika eskolako kideen laguntzarekin kabalgata egingo dute 
Errege magoek. Herriko Plazan jaiotzari bisita egingo diote, 
gutunak jaso aurretik. Ibarra kiroldegitik irtengo dira, 18:30ean, 
Meltxor, Gaspar eta Baltasar.
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Hiru belaunalditako debagoindarrek urte sasoi honi

buruzko oroitzapenak kontatu dizkiote GoIEnAri

urteak joan, urteak 
etorri, gabonetako 
magiak bere horretan 
jarraitzen du

Gaizka Agiriano.  |   t.m. Gaizka Agiriano, Gabonetan, baserritar jantzita.  |   G.A.

txOmIN mAdINA  |  ArrAsAtE

Otordu oparoak. Kontsumismoa. 
Jan osteko tertuliak eta parran-
dak. Asko edo gutxi, baina opariak. 
Opor egunak. Gaur egun, Gabo-
nekin lotzen dira horiek guztiak. 
Beti izan da horrela? Hiru belau-
nalditako debagoiendarrek euren 
haurtzaroko eta gaztaroko Gabo-
nak gogoratu dituzte. 

MIGeL MenDIBIL
bErGArA, 1937

"erregeei, badaezpada 
ere  oinetako asko 
ipintzen genizkien, 
baina... " 
"Egungo Gabonak eta garai bate-
koak ezberdinak ziren. Orduan, 
Elizak zeresan handia zuen; gaur 
egungo gazteengan, baina, ez", 
dio Migel Mendibilek bere haur-
tzaroko eta gaztaroko Gabonen 
inguruan. Garai hartan, gainera, 
abenduaren 24an arratsaldez ere 
egiten zen lan fabriketan: "18:00etan 
beharrean, 16:00etan irteten ziren, 
baina ez zen orain bezala".

Hainbeste aldatu ez dena Gabo-
netako egun garrantzitsuenetan 

mahaiaren bueltan egindako 
jan-edan oparoak dira: "Gure 
etxean, arraina afaltzen genuen 
Gabon gauean. Afalaurretik erro-
sarioa errezatzen genuen, eta 
ostean, tertulian egoten ginen.  
Gurasoak eta sei anai-arrebok 
elkartzen ginen, eta tarteka gon-
bidaturen bat ere izaten genuen, 
apopiloren bat edo gaua non iga-
ro ez zuenen bat". Afalorduko 
soberakinekin, gainera, Eguberri 
eguneko hamaiketakoa egiten 
zuten Mendibilek eta anaiek. 
Gurasoek Bergarako Labegaraie-
tan denda bat zutenez, turroia 
eta mazapanak ez ziren falta iza-
ten mahaiaren bueltan. Intxaur
-saltsarik, baina, ez zuten jaten. 
"Gure gainean bizi zen izeba batek 
egiten zuen, baina ez pentsa gra-
zia handirik egiten zidanik", dio 
Mendibilek.

Opariak ekartzeaz Errege 
magoak arduratzen ziren garai 
hartan. Baloiak eta pilotak ziren 
opari ohikoenak, eta anai-arreba 
bakoitzak barruan mazapana zeu-
kan kaxatxoa ere jasotzen zuen: 
"Badaezpada ere, oinetako asko 
jartzen genituen, baina...". Erre-
geek opariak non gordetzen zituz-
ten jakin zutenean, baina, baloiak 
egun handira zulatuta ere iritsi 

izan zirela gogoratzen du berga-
rarrak, barre artean.  Errege 
kabalgata bera zoragarria izan 
ohi zela dio: "Zaldian etortzen 
ziren, bandarekin, tronpetekin...".

Jaiotza jartzen zuten Mendi-
bilen etxean, baina zuhaitza ez. 
"Ezkondu eta umeak jaiotzean 
hasi ginen jartzen, baina ez pinua, 
gorostia baizik". Orain, batzuetan, 
etxeko terrazan duen mandarina
-zuhaitza apaintzen du heldutako 
mandarinekin.

Urte berriari mahatsa janaz 
ematen zioten ongietorria, eta urte 
aldaketa irrati bidez jarraitzen 
zuten. Parrandan irtetea, baina, 
ez zen orduko planetan sartzen: 
"Gaurko gazteek, jatea baino, gura-
go izaten dute gaupasa egitea". 

GaIZka aGIrIanO
ArrAsAtE, 1963

"Txikitan ere, 
olentzero zen etxera 
opariak ekartzen 
zizkiguna" 
Arauzko baloia eta kable baten 
bidez kontrolatzen zen auto tele-
gidatu hori. Horiek dira Gaizka 
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Agiriano arrasatearrak haurra 
zela Gabonetan jasotako oparie-
tako bi, bereziki gogoan dituenak. 
Baloiaren kasuan, baina, ez daki 
ziur Gabonengatik oparitu zioten 
edo bere urtebetetzeagatik. Izan 
ere, abenduaren 28an, Inuzente 
Egunean jaiotakoa da Agiriano, 
eta, ondorioz, lau egunen barruan 
bi aldiz jasotzen zituen opariak. 
Errege magoak ez ziren bere gura-
soen etxetik pasatzen, Olentzero  
baizik: "Txikitan ere, Olentzero 
zen opariak ekartzen zizkiguna;  
behin baino gehiagotan, goizeko 
seietarako esnatuta egoten ginen". 
Dena den, bazuten kabalgatara 
joateko ohitura, bertan irteten 
zen Errege magoetako bat etxeko 
laguna zuten-eta: "Oraindik ere 
Errege deitzen diot", dio, irriba-
rrea ahoan.

Otorduen inguruan ez da asko-
rik akordatzen: "Seguru, kroke-
tak eta langostinoak ez zirela 
falta izaten. Eta urtarrilaren 
1ean, arrautza-irinetan pasatu-

tako legatza jaten genuen, ama-
mari asko gustatzen zitzaion-eta", 
dio memoriari buelta pare bat 
eman ostean. Turroi gutxi jate-
koak ziren etxean: "Aitak biguna 
jaten zuen, baina besteok ez asko-
rik... Ezta mazapana ere, ez zait 
batere gustatzen! Intxaur-saltsa-
rik ere ez genuen jaten; gure 
etxean, arrozesnea zen gustukoe-
na, bai Gabonetan eta baita dome-
ketan ere". 

Urte bukaerako kanpaiak tele-
bistatik jarraitzen zituzten, bai-
na mahatsik jan gabe: "Aitak 
zioen espainolen ohitura zela". 
Eta behin apur bat koxkortzean, 
urte berria Gestoren tabernan 
hasten zuten, hainbat urtean 
urteko lehenengo txanda egiten 
zuten-eta han Agirianok eta kua-
drillakoek. "Parrandan irteten 
ginen, bai, baina hurrengo egu-
nean bazkaltzeko hutsik egin 
gabe", dio arrasatearrak. 

Apaingarrien inguruan gal-
detuta, dio etxean sekulako jaio-

tza jartzen zutela, baina argi uzten 
du Gabonak ez dituela erlijioa-
rekin lotzen: "Ni ez naiz sinestu-
na; Gabonek ez dute niretzat 
erlijioarekin zerikusirik, familian 
elkartzeko egunak dira niretzat".

IBOne arexOLaLeIBar
EskorIAtzA, 1988

"nik gogoratzen 
dudala, gabon gauean 
irtetea ez da ohitura 
arraroa eskoriatzan" 
Harro sentitzen zen txikitan Ibo-
ne Arexolaleibar, aita Olentzero-
ren laguna zuelako: "Eskoriatzan, 
aitak eroaten zuen traktorean 
Olentzero. Behin, gainera, opa-
riak etxera sartzen harrapatu 
nuen aita, eta esan zidan Olen-
tzerok eskatu ziola laguntzeko". 

Ia bere tamaina zuen panpina, 
aparrezko arropak zituen Barbie 

bat eta buztinezko lanak egiteko 
Alfanova jolasa dira, besteak 
beste, Euskal Herriko ikazkin 
ezagunenak ekarri zizkion opari 
batzuk. 25 goizean beharrean, 24 
gauean heltzen zen Olentzero 
etxera, betiere, gutuna idatzi 
ostean. Errege magoak ez ziren 
hain eskuzabalak: "Ekartzekotan,  
kuleroren bat edo beste ekartzen 
zidaten". 9 urte inguru zituela 
kontatu zioten Olentzeroren sekre-
tua. Amari kontatu zionean, gezu-
rra zela esan zion hark, baina 
susmoa hor geratu zitzaion.

Zuhaitzik ez zen falta izaten 
etxean, eta pinu bila aitarekin 
eta ahizparekin joaten zen baso-
ra. Orain, etxean landatuta duten 
zuhaitza apaintzen dute. Jaiotza 
ere jartzen zuten, eta, jaiotzekin 
lotuta, bazuen urteroko zita: "Gas-
teizera joaten ginen, Peñaflorida 
parkeko jaiotzak ikustera".

Garai baten, Eskoriatza eta 
Oñati artean ematen zituen Gabo-
netako egun garrantzitsuenak, 

baina gaur egun herrian bertan 
geratzen dira. Familian ez dute 
egun horietarako menu finkorik: 
"Lehenengo, zizka-mizkak jaten 
ditugu, eta gero, okela edo arrai-
na. Baina urte batetik bestera 
aldatzen joaten gara".

Hutsik egiten ez dutenak aben-
duaren 24ko eta 31ko afalaurreko 
poteoak eta afalosteko parrandak 
dira. "Nik gogoratzen dudala, Gabon 
gauean irtetea ez da ohitura arra-
roa Eskoriatzan; etxean ere ez 
dute gaizki ikusten". Gabon zaha-
rretan, mahatsa jateaz gain, badu 
beste tradizio bat: "Kulero gorriak  
jantzita irteten naiz parrandan". 
Kotiloiren batera joan den galde-
tuta, ezetz dio: "Urrun geratzen 
zaidan zerbait da hori".

Gaineratzen du beste leku 
batzuetan ez dela arraroa urtea 
amaitzeko lagunartean elkartzea, 
edo kanpora bidaian joatea. Ez 
du inoiz egin, baina badu gogoa: 
"Gustatuko litzaidake, baina badi-
rudi hemen tabua dela hori".

Ibone Arexolaleibar.  |   ImAnoL bELokI Ibone, Gabonetan, 5 urterekin.  |   I.A. Migel Mendibil.  |  t.m.

Kale	barria	14.	Oñati	•	Tel.:	943	78	01	89								

Lentzeria	•	Mertzeria	•	Kortsetegia		
Gabon zoriontsuak!Gabon zoriontsuak!

ARRASATE
Foruen Enparantza
(San Andres auzoa)
Tel.: 943 79 91 47

OÑATI
Olakua 16
Tel.: 943 78 29 86

LEGAZPI
Patrizio Etxebarria 2
Tel.: 943 08 28 46
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Gabonetako opariak geurean

IRATXO. Etor	zaitez,	lentzerian	azkena	dena	ezagutzera.	
Iratxo-ren partez, Gabon jai zoriontsuak izan!
Telesforo Aranzadi kalea 2 - BERGARA - Tel.: 943 76 00 79

Iratxo
M e r t z e r i a
L e n t z e r i a

M O D A

Irakurri kodea 
eta egin zaitez
 gure jarraitzaike
	facebooken.
tiki.com/58043

kapikua.dendari.com
facebook.com/kapikua

KAPIKUA Opariak eta osagarriak. Opariak, 
osagarriak, oinetakoak, txanoak, ilerako osagarriak, bitxiak, 
erlojuak…	Neska	eta	mutilentzat.	
Ordutegia 
Egunero:   09:30-13:00 / 16:30-20:00
Ostiraletan: 09:30-14:00 eta 15:30-20:00
Larunbatetan:  10:00-13:00 / 17:00-20:00 
Bañez doktorea, 4 ARRASATE. TEL.: 943 79 19 94. 
kapikuarrasate.wordpress.com
Arropa	osagarriak	TAILA	HANDIAK	opariak

Moda	frantsesa	eta	Londreskoa.	Gazteak	eta	emakumeak.	
Ondo pasau gabon jaiak!

JOKA. 
Irala 5, BERGARA. 943 53 46 16

Bergarako Jolas-en diseinuzko arropa eta osagarriak 
aurkituko dituzu, baita kalitatezko jolas didaktikoak, 
ez bakarrik umeentzat, izan ere, 0 eta 100 urte arteko 
pertsonentzat	ditugu	jolasak.	Ondo	pasa	Gabon	jai	hauetan.	

JOLAS - Barrenkale 27 - BERGARA - Tel.: 943 76 46 48
Haur eta gaztetxoendako 

era guztietako jokoak.
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Gabonetako opariak geurean

Mujika jantzi denda. Gabon jai hauetan eta 2015ean 
eraman	ezazu	zure	estiloa	aldean.	Mujika	jantzi	dendak	jai	
zoriontsuak opa dizkizue!
Barrenkale 1 - BERGARA - Tel.: 943 762991

XUXU.  
- Neurriak 36-54
- Neska eta mutilendako
-	Levis	eta	beste	zenbat	marka.	
Gabonetan eskaintza bereziak!
Xuxu. San Pedro kalea 14, behea. Bergara. Tel.: 943 76 07 55

San Pedro kalea 14.
Bergara.

SIKOL. Oparitu barruko arropa familia guztiari: pijama, 
batak,	barruko	kamisetak,	aterkiak,	bainu-batak….	
OLARTE KALEA 7 ARRASATE. 
Tel.: 943 79 89 32

-	2	eta	16	urte	arteko	umeentzako.
-	Denetariko	jantziak	eta	gustu	guztientzako.
-	Bergara	erdialdean	gaude.	Zatoz!.	

SuBIJAI. 
Irizar Pasealekua 1. BERGARA. Tel.: 943 764241
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ZEURE NEURRIRA ZEURE GUSTURA
Ekutio 4, Pab. 14-15 • Uribarri Auzoa • 20500 Arrasate • Tel.: 943 79 01 82 •  scarrasc_1@infonegocio.com

Gabon 
zoriontsuak 
pasa!

ERGONOMIA 
SUKALDEAN

JulEN IrIONdO  |  ArrAsAtE

Zenbat ordu mahaiaren bueltan; 
zenbat janaldi berezi; zenbat pla-
ter, bateko eta besteko. Izan ere, 
gertukoekin elkartu eta jaki 
goxoak dastatzeko egunak izan 
ohi dira Eguberrietakoak asko-
rentzako. Sarri behar baino gehia-
go jan arren, gozatzeko aukera 
ere izaten da; hala ere, mahaiki-
deek gozatzeko, baten batek pres-

tatu egin behar izaten du. Eta 
horretarako ez da esku finik fal-
ta paraje hauetan.

Jesus Mari Herrasti aretxa-
baletarra, Igor Otadui arrasatea-
rra eta Bittor Axpe oñatiarra ez 
dira sukaldari lanbidez, baina 
gozatu egiten dute lapiko artean, 
eta gozarazi. Menu proposamen 
bana egin dute, ideia beharrean 
dabilenarentzat. 

gabonotan 
ere zer edo zer 
jan beharko 
da-eta 
Urtero legez, mahaiaren bueltan 
biltzeko egunak izango dira 
datozen hauek gehienontzako 

Menua
langostinoak labean 

 Osagaiak: 24 langostino; 
edalontzi bat olio; kopa bat pattar; 
hiru berakatz ale.

 Prestaketa: Langostinoak jarri 
erretiluan eta pattarrarekin busti. 
berakatzak, txiki-txiki, gorritu 
zartaginean. Langostinoei bota, 
eta ordubete utzi. 10 minutu utzi 
labean 200 gradura. Gatza bota.

Pago-uso erregosiak
 Osagaiak: Lau pago-uso; lau 
tipula; hiru porru; azenario bat; 
piper berde bat; piper gorri bat; 
tomate bat; koilarakada bat kakao 
puru; botila bat ardo zuri; kopa bat 
pattar; piperbeltza; olioa.

 Prestaketa: Usoak gatzez eta 
piperbeltzez ondu eta zartaginean 
gorritu. barazkiak txikitu eta erdi 
egosi. Ardoa gehitu barazkiei eta 
bertan egosten jarri usoak (presio 
lapikoan 40 minutu). Usoak 
atera. kakao purua pattarrarekin 
sutu eta saltsa puregailuan 
pasatu. Gatz puntua dastatu eta 
usoak, erdibiturik, saltsan sartu.

Almendra-pastela
 Osagaiak: 500 g almendra xehe; 
400 g azukre; zortzi arrautza; 
limoi birrindua; azalik gabe 
irabiatutako laranja bat; 
azukre-hautsa.

 Prestaketa: Arrautzak, azukrea 
eta laranja irabiatua nahastu. 
Almendra eta limoi birrindua 
gehitu eta gurinez bustitako 
molde batera bota. 45 minutu 
eduki labean 180 gradura. 
Almendra xaflatuarekin eta 
azukrearekin apaindu. 

"Langostinoak prestatzeko 
era erraza eta garbia"

jesus Mari Herrasti 

Jesus Mari Herrasti, sukaldean.  |   osCAr CAntErA.
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Erdiko kalea 54 behea
20500 ARRASATE
Tel.: 943 79 09 09
www.amagaraestetikazentroa.esRP
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Ezpainen, bekainen 
eta begien mikropigmentazioan  

%15eko 
deskontua 

2015eko urtarrilaren 31ra arte

Menua
camenberg-entsalada 

 Osagaiak: Askotariko letxugak; tomate 
txikiak; Camenberg gazta; arrautza; 
ogi birrindua; grosella-marmelada; 
ozpina; olioa; gatza; fruitu lehorrak.

 Prestaketa: Gazta dado erara moztu, 
arrautzatan eta ogi birrindutan pasa 
eta frijitu. Entsalada muntatu: 
letxugak jarri; tomateak erditik 
zatituta; gazta gehitu eta 
andere-mahats (grosella) marmelada 
jarri gainetik. Gatza, olioa, ozpina eta 
fruitu lehorrak, nahastuta, gehitu.

"Postre berezia, amaitzeko"
igor otadui 

Igor Otadui, lanean.  |   IGor otAdUI.

Bakailao-kokotxak gulekin 
 Osagaiak: 500 g kokotxa; 500 g 
gula; hamabi koilarakada olio; bi 
berakatz-ale; kaiena erdi.

 Prestaketa: kazola baxu batean 
berakatza eta kaiena oliotan jarri, 
mugitzen hastean kokotxak 
dadotan gehitu eta su motelean 
eduki zazpi minutu. sutik atera 
eta olioa kendu. tenperatura 
galtzean, berriz ere gehitu olioa 
kokotxei, pil-pila egiteko. Gulak 
gehitu eta berotu.

Platano 'plumcake'-a
 Osagaiak: 80 g gurin; 115 g 
azukre; bi arrautza; 150 g 
platano heldu; 125 g irin; 5 g 
legamia-hauts; gatza; 10 g 
ron; laranja; 
laranja-marmelada; txokolatea.

 Prestaketa: Platanoak 
zapal-zapal egin. bol baten 
15 g gurin azukrearekin 
nahastu eta gero arrautzekin. 
Irina gehitu ahala platanoa 
botatzen joan eta nahasten; 
legamia-hautsarekin nahastu 
eta gatza bota. rona gehitu. 
mahukarekin moldeetan jarri 
masa: 18 minutu labean 160 
gradura. Epeltzean, laranja 
zukuz busti eta laranja zatiak 
gainean jarri, marmeladarekin 
batera. txokolatea gainetik 
birrindu.

Bittor Axpe, lapiko artean.  |   bIttor AxPE.

Menua
mendrezka, kipula-ohe gainean 

 Osagaiak: 500 g mendrezka; bi kipula; 
oliba-olioa; modena-ozpina; 
sagar-ozpina; gatza.

 Prestaketa: kipula, juliana eran, 
potxatu, gatz apur batekin. sutatik 
kendu eta epeltzen utzi. Epeldutakoan, 
ontzi batean zabaldu eta mendrezka 
txikituta gehitu. Pipermina gaineratu, 
zati txikietan. nahastu ondo 
koilarakada erdi sagar ozpin eta beste 
horrenbeste modena, lau koilarakada 
oliorekin. Gehitu eta mahaira.

"bildotsa, ohiturari jarraituz"
bittor axpe 

Bildotsa 'txilindron' erara
 Osagaiak: 1,5 kg bildots; bost 
piper txorizero, ur epelean bi orduz 
beratuak; hiru berakatz ale; kipula 
bat; 250 g tomate-saltsa; salda; 
oliba-olioa; gatza.

 Prestaketa: Gatza eman eta 
lapiko zabalean alde guztietatik 
gorritu bildots zatiak. Atera eta 
geroko gorde. kipula eta 
berakatza bota lapikora, gatza 
emanda. 10 minutuz eragin 
sutan. bildotsa gehitu, zuku eta 

guzti. tomatea, piperren 
mamia eta salda zorrotada 
gehitu. Estali eta gutxienez 
ordubete eduki sutan. 
Lehortzen bada, salda gehitu.

tolosako teilak 
 Osagaiak: zazpi arrautza; 250 
g irin; 450 g azukre-hauts; 
almendra txikituak.

 Prestaketa: Arrautzak eta 
azukrea nahastu. Irina eta 
almendra txikitua gehitu, eta 
ondo nahastu. sartu dena 
mahuka batean. Labeko 
erretilua olioz busti eta 
mahukarekin bolatxoak egin. 
Eskuak olioz bustita, zapaldu 
bolak. Gorritu arte eduki 
labean, 200 gradura. Atera, 
eta forma eman 
arrabolarekin.
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San	Andres	Auzoa	10-D
Arrasate
Tel.:	943	77	30	10
takoloautoak@hotmail.com

 OPEL ASTRA
  > KILOMETROAK ETA KILOMETROAK FIDAGARRITASUN OSOZ

14.990 €-tik

Diesela

4.500 € ekipamendu 
teknologikoarekin

GABON 

ZORIONTSUAK

uBANE mAdErA  |  ArrAsAtE

Arbolapetako gaztainondoa zena-
ri aipamena eginez aurkeztu du 
Santamas Komisiñuek aurtengo 
egitaraua. Hilabetetako lanaren 
emaitza da abenduaren 12an hasi 
eta abenduaren 31ra arte iraungo 
duena. Edozein modutan, egitarau 
zabal horretako izarra abendua-
ren 22ko eguna izango da. Eki-
taldi tradiziozkoak berriagoekin 
uztartuta, goizean goizetik gaue-
ra bitartean beteko dena.   

arrasateko ikurretako bat
Ezinbestekoei dagokienez, berriz, 
beste urte batez beteko da Arra-
sateko kultura taldeekin elkar-
lana, santamasek berezkoa duten 
izaera herrikoia gordeta. Arra-
sateko Udalak ere erakarriko 
ditu jaiari nortasuna ematen 
dioten baserritarrak. Eta guztiek 
batera borobilduko dute joan den 
mende hasieratik eta lehenagotik 
ere Arrasateko ikurretako bat 
diren santamasak. Hortik aurre-
rakoa norberaren esku dago. 
"Kalea festaz, sagardo usainez 
eta txistorra zaporez betetzeko" 
gonbitari eutsi, baserritar jantzi 
eta… gora santamasak!

SANTAMAS JAIETAKO EGITARAUA

aBenDuak 21

10:00 musakolako kiroldegian, 
gazteen mailako sAntAmAsEtAko 
V. TENIS TXAPELKETAKO finala.

11:00 musakolako kiroldegian, 
helduen mailako sAntAmAsEtAko 
V. TENIS TXAPELKETAKO finala.

11:00 EtxAFUEGoAk. 

11:30 musakolako kiroldegian,  
sAntAmAsEtAko IV. PAdEL 
TXAPELKETAKO finala.

13:00 / 18:00 Herriko Plazan, EGAPE 
Urnietako dantza taldearen saioa.

19:00 Herriko Plazan, Arrasateko 
ErrALdoI EtA kILIkIEn 
konPArtsA.

19:00 Herriko Plazan, HoLAn eta 
mErkE txerrien aurkezpena.

20:00/23:00 Herriko Plazan, 
drIndots taldearekin dantzaldia.

21:30 Herriko Plazan, 
zEzEnsUzkoA, 

aBenDuak 22

09:30 Herriko kaleetan, UdALAxPE 
txistulari taldearekin dIAnA.

10:00 Laubide plazan, GAnAdU 
FErIA.

10:00 biteri etorbidean, HEGAztI 
ErAkUskEtA.

10:00 seber Altube plazan, FrUtA 
eta bArAzkI ErAkUskEtA eta 
LEHIAkEtA.

10:30 jokin zaitegi plazan eta 
ganadu feriaren inguruetan, 
ArtIsAU langintzen jarduera FErIA.

11:00 Herriko Plazan, Aramaixoko 
sagardogileen sAGArdo dastaketa 
eta tALoAk.

11:00 Herriko kaleetan, bEntA 
zAHArrEko mUtIko ALAIAk, 
euskal kantu kalejira.

11:30 kalejira: ArrostAItz eta 
LorE GAztEAk dantza taldeak, 
Arrasateko trIkItILArIAk, 
UdALAxPE txistulari taldea, 

ALbokArIAk eta Arrasateko 
GAItEroAk.

11:30 ItUrEnGo joALdUnAk.

11:30 InCAnsAbLEs txaranga.

11:30 Herriko Plazan, Arrasateko 
ALbokArIEn ekitaldia.

12:00 zaldibarren, HErrI kIroLAk.

12:00 Herriko Plazan, LorE 
GAztEAk dantza taldearen saioa.

13:00 zaldibarren, IñAkI 
PErUrEnArI omenaldia.

13:00 Herriko Plazan, Arrasateko 
trIkItILArIEn saioa.

13:30 Herriko Plazan, Arrostaitz 
dAntzA tALdEArEn ekitaldia.

13:45 Herriko Plazan, 
txErrI-dAntzA herrikoia.

14:15 Portaloitik irtenda kALEjIrA 
HErrIkoIA musakolako 
kiroldegiraino.

14:30 musakolako kiroldegian, HErrI 
bAzkArIA. txartelak: monte, kajoi, 

basati eta bengoa tabernetan. 
salneurria: 18 €. Umeentzat tailerrak 
egongo dira, txatxilipurdiren eskutik.

17:30 Uarkape pilotalekuan PILotA 
PArtIdUAk. Lehenengoa, emakume 
palistak: Goikoetxea-mendizabal / 
Irazustabarrena-Arozena; bigarrena, 
eskuz binakakoa: 
mendizabal-Pascual / Lasa-tolosa.

19:30 Herriko Plazan txErrI-dAntzA 
eta LArrAIn-dAntzA.

20:00 Herriko Plazan, txErrI 
zozkEtA.

20:00 / 23:00 Herriko Plazan, 
dantzaldia EGAn taldearekin.

20:30 Amaia antzokian, bErtso 
saioa. bertsolariak: Andoni Egaña, 
Amaia Agirre, Amets Arzallus eta 
maialen Lujanbio. Gai-jartzailea: 
manex Agirre. AEdk antolatuta.

ezinbestekoak eta berriak
bi txerri izango dira Arrasaten santamasetan: 'Holan' eta 'merke'

Dantzariak Biterin.  |   GoIEnA
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JOkIN BErEZIArtuA  |  ArrAsAtE

"Urteroko ezinbestekuei eutsi eta 
berritasunen bat eskaintzeko 
gogoz gatoz. Izengo da omenaldi 
umilen bat, kuadrillen arteko 
lehia sanoren bat, jarriko dotzau 
gure alie euskaldunon historia 
ezagutzeko balioko dauen itsa-
sontzin baten eraikuntzai... Aitza-
ki gutxi etxerako...". Hitz horie-
kin definitu dituzte aurtengo 
berritasunak Santamas Komi-
siñuko kideek. Lehen aldiz anto-
latu dute kuadrillen arteko herri 
proba abenduaren 20rako; Biteri 
plazan izango da, 19:00etan. 

Perurenari "omenaldi umila"
Bigarren nobedadea izango da 35 
urtez santamas egunean Arrasa-
tera etorri den Iñaki Perurena 
harri-jasotzaile ohiari "omenaldi 
umila" egingo diotela, urteroko 
herri kirolen erakustaldiaren 
barruan. 13:00etan izango da, Zal-
dibarko frontoian. "Modu berezian" 
gogoratzen du Perurenak Arra-
sateko plaza: "22 urterekin bada-
kit egon nintzela eta 56 urterekin 
ere bai, urte mordo bat pasa dira 

tartean. Oroitzen dut nola hasie-
rako urteetan antolatzaileak Lei-
tzara etortzen ziren nirekin eta 
Mikel Saralegirekin egotera jaial-
dia antolatzeko. Harreman bere-
zia daukat antolatzaileekin, Arra-
sateko herriarekin eta santama-
sekin. Orain frontoian egiten da, 
baina lehen Herriko Plazan egiten 
zen", gogoratzen du leitzarrak. 
Abenduaren 22koa ez du uste 
omenaldi bat izango denik, 35 
urteotako ibilbidea gogoratzeko 
"detailetxo" bat baizik: "Asko poz-
ten nau, eskertzekoa da". 

Aurten Perurenak ez du era-
kustaldirik egingo, behartuta utzi 
behar izan dio-eta harriak jaso-
tzeari: "Artrosia dela-eta, moko-
rreko kartilagoa janda daukat, 
eta, seguruenik, protesi bat jarri 
beharko didate aurki. Pena han-
diarekin, baina utzi egin behar 
izan dut". Aurten beste modu 
batera biziko du santamas eguna: 
"Seguruenik, lehentxeago joango 
naiz eta emango dut buelta bat 
herritik. Aspaldiko garaiak gogo-
ratzeko eguna izango da, nostal-
giaz gogoratuko dudana".  

xVI. mendeko itsas industria 
Albaola Itsas Kultur Faktorian 
San Juan baleontzia eraikitzen 
ari dira, XVI. mendeko galeoi 
baten erreplika historikoa. Han-
go arotzak Arrasatera etorriko 
dira arrasatearren aurrean pieza 
bat eskuz lantzera, XVI. mendean 
egiten zen moduan, opaitzur eta 
esku-zerraz. Abenduaren 27an 
izango da, 10:00etatik 14:00etara, 
Seber Altube plazan: "Pieza baka-
rra landuko dugu, lau ordu dire-
lako eta ez duelako gehiagorako 
denborarik ematen. Bi arotz ari-
tuko dira lau ordu horietan eta 
herritarren aurrean bere garaian 
egiten zen moduan egurra eskuz 
lantzen", adierazi du Albaolako 
Enara Novillok. 

Ikuskizun horrek erakuske-
ta bat izango du osagarri, eta, 
hain justu ere, ontzigintzaren, 
balea-ehizaren eta XVI. mende-
ko historiaren gaineko informa-
zioa eskainiko dute: "Gure lana 
zertan datzan azalduko diegu 
edozein zalantza duten herrita-
rrei, eta dendatxo bat ere jarri-
ko dugu Albaolako askotariko 

produktuekin". Gonbidatu bere-
zi bat ere ekarriko dute, gainera: 
Beothuk txalupa: "Ikusgai egon-
go da, baina jendea ezingo da 

igo. Hori bai, argazkiak atera-
tzeko aukera egongo da". Albao-
lak 2006an burututako Apaizac 
obeto espedizioaren protagonis-

35 urtez jarraian etorri den Iñaki Perurena omenduko dute hilaren 22an

Hilaren 27an, xVI. mendeko 'san juan' itsasontzia izango da protagonista

Lehia sanoa, omenaldi 
xumea eta 'san juan' 
baleontzia, berritasun 

Bi arotz etorriko dira abenduaren 27an, San Juan baleontziaren erreplikaren zati bat XVI. mendean lan egiten zen moduan eraikitzera.  |   ALbAoLA ItsAs kULtUr FAktorIA

eSanak

i Ñ a k i  P e r u r e n a   |   h a r r i - J a s o t z a i l e  o h i a

"Oroitzen dut 
antolatzaileak 
leitzara etortzen 
zirela; harreman 
berezia daukat 
eurekin eta 
santamasekin"

"mokorreko 
kartilagoa janda 
daukat eta aurki 
protesi bat jarri 
beharko didate; 
penaz utzi behar 
izan dut"
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Etxetresna elektrikoak
Etxerako osagarriak
ELMA banatzaile ofiziala
–
Sukaldeko altzariak 
Horma-armairuak 
Gremioen koordinazioa

ARRASATE
Doctor Bañez 2	•	943	79	18	92	•	aranzabal.cocina@euskalnet.net				-			Iturriotz 15	•	943	79	15	16	•	aranzabal@activahogar.com

ta izan zen Beothuk, San Lau-
rendi ibaia eta Ternuako kostal-
deak zeharkatu ziren txalupare-
k in .  1 5 65ean ,  Red  Bay -n , 

Kanadan, San Juan baleontzia-
ren ondoan hondoratu zenaren 
erreplika da, ezagutzen den zaha-
rrena. Jatorrizkoa Red Bay herrix-

kako Euskal Museoan dago egun. 
Hilaren 27ko goiza betea dator, 
beraz: "Beste herri batzuetan 
egon gara eta jende asko gertu-
ratu ohi da; jendeak galdetzen 
du proiektuaren gainean". 

Horrenbestez, Seber Altube 
plazan ikusiko dena San Juan 
baleontziaren eraikitze lanen 
zati bat izango da, Pasaian egiten 
duten "lan handiaren" zati txiki 
bat: "Baleontziaren historia 
nabarmenduko nuke, bereziki. 
San Juan baleontzia berresku-
ratzearekin, XVI. mendeko gure 
itsasoko industria berreskuratzen 
dugu. Hori ezagutaraztera gatoz, 
jende askok ez daki-eta esparru 
horretan euskaldunok aitzinda-
ri izan ginela", ekarri du gogora 
Enara Novillok. 

Bi arotz etorriko dira abenduaren 27an, San Juan baleontziaren erreplikaren zati bat XVI. mendean lan egiten zen moduan eraikitzera.  |   ALbAoLA ItsAs kULtUr FAktorIA Iñaki Perurena 2012ko santamasetan Zaldibarko pilotalekuan egindako erakustaldian.  |   GoIEnA

Kuadrillen arteko lehen herri proba 
Aurtengo nobedadeen artean dago kuadrillen arteko lehen herri 
proba. Santamas Komisiñuak abenduaren 20rako antolatu du, 
Biteri plazan (19:00). Abenduaren 17ra arte eman ahalko da izena 
eta horretarako modurik eraginkorrena izango da helbide 
elektroniko honetara idaztea: santamasjaiak@gmail.com. Zortzi 
lagunez osatutako talde mistoak –bi emakume gutxienez– izan 
beharko dute. Kuadrillek elkarren kontra lehiatu beharko dute, eta 
antolatzaileek hainbat proba prestatu dituzte: taldeko bi pertsona 
lokotx bilketan, bat txingekin, bi trontzan, bat korrikan, bi zakuekin 
eta, amaitzeko, talde osoa sokatiran.  

Bestalde, abenduaren 22ko kirol erakustaldia urterokoa bezain 
interesgarria izango da. Zaldibarko pilotalekuan, 12:00etan hasita. 
Aizkoran, bost metroko altueran egur moztea, zutikako, luzetarako 
eta abiadura probak. Harri-jasotzaileei dagokienez, Ureta eta 
Gisasola gazteak etorriko dira aurten. Amaitzeko, aurten ere ez dira 
faltako motozerrarekin egindako irudiak.

eSanak

e n a r a  n o V i L L o   |   a l b a o l a  i t s a s  k u lt u r  Fa k t o r i a

"Bi arotz ibiliko 
dira herritarren 
aurrean lanean, 
xvI. mendean 
egiten zen 
moduan egurra 
eskuz lantzen"

"Itsasoko 
industrian 
euskaldunok 
aitzindari izan 
ginen garai 
hartan; jende 
askok ez daki"
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Arrasate • Bengoa 
Ezkiña • Itzala 

Monte • Okoretegi 
Rumba • Txoko II

Girorik zoroena geurean!

SANTAMASAK 
Arrasate

e r r e t r at u  z a h a r r a

Neguaren etorrerarekin, goiko mendietako zelaietan dauden ardiak baserritik gertuagoko bazkalekuetara ekarri ohi dituzte 
artzainek. Ibilbide horretan, errepideak eta herriak gurutzatzea ere tokatu izan zaie artalde batzuei. Urte batzuetan horixe 
berori irudikatu gura izan zuten santamas jaietan, 1994ko argazki horrek erakusten duen moduan. "Udalatik, Muxibarko 
baserritik, Bedoñatik… ekartzen zituztela gogoan dut. Arrasateko kaleak zeharkatzen zituzten, eta Herriko Plazara eraman. 
Gero, hantxe egoten ziren ardiak. Oso ikusgarria izaten zen. Edozein modutan, urte gutxian egin zen hori", kontatu du Felix 
Gardokik; hura da argazki horretan azaltzen den ikusleetako bat, Xabier semearekin batera. Argazkian lehen planoan dagoen 
mutikoa da Xabier, eta atzekoa (ikusten ez dena) da haren aita.  

ardiek arrasateko kaleak 
zeharkatzen zituztenekoa
argazkiaren egilea: goiena  komunikazio taldea.
jabea: goiena urtea: 1994.
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Arrasateko hipermerkatua

Musakola	11	ARRASATE.	Tel.:	943	71	10	30

alea

1880
Erosi Jijona edo Alicante 
1880 turroi bat
+	botilla	bat	Segura	Viuda	
Brut Erreserba cava

11,99
eurogatik bakarrik

Promozio	barik	
15,40 euro

USB
REC

42"
106,68 

cm

DOAKO FINANTZAKETA

53,90 €/hileko

10 hilabetean

539€

42LB650V LED 
SMARt 3D tELEBIStA
A+ sailkapen
energetikoa.

3D BI 
BEtAuRREKO 

OPARI

Eskaintza baliagarria 2014ko abenduaren 17ra arte

e r r e t r at u  z a h a r r a

Ferixalekua ez da, agerikoa denez, lekuari ausaz ezarritako izena. 
Argazkiari begiratuta eta paisaia hain soil, etxe eta kale barik ikusita, zaila 
da igartzen Uarkape ingurua dela erretratatutakoa. 1930. urte inguruko 
santamas feria xumea da argazkikoa. Azaldutako inguru horretan egiten 
zen sasoi hartan azoka handia, eta garai hartako lekukotza ematen duten 
irudi bakanetakoa dugu jasotakoa. Baserritarren eta ganaduaren 
elkartokia zen orduan santamasetako azoka. 

santamas azoka 
uarkapen 

jabea: Josemari velez de Mendizabal. urtea: 1930.

e r r e t r at u  z a h a r r a

Herri bazkaria, Musakolako kiroldegian, santamasetako une 
gailenetako bat izan da beti. Orain dela hamar urte ere ederto pasatu 
zuten bazkarian. Kantxa nagusia ezer gutxi aldatu da ordutik hona, 
luzatze-ariketak egiteko argazki barreneko barra horiek lekukotza 
ematen dute. Gazte, nagusi eta zahar; arraunlariarena egiten amaitu 
zuten 1994ko bazkarian arrasatearrek. Gaur egun bazkaria eta festa 
bai, baina arraunlari gutxi herri-bazkarian. 

arraunean, herri-bazkarian

jabea: santamas komisiñue. urtea: 1994.
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Ibarra kiroldegia 
kudeatzeko gertu

mIrArI AltuBE  |  ArEtxAbALEtA

Joan den abenduaren 2an egin-
dako osoko bilkuran onartu zuen 
udalbatzak Ibarra kiroldegia 
kudeatzen dabilen aldi baterako 
enpresa elkartearekin zuen akor-
dioa etetea urtarrilaren 31n. Hala, 
2015eko otsailetik aurrera Udalak 
berak kudeatuko du kiroldegia. 
Egunotan ibili dira lehiaketa 
pleguak gertatzen, eta laster argi-
taratuko dituzte.  

Lehiaketa deiak egunotan 
Udalak bi lehiaketa dei egingo 
ditu: batetik, garbiketa zerbitzua 
esleitzeko; eta bestetik, harrera, 
mantentze-lanak eta kirol jardue-
retako begiraleak (igerilekuko 
soroslea, fitness gelako irakas-
lea…). Horiez gain, gerentea edo 
zuzendari teknikoa ere kontra-
tatuko du, kiroldegiko kontu 
guztiak koordinatzeko. 

Ana Bolinaga alkateak onartu 
du galerak izaten jarraituko duela 
kiroldegiak gero ere, urtean 250.000 
euro inguruko galerak. Hala ere, 
zerbitzuetan ez da aldaketarik egon-
go eta prezioak mantendu egingo 
dituzte. "Udalak bere gain hartuko 
du ahalik eta emaitza onenak lor-
tzeko bai kualitatiboki eta bai kuan-
titatiboki", jakinarazi du Bolinaga 
alkateak, eta gaineratu: "Jarraitu-
ko dugu kiroldegia ondo kudeatzen, 
zerbitzu ona eta publikoa ematen. 
Hortaz, erabiltzaileek pozik jarrai-
tuko dute".

Galerak urtero 
2012ko irailean estreinatutako 
Ibarra kiroldegiak beste etapa 
bat hasiko du otsailean. Atzean 
uztera doan lehenengo etapa hori, 
baina, ondo itxi gura du Udalak, 
eta horregatik bi urteotako kon-
tuak argitu gura izan ditu alka-
teak, azken urtean lagun izan 
duen Juan Landa Mendibe abo-
katuarekin batera. 

Zera jakinarazi du alkateak: 
"Aldi baterako enpresa elkarteak 
hasieratik, kontratua sinatu aurre-
tik, izan zituen zalantzak, eteki-
nak lortuko ote zituen zalantzak, 
eta kudeaketa esleitu ostean saia-
tu zen muga jartzen balizko gale-
rei. Udalak sekula ez du onartu 
halakorik, egin dugun guztia lege 
barruan egin dugulako".

Behin zabaldu eta gero beste 
eskaera batzuk etorri zirela dio 
Bolinagak: "Uraren kostua indus-
triala izatetik publikoa izatera 
pasatzeko eskaera, esaterako, eta 
kirol politika aldatzeko, hau da, 
eskola kirola egiten zutenei eta 
UDAkoei ordainaraztea. Hori, 
ostera, hasieratik zekiten debal-
dekoa zela". Hala ere, "konpon-
bidea" ez zela hori dio, "arazoa" 
ez zegoelako kontu horietan: 
"2013ko urtarrilean onartu zuten 
arazoa zela abonatu kopurua. 
Esan ziguten 2.100 abonatu ingu-
ru zeudela eta hori baino gehia-
go lortzea zaila izango zela, bai 
orain, eta bai etorkizunean ere". 

2012an 132.000 euroko galerak 
izan ziren; 2013an, 248.662 euro-
koak; eta 2014an, 250.000 euroren 
bueltan izango direlakoan daude. 
Hori horrela, enpresak esan zion 
Udalari galera horiek ezin zitue-
la bere gain hartu.

Indemnizazioa: 200.000 euro
Kontuak argitze aldera jo zuen 
Udalak Landa abokatuarengana 
2014ko urtarrilean. "Udala pozik 
zegoen aldi baterako enpresa 
elkartearen kudeaketarekin eta 
eskatu zidaten posible bazen eure-
kin jarraitzeko lanean", argitu 
du hark, baina ezin izan zuten 
akordiorik adostu: "Udalak diru 
publikoa gestionatzen du, eta 
ezin dio enpresa pribatu bati 
nahi beste diru eman; kontratuan 
zehaztuta dagoena bakarrik. Eta 
ezinezkoa zen Udalak urteroko 
gastu guztiak, hau da, defizit 
osoa bere gain hartzea". Hala, 
uztailean erabaki zuen aldi bate-
rako enpresen elkarteak kudea-
keta bukatzea.

Uztailetik azarora, bukaera 
hori zelan egin adosten jardun 
dute bi aldeek, abokatuak lagun 
hartuta: "Euren galerak kontuan 
izanik eta pleguak ematen zituen 
aukerak ikusita, 200.000 euroko 
indemnizazioa ordainduko dio 
Udalak, eta fitness gelako tresnen 
erosketa amortizatuagatik beste 
93.000 euro", jakinarazi du Lan-
da abokatuak, eta gaineratu: 
"Nik uste dut amaiera ona dela 
guztiondako, eta eurek ere hala 
uste dutela; inolako istilu barik 
bukatuko da".

otsailetik aurrera Udalak bere gain hartuko du

bi lehiaketa deitu eta gerentea kontratatuko du

EdUrnE bALzAtEGI

LOMCE legearen gaineko argibideak eman zituzten joan den 
martitzenean, baina gehiago zabaldu gura dituzte lege horren gaineko 
kontuak, eta datorren eguaztenean, hilaren 17an, Gure herriak gure 
hezkuntza leloarekin ekitaldia egingo dute Herriko Plazan, 17:30ean. 
Udalak eta guraso elkarteek antolatuta, informazio panelak jarriko 
dituzte, haurrek murala egin, eta txokolatea banatuko dute. 

'Gure herriak, gure hezkuntza'

Gure Esku Dagoren Aretxabaletako lantaldeak jai giroa sortu-
ko du gaur Herriko Plazan, 19:00etan hasita. Aretxabaletarrek 
parte hartutako ekitaldietako argazkiak emango dituzte lehe-
nengo, horien artean ekainaren 8ko ekitaldikoak eta herrian 
egindakoak, eta gero, gaztaina erreak eskaini dizkiete plazan 
elkartutako guztiei.

Gaztaina-jana eta diapositiba emanaldia daude 
gaur Herriko Plazan, Gure Esku Dagok antolatuta

UDAk antolatuta eta Aretxartek lagunduta, buzkantz-jana egin-
go dute gaur, egubakoitza, 18:30ean hasita, Pagaldaixenean. 
Sasoiko jenero goxoa dastatzeko aukera izango dute herritarrek, 
eta, bide batez, kirol elkarteari laguntzeko. Gabonetarako atera 
duten loteria erosteko azken aukera izango dute herritarrek 
bertan, bost euroren truke.

Buzkantz-dastatzea izango da Pagaldaixenean gaur, 
Aretxabaleta kirol elkartearen eskutik

Leizarra musika eskolako ikasleek Gabonetako kontzertua eskai-
niko dute datorren martitzenean, hilaren 16an, parrokian, 
18:00etan. Gitarra-joleak, biolin-joleak, perkusioko ikasleak eta 
beste hainbat elkartuko dira Gabonetako zein beste abesti batzuk 
eskaintzeko. Bandak, ostera, eguenean egingo du kontzertua, 
19:30ean, hori ere parrokian. 

Gabonetako kontzertua egingo dute musika 
eskolakoek martitzenean eta bandak eguenean

Algara ludotekak antolatuta, urtero legez, Bilboko Gabonetako 
parkera joango dira neska-mutikoak. Hilaren 23an izango da 
irteera, 10:00etan irten eta 19:00etan itzuli (Azbeko autobus gel-
tokia). Izena aurrez eman behar da ludotekan (azken eguna 
abenduaren 17a); eta prezioa, ludotekako bazkideendako 10 euro 
eta bazkide ez direnendako, 12 euro.

Bilboko Gabonetako parkera irteera antolatu dute 
abenduaren 23rako eta izen-ematea zabalik dago

m.A.  |  ArEtxAbALEtA

Metxa solidarioak egingo diz-
kiete 6 eta 12 urte arteko umeei 
bihar, Gemes estetika zentroan, 
12:00etatik 14:30era bitartean. 
Ilargi plazan duten zentroan 
izango da, eta ilea margotuko 
diete (metxak kendu egiten dira 
ilea hiru aldiz garbituta) elika-
gai baten truke.

Elikagai bankuak hutsik 
geratzen zebiltzala jakin, eta 

Gemes irudi aholkulariek eki-
menen bat egitea pentsatu zuten: 
"Haurren parte-hartzea sustatzea 
da gure helburua, aurrez aurre 
ditugun egun hauetan solida-
ritatea bultzatzea. Eta elikagaiak 
erosteko dirua euren pagatik 
edo itsulapikotik hartzeko eska-
tu gura diegu", diote Gemeskoek.

Jasotako produktuok Uda-
lari emango dizkiote, behar 
dutenen artean bana ditzan. 

Elikagaien truke metxak egingo dizkiete 
umeei bihar Gemes irudi aholkulariek

m.A.  |  ArEtxAbALEtA

Basotxo erretiratuen elkarteko 
kideek ohitura dutenez, 90 urte 
bete dituzten bazkideak omen-
duko dituzte bihar, Santa Luzia 
eguna. Hamar lagun izango dira 
aurten, bi gizon eta zortzi ema-
kume, eta gainerako bazkide 
guztiak gonbidatuta daude 
17:00etan hasiko den ekitaldira.

Opariak eta txokolatea 
Herriko dantzari gazteek aurres-
kua dantzatuta hasiko dute ome-
naldia. Ondoren, Basotxoko kan-
tu taldeak hainbat abesti kanta-
tuko die; adibidez, Zorionak. 
Opariak banatuko dizkiete gero 
hamar omenduei. Eta trikiti doi-
nuak lagun direla, txokolatea 
banatuko dute.

Aurten 90 urte bete dituzten bazkideak 
omenduko ditu Basotxok bihar

Ibarra kiroldegiko kantxa.  |   m.A.

Loramendi 1
Tel.: 943 79 71 69

20550 ARETXABALETA
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Galtzagorri elkarteak 2007an 
sortutako egitasmoa da Bularre-
tik Mintzora, eta EAEko hama-
bost herritan dago martxan. 

Eskoriatzako bibliotekak hiru 
saio egin ditu aurten, eta mar-
titzenean laugarren saioa egin 
zuten Arizmendi-Jose Aranako, 
Luis Ezeiza Herri Eskolako eta 
Kulunkako irakasleek. 

Itziar Zubizarreta euskal 
idazlea eta haur eta gazte lite-
raturan aditua ari da hizlari, 
eta emandako azken saioa Haur 
literatura curriculumean koka-
tzen lelopean izan zen.

Saio praktikoa
Hamabi irakaslek osatutako 
prestakuntza saioan, hainbat 
liburu nola landu azaldu zien 
Itziar Zubizarretak. Orain arte 
egindako saio praktikoena izan 
zen, gainera. Irakasle bakoitzak 
hiru liburu aukeratu, irakurri 
eta aztertu behar izan zituen. 
Liburuak nola aurkeztu behar 
diren, ilustrazioen garrantziaz, 
umeei jakin-mina pizteaz, eta 
abarrez hitz egin zuten, besteak 
beste.

Haur txikien guraso eta hezi-
tzaileei zuzenduta dago ekimena 
eta egitasmo horren helburu 
nagusia 0 eta 6 urte tarteko hau-

rrengan irakurketa ohiturak 
sustatzea da. Bestalde, literatur 
tradizioaren galerari aurre egi-
teko, sehaska kantak, esku jola-
sak… bilduz, haurren irakurza-
letasuna sustatzen dute.

Irakasleetatik gurasoetara
Egitasmoaren helburuak era-
ginkorragoak izateko, gurasoen 
inplikazioa behar da. Hala, egi-
tasmoaren zati honetan, gutun 
bat idatzi zaie gurasoei, egitas-
moaren inguruko informazioa 
helarazteko eta bigarren zatian 
egin nahi dena azaltzeko. Gutu-

nean adierazten den moduan, 
ikastetxetik abiatu eta liburuak 
partekatzeko aukera eskaini 
nahi dute. Hala, haur bakoitza 
liburu bat hartzera joango da 
liburutegira motxila txiki bate-
kin, eta han, txoko baten izango 
dituzte aurrez ikastetxean iku-
sitako liburuak. Bada, nahi duten 
liburua aukeratu eta etxera era-
mango dute. Astebeteko epea 
izango du haurrak hori irakur-
tzeko, eta gero, ikasgelan, ikas-
kideekin partekatuko du. Hurren-
go astean beste ikasle batek 
gauza bera egingo du…

Bularretik Mintzora egitasmoaren 
laugarren saioa dute Eskoriatzan
Hamabi irakaslek osatutako saioan hainbat liburu aztertu dituzte

Eguaztenean Eskoriatzako bibliotekan egindako Bularretik Mintzora saioa.  |  I.b

I.B  |  EskorIAtzA

Martitzenean egindako osoko 
bilkuran landutako gaiak onar-
tu egin zituzten: batetik, kaleak 
garbitzeko zerbitzua emateko 
kontratu esleipena; eta bestetik, 
etxez etxeko laguntza zerbitzua 
emateko esleipena. 

Orain arte Cespak izan du 
kale garbiketa zerbitzuaren ardu-

ra, eta datozen bi urteotan Ces-
pa-Asaser UTEAk izango du, 
aurkeztu diren lau enpresetatik 
onena izan da-eta. Etxez etxeko 
zerbitzua, berriz, Gizadi Elkar-
teak izango du, orain arte beza-
la. Hala, biek ala biek 160.000 
euroko aurrekontua izango dute.

Beñat Herce alkateak hauxe 
esan zuen: "Orain egiten dugun 

proposamenak kale garbiketa 
hobetuko duela uste dugu. Haiek 
ere hobekuntzak proposatzen 
dituzte zerbitzuan, eta espero 
dugu igarriko direla; behintzat, 
gu gainean egongo gara hori 
igartzeko".

Desadostasuna plenoan
Ez ziren aho batez onartu bi 
esleipenak. Izan ere,  Juan Luis 
Merino Ezker Batuko zinegotziak 
enpresa azpikontrata kontrata-
tzearen kontra azaldu zen. Hain 
zuzen ere, kale garbiketa zerbi-
tzuaren esleipena bozkatzeko 
unean azaldu zuen Merinok desa-
dostasuna. 

Izan ere, Merinoren ustez, 
enpresa azpikontratatu baten 
ordez langabezian dauden herri-
tarrak kontratatu beharko lira-
teke halako kasuetan. Bada, 
horren aurrean, Beñat Herce 
alkateak erantzun zion kontra-
tazioak marko legalaren barruan 
egin behar direla eta 2011 ezke-
ro legeak ez duela halakorik 
egiten uzten.

Kale garbiketa eta etxez etxeko 
zerbitzuak esleitu ditu Udalak
bi urterako kontratuak egingo dituzte, beste bi urte luzatzeko aukerarekin

I.B  |  EskorIAtzA

Atxorrotzen abuztuan eginda-
ko indusketa arkeologikoaren 
VI. kanpainan aurkitutako ele-
mentu esanguratsuenak ikus-
teko aukera izango da egunotan. 
Bada, Iñaki Sagredok egindako 
aukeraketan, Erromatar garai-
ko txanponak eta halako objek-
tuak ikusteko aukera izango 
da han.

Ibarraundi museoan egon-
go da erakusketa abenduaren 
15etik 18ra. Goizez, 10:00etatik 
14:00ra, eta arratsaldez, 17:00eta-
tik 19:00etara. Hain zuzen ere, 
Atxorrotzeko historia ezagu-

tzeko aukera izango du berta-
ratzen denak.

Hezkuntza erromatarra
Bestalde, Erromatar garaiko 
hezkuntzarekin lotutako ele-
mentu nagusien errepliken 
erakusketa egongo da Udal 
Bibliotekan. 

Hilaren 15etik 19ra egongo 
da erakusketa zabalik. Bertan, 
argiztapen-tresnak, joko-taulak, 
idazketa materiala, eta halako 
objektuen erreplikak eta azal-
penak egongo dira. Erakuske-
ta 10:30etik 20:00etara izango 
da zabalik. 

Atxorrotzen egindako indusketa 
arkeologikoen erakusketa

Ibarraundi museoak, Atxorrotxen egindako bisita gidatua.  |   GoIEnA

"Eskola, etxea 
eta biblioteka 
batu nahi dira"

Idazle ordizia-
rra (1952).
Haur hizkun-
tzaren ingu-
ruan aritu da 
profesioz eta 
zaletasunez literaturan.
Zein da egitasmoaren hel-
burua?
Irakurketa ohiturak sortzea da 
helburu nagusia. Horretarako, 
tradiziozko pieza batzuk elkar-
tu ditugu, haur liburu klasiko 
eta kalitatezkoak.
Nola daude gaur egun gaz-
teen irakurketa ohiturak?
Estatistikek diotenez, orain 
inoiz baino gehiago irakurtzen 
da. trantsizio garaian gaude; 
euskarriak, testuak eta irakur-
keta mota aldatzen ari dira.
gurasoak inplikatzen dira?
Gurasoekin ekintzak aurrera-
go jarriko ditugu martxan, 
umeei liburutegiko bidea era-
kusteko…

ItZIar ZuBIZarreta 
IdAzLEA

I.b

Gabon hauetan mahai bakar 
bat ere ez, janari barik eta ume 
bakar bat ere ez jostailu barik 
lelopean, abenduaren 20rako 
ikastaroa antolatu dute Esko-
riatzako frontoian, 10:00etatik 
14:00etara. Hala, ikastaroan 
parte hartzeaz gain, egoera 
onean dauden jostailuak eta 
janariak eroan ahal izango 
dituzte parte-hartzaileek, gero 
Bergarako elikagaien banku-
ra eramateko. Ikastaroan, 
aikidoko Valentin Carrascal, 
capoeirako Igor Ezpeleta, defen-
tsa pertsonaleko Andoni Lopez, 
kick boxingeko Jose Luis 
Arranz eta kenpoko Rafa 
Carriet izango dira.

Borroka-arteen gaineko 
ikastaroa, janaria eta 
jostailuak biltzeko

Gabonak opariz beteta egoten 
dira, eta zabor ugari sortzen 
da opariak biltzen dituzten 
paperekin. Hala, horiek apro-
betxatzeko, abenduaren 17an, 
oparitako paperak opari berri 
gehiago sortzeko erabiliko dira, 
17:30ean, Ibarraundi museoan. 
Bestalde, abenduaren 18an, 
apaingarriak egingo dituzte 
berrerabilitako materialekin, 
ordu eta leku berean. Taile-
rretara doazenentzat materia-
la bermatze aldera, abenduaren 
15a baino lehen izena eman 
behar da 943-71 54 53 telefonoan 
edo ingurumena@eskoriatza.
net webgunera idatzita.

Apaingarriak sortzen, 
berrerabilitako 
materialak erabilita
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Udal eraikinei eta ekipamendu 
publikoei buruz herritarrek dituz-
ten kezkak, ekarpenak eta irado-
kizunak jaso dituzte udal ordez-
kariek. Hilaren 4an batzar irekia 
egin zuten eta 26 herritar eta 
hainbat eragiletako ordezkari 
elkartu ziren Olaranen. "Pozik 
gaude erantzunarekin. Haiei eman 
genien hitza eta gura zutena esan 
zuten", esan du Ima Beristain 
alkateak. Batzarrean batutakoei 
bi galdera egin zizkieten: alde 
batetik, Antzuolan dauden erai-
kin eta ekipamendu publiko bakoi-
tzari buruz zein iritzi zuten, eta 
beste alde batetik, horien fun-
tzionamendua nola hobetuko 
luketen. "Lehenengo galdera ez 
zuten erantzun, baina bigarre-
nean askotariko proposamenak 
jaso genituen", dio Beristainek.

arautegiak aldatu 
Iradokizun horiek garbira pasa-
tu eta aztertzea izango da hurren-
go pausoa. Horren ostean, herri-
tarrei erakutsiko diete berriro. 
"Zehaztuko dugu 2015eko aurre-

kontuetan zer egin daitekeen, 
hurrengo agintaldirako zer utzi 
behar den eta zein proposamen 
ez diren posible, errekurtso edo 
diru faltarengatik", azpimarratu 
du alkateak.

Olaran, Torresoroa, Narruola, 
Lazareto, biltegia, gimnasioa, Erre-
kaldeko lokala, udaletxea, gazte 
txokoa, txiki txokoa, gaztetxea, 
eskolako aterpea eta patioa dira 
Antzuolako eraikin publikoetako 
batzuk. Horietako batzuek ez dute 
aldaketarik izango erabileran. 
Beste hainbatetan, arautegia berri-
tu eta egokitu egingo dute. "Azken 
horren aldeko eskaera egin dute 
gazteek. Adibidez, patioaren arau-

tegia aldatzeko eskatu digute. 
Egun dagoenak ez die eurei leku-
rik uzten, eta moldatzea eskatu 
dute. Laugarren aldia izango da 
arautegia aldatzen duguna", dio 
alkateak. Hark bereziki baloratzen 
du gazteek diagnosi prozesuan 
izan zuten parte-hartzea. "Diag-
nosia egiten diharduen enpresa 
joan da gazteengana. Eurengana 
hurbiltzeko modu bakarra da. 
Bestela, gazteak ez ditugu erakar-
tzen", esan du Beristainek.

Udal arduradunek garbi dute 
eraikin eta ekipamendu publikoen 
erabilera eta arautegia herrita-
rrekin partekatu, adostu eta 
zehaztuko dutela.

Diagnosirako herritarren 
iritziak jaso dituzte
Abenduaren 4an egindako batzarrean 26 herritarrek parte hartu zuten

Olaran etxeko erabilera eta arautegia ere aztertzen dihardute.  |   mIrEIA bIkUñA

josE InAzIo GArItAno

Giro onean jokatu zituzten 
karta-joko txapelketak Landatxope 
erretiratuen elkartean. Puntxo, 
tute eta mus txapelketak jokatu 
zituzten aurreko astean. Antoni 
Egañak eta Jesusa Etxanizek 
irabazi zuten puntxo txapelketa; 
Carmen Egañak eta Sabina Agirrek 
tutekoa; eta Felix Alonso eta 
Mariano Urrutxik musekoa.

Landatxopeko 
erretiratuak 
karta-joko 
txapelketetan

K
amioneruak, geologuak, 
seiñaliekin dabitzenak, 
makinistak,  makiñentzat 
gasoilla eruaten dabenak, 

guardia zibillak, bulegotakuak, 
bidia "garbitzen" dabenak, leher-
gaillu teknikuak, enkofradoriak, 
topografuak, inspektoriak, sol-
dadoriak, buleguak garbitzen 
dittuenak eta zer lanbide dauken 
ez dakidan langille pillia dabil 
gure ingurutan. Etorri zan beze-
la jungo dan jendia. Pasoko jen-
dia, herrittik doian gas natural 
edo fibra optikuaren ildotik, 
pasuan. Laister autopistia eta 
makrotrenbidiaren moduan.

Hainbeste langille etorkizu-
neko Zupideko errotondiakin 
hasiko balia, poliki-poliki oiñez-

kuendako Oñatiraiñoko tunel 
eder bat egitteko gai izango ziela 
jokatuko nuke. Hori bai Antzuo-
lakuendako oparixa! Pasiadia 
egin eta han txantxi batzuk gastau.

Ados, gehixegikerixia da. Eta 
zer moduz ganorazko bidegorri 
bat zabaltzen badabe Bergara-
raiño? Uste dot hori lortzeko 
trenbide zaharreko bidia molda-
tzeko asmua daola eta badakit 
batzuk auzolanian be arittu die-
la. Ondo dao, baiña jente dana 
ez da hor goraiño heltzeko gai.

Beste aukera bat Bekorreta 
osteko betiko bidia zubiraiño 
konpondu eta handik aurrera, 
erreka eskumaldetik San Anto-
niora iritsiko zan pasabide bat 
eraikitzia izango litzake. Hori 
edo antzerako zeoze. Helburua 
bidia zuzen botatzia da. Nere 
ustez, Antzuolakuen onerako 
eta, bide batez, baillara guztiaren 
onerako, aukera hori landu bihar-
ko giñuke. Bidegorri hori bai 
pasoko gauza erabiligarrixa izan-
go litzakela guretzat. Eta Oñati-
raiñoko tunelarena kontuan 
hartu deixela agintarixek, e!

Pasoko
herrixa

PAtxI 
kOrtABArrIA

n i r e  u S t e z

Udaletxeko irisgarritasuna aztergai
Eraikin publikoen gaineko diagnosian, udaletxearen 
irisgarritasuna ere landuko dute. 2015ean udaletxearen gaineko 
ikerketa bat egingo dute, irisgarritasuna nola hobetu zehazteko. 
Baina sarrera egokitzeko eta lehenengo solairurainoko igogailua 
ipintzeko lanak datorren urtean egingo dituzte. Handik gorako 
irisgarritasuna nola hobetu ikerketak berak zehaztuko du. 

Body-tonoa, spinninga eta zumba protagonista 
izango dira biharko Gabonetako fitness jaian 
Antzuolako gimnasioan jai giroan murgilduko dira bihar: 
Gabonetako fitness jaia egingo dute. Ikasturtean zehar ema-
ten dituzten hiru jarduera bata bestearen jarraian egingo 
dituzte: 10:00etan body-tonoko ordubeteko saioa; 11:00etan 
ordu eta erdiko spinning saioa; eta 12:30ean zumba, beste 
ordubete. Parte-hartzaileek hiru ekintzak egin ditzakete, edo 
batzuk aukeratu. Bestalde, datorren astean askotariko has-
tapen ikastaroak egingo dituzte.

Hilaren 27ko 'Kantuz topa' kontzertura joateko 
doako autobusa ipiniko dute Antzuolatik
Ainhoa Artetak, Olatz Pratek, Estitxu Pinatxok, Eñaut Elorrie-
tak, John Berkouthek, Alex Sarduik, Pettik, Mixel Ducauk eta 
Kirmen Uribek Kantuz topa delako kontzertua egingo dute hila-
ren 27an Kursaalen, 20:00etan. Bada, Antzuolatik doako autobu-
sak ipiniko dituzte kontzertura joateko. Interesatuek 943-76 62 
46 telefonoan edo kultura@antzuola.net helbidean eman behar 
dute izena. Sarrerak norberak erosi beharko ditu.

m.B. |  AntzUoLA

Jesus Mari Mata antzuolarrak 
zazpi urte daramatza barrukota-
suna lantzen gaztetxoekin eta 
gurasoekin. Informatikaria da 
ogibidez, baina urteak daramatza 
adimen espirituala bere kabuz 
ikertzen eta lantzen. Ikasturte 
honetan, gurasoendako saioak 
egiten dihardu hilero. Abendu-
koak 16an eta 17an egingo ditu, 
Olaranen. Biak ala biak, 18:30ean. 
Saio horietan, seme-alabak onean 
eta positibotasunean bizi izateko 
eta hezteko jarraibideak emango 
ditu. "Gure seme-alabek euren 

barrukotasuna lantzen ikasi behar 
dute eta gurasook lagundu egin 
behar diegu. Baina gurasook jarrai-
bideak behar ditugu, eta horiek 
landuko ditugu", esan du Matak.

Bi talde
Orain dela zazpi urte hasi zen 
Nigan proiektua abian jartzen 
Mata. Semearekin eta haren lagu-
nekin egin zituen lehen saioak. 
Gerora, gurasoekin hasi zen 
Antzuolan, eta, erantzuna ikusi-
ta, sei hilabeteko tailerra abiara-
zi zuen irailean. 45 lagunek eman 
zuten izena eta bi talde osatu zituen.

Barrukotasuna 
lantzeko saio bikoitza 
egingo du Jesus Matak



2014-12-12  |  EGUbAkoItzA  |  gOIENA22 araMaio

Sagar ekologikoaren laborantza izango dute 
berbagai gaur eta bihar Iturrieta sagardotegian
Jardunaldi interesgarria izango da gaur eta bihar Arraga auzo-
ko Iturrieta sagardotegian. Sagar ekologikoaren laborantza 
izango dute hizpide, zenbait adituren eskutik. Sagar ekologikoa-
ren laborantzaren alderdi teknikoak eta Espainiako mahai-sa-
garraren egoera zein mendi eremuko kalitatezko sagar ekologi-
koaren ekoizpena aztertuko dituzte, besteak beste. Arlo teorikoaz 
gain, ikasitakoa praktikara eramateko aukera ere egongo da. 

Formatu arazoengatik atzeratu ostean, 'Loreak' 
pelikula emango dute gaur kultura etxean (22:30)
Udaleko Kultura Sailak Euskararen Egunaren bueltan antola-
tutako ekintzen artean, Loreak filma ekarri zuen abenduaren 
5erako. Hala ere, formatu arazoengatik atzeratu egin behar izan 
zuten proiekzioa; gaur ikusi ahalko da, kultura etxean, 22:30ean 
hasita. Donostiako Zinemaldiko sail ofizialean sartu zen eus-
kara hutsean egindako lehen pelikula izan da Loreak; Jon 
Garañok eta Jose Mari Goenagak zuzendutako azken lanak oso 
kritika onak jaso ditu. Gaur helduko da Aramaiora.  

J.B.  |  ArrAsAtE

Eguazteneko osoko bilkuran 
onartu zen, besteak beste, kirol-
degiko aldagelak berritzea. 
Kiroldegian egin beharreko 
lanen lehen fasea izango da eta 
Udalak ziurtatu du urtea amai-
tu baino lehen amaituko direla 
obrak. Osoko bilkuran onartu-
tako kreditu aldaketari esker 
Udalak 60.000 euro inguru izan-
go ditu lan horretarako. Bigarren 
fase baten kiroldegiko gimnasioa 
egokitzea aurreikusten da, dato-
rren urterako. 

Kiroldegiko aldagelak 
berrituko dituzte
Urtea amaitu baino lehen bukatuko dira lanak, 
eguazteneko osoko bilkuran onartu zenez

E
uskaldunok ohitura 
askoko gizakiak gara, 
zertan ukatu. Eta horie-
tako bat da urteroko 

Durangora egiten dugun erro-
mesaldia. Andaluzak Rociora? 
Ba gu Anbotoko Mariren maga-
lera.

Ni ere bertaratu nintzen, 
disko, liburu, komiki edo giroak 
sorginduta. Lagunekin elkar-
tzen zaren tokia ere bada Duran-
go, eta hara batek esandakoa: 

–Zelan?
–Ondo. Zeu?
–Ondo, hemen betikue dau 

baie bueno…
"Betikue, betikue, betikue…"
Hitz hori bueltaka darabilt 

ordutik. "Betikue" Eroskin 
dago, edo Carrefourren. Zortzi 

urtean behin diseinuz aldatzen 
duen Orlando tomate lata da 
"betikue". Baina Durangon ez 
dago betiko produkturik. Dena 
da berria, bakarra, freskoa 
eta erakargarria. Dena da sor-
ginkeria. 

Are gehiago, Durangokoak 
badu gainontzekoek ez duten 
gauza bat: produktuak ez dire-
la usteltzen, sorkuntzak ez 
duela iraungitze-datarik.

Bertan egin nituen pare bat 
erosketa, ("betikue") eta beti 
bezala ase ezinik: "Goazen pote 
bat hartzera!" (horrek ere badu 
bere magia).

Ohiturei jarraiki, gure erro-
mesaldia ez delako Landako 
Gunean bukatzen. Badu para-
leloa den beste bat. Han ere 
kultura borborka dabil, baina 
bertakoak beste baterako utzi-
ko ditugu.

Artxila 
mortxila

xABI 
IgOA

n i r e  u S t e z

"dena da berria, 
bakarra, freskoa 
eta erakargarria"

J.B.  |  ArAmAIo

Urtero moduan, Udalak, beste 
hainbat talde eta eragilerekin 
elkarlanean, egitarau zabala anto-
latu du Gabonetarako. Programa 
bihar bertan hasiko da, goi mai-
lako jazz kontzertu batekin: Jon 
Robles –saxofoia–, Jose Barrio 
–gitarra–, Gonzalo del Val –bate-
ria– eta Marcelo Escrich –kon-
trabaxua– laukoteak kontzertua 
eskainiko du Sastiñan, 19:00etan. 

Hurrengo ekintza izango da 
Alaiak elkarteak antolatu duen 
hitzaldia hilaren 17rako: Osteo-
porosia eta artrosia. Nola zaindu. 

Fernando Gomez Busto medikuak 
eskainiko du; hitzaldira joaten 
direnen artean opari bat zozke-
tatuko dute Alaiak-ekoek. 

Mendikuteren argazkiak 
Datorren aste bukaeran, berriz, 
Alex Mendikute herriko argaz-
kilariak erakusketa irekiko du 
Sastiñan; hilaren 19an eta 20an 
egongo da zabalik, 19:00etatik 
aurrera. Abenduaren 21ean Bizen-
te Goikoetxea abesbatzak Gabo-
netako kontzertua eskainiko du 
San Martin elizan, mezaren ostean. 
Abenduaren 22an hasi eta urta-

rrilaren 2ra arte ia egunero egon-
go da zerbait: umeendako sukal-
daritza tailerrak, Olentzeroren 
etorrera, Gabonetako bertso saioa, 
Bilboko PINera irteera, Orixole-
ra mendi martxa eta umeendako 
jolas parkea, besteak beste. 

Egitarau oparoa aurten 
ere Gabonei begira
bihar bertan irekiko da egitaraua, goi mailako jazz 
kontzertu batekin; sastiñan izango da, 19:00etan

Alex Mendikute argazkilaria.  |   j.b.

Kiroldegiko aldagelak.  |   j.b.

JOkIN BErEZIArtuA  |  ArAmAIo

Alaiak erretiratu elkartekoek ez 
dute aspertzeko astirik. Jardu-
naldiak, hitzaldiak eta beste hain-
bat ekintza antolatzen dituzte; 
bada, oraingoan tailer batekin 
datoz, Aramaion oso errotua 
dagoen ohitura bati "beste ikus-
pegi bat" eman guran: abesteko 
ikastaro bat. Bittor Kortabarriak 
eta Cristina Etxenausiak eran-
tzun dituzte Goienaren galderak, 
ohikoa duten prestutasunarekin.
Zergatik antolatu duzue abesten 
ikasteko tailerra?
Guk dakigunez, ia erretiratuen 
elkarte guztietan dago kantu-tal-
de bat, beti dago talderen bat 
batzen dena abesteko helburua-
rekin. Hala ere, guk beste buelta 
bat eman gura diogu, ikuspegi 
terapeutiko bat eman. Jakin bada-
kigu-eta kantuan egiteak berak 
aldartea hobetzen duela.   
Nori dago zuzenduta?
Abestea edo zerbait ezberdina 
egin gura duen edonori dago 
zuzenduta. Ez da behar ahots 
onik, ezta musikaren gaineko 
ezagutzarik ere. Sekula abestu 
ez dutenek ere irekita dituzte 
ateak. Ikasteko eta gozatzeko 
gogoak behar dira, besterik ez. 
Nor izango da irakaslea?
Larraitz Arriolabengoarekin jarri 
ginen harremanetan eta bereha-
la ulertu zuen zer gura genuen. 
Gainera, halako ikastaroak eman-
dakoa da Larraitz; beraz, irakas-
le ona izango dugu. 
Noiz ekingo diozue ikastaroari?
Abenduan zehar ari gara ekime-
naren berri ematen; laster bida-
liko diegu informazioa bazkide 
guztiei eta kartelak jarriko ditu-
gu ohiko lekuetan. Alaiak-en egoi-
tzan elkartuko gara, hilean bi 

egubakoitzean, 10:00etatik 11:00eta-
ra. Izena emateko honako bi tele-
fonoetara deitu behar da : 675 008 
821 (Bittor) eta 605 720 531 (Cris-
tina). Egoitzako iragarki-taulan 
ere egongo da aukera izena ema-
teko. Urtarrilaren 16an hasiko da 

eta ikasleek lau euro ordaindu 
beharko dute hilean; prezio sin-
bolikoa da, irakasle kualifikatu 
bat izango dugu-eta. Ordaindu 
behar den gainerakoa finantza-
tzeko diru-laguntzen bila ari gara. 
uste duzue herritarrek izena eman-
go dutela?
Ideia horrekin antolatu dugu 
ikastaroa eta ilusiorik ez zaigu 
falta. Uste dugu izena ematen 
dutenei ondo egingo diela eta 
horregatik animatu gura ditugu 
izena ematera. Gutxienez, proba 
dezatela. 

bittor kortabarria eta Cristina etxenausia | alaiak erretiratuen elkartea

"Abesteari ikuspegi terapeutikoa 
eman gura diogu tailerrarekin"

Alaiak elkarteko zuzendaritza taldeko kideak.  |   ALAIAk

"uste dugu izena 
ematen dutenei 
ondo egingo diela, 
proba dezatela"

Urtarrilaren 16an abiatuko den kantu ikastarorako izen-ematea ireki dute; 
lehen aldiz antolatu dute eta Larraitz Arriolabengoa izango da irakaslea
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l.Z.  |  ELGEtA

Bideberri mankomunitateak anto-
latuta, droga-menpekotasunari 
buruzko prebentzio tailerra egin-
go dute zapatuan eta domekan 
Elgetako gaztelekuan. 

Bi saio izango dira, eta biak 
17:30ean hasiko dira. Kalexka 
elkarteko dinamizatzaileek gida-
tuko dituzte saiook.  

Sarrera irekia gaztelekuan
Udaletik aditzera eman dutenez, 
hamahiru gaztetxok agertu dute 
prebentzio tailerrean parte har-
tzeko interesa. Dena den, jakina-
razi dute sarrera irekia izango 
dela eta adin tarte horretako 
gaztetxo guztiek zabalik izango 
dutela gaztelekuko atea, bai zapa-
tuan, bai domekan.

10 eta 12 urte bitarteko gaztetxoendako 
prebentzio tailerra gaztelekuan

L.z.

Beharginak hasita daude erdiguneko semaforoak lekuz aldatzen eta 
espaloiak zulatzen. Lanok zenbait aldaketa eragiten ari dira 
erdigunean: Ostatu tabernaren aldameneko aparkalekua itxita dago, 
hainbat espaloi ezin dira erabili eta ibilgailuendako errepide zatiak 
moztu egiten dituzte, aldika. Eta astelehenean eta martitzenean, 
egun osorako egongo da itxita erdiguneko errepidea ibilgailuendako.

Lanek eraginda, bidea itxita

lArrAItZ ZEBErIO  |  ELGEtA

Martitzenean ezarri zuten, Elge-
tan, hiri-hondakinak batzeko 
bilketa sistema berria. Kendu 
egin dituzte hondakinak nahas-
tuta hartzen zituzten edukiontzi 
berdeak, eta haien ordez errefu-
sarenak —grisak— eta organi-
koarenak —marroiak— ipini 
dituzte. Txartelarekin zabaltzen 
dira edukiontzi berriak, eta nork 
berea dauka; bana etxebizitza 
bakoitzeko. "Bagoaz sistema berria 
martxan jartzen", adierazi du 
Ane Ibarguren informatzaileak. 
"Hasieran egon dira zalantza 
batzuk, batez ere mila litroko 
edukiontziekin. Sarraila dute 
aurreko aldean, eta bertara ger-
turatzen dute txartela erabiltzai-
leek.  Ez da horrela zabaltzen. 
Tapa gainean —atzeko aldean— 
dagoen forma borobileko estruk-
turara gerturatu behar da txar-

tela. Baina normala da. Egokitu-
ko gara apurka-apurka", esan du. 

Asteotan Udalak 600 txartel 
banatu ditu, eta, Ibargurenek 
adierazi duenez, oraindik ere 

badaude batzuk jasotzeke. "Sis-
tema ezarri denetik, dena den, 
jasotzeke zeuden txartel asko 
banatu ditugu", esan du informa-
tzaileak.  Udaletxean daude txar-

tel horiek guztiak, baita etxebi-
zitzetarako edukiontzi txikiak 
zein hondakinak nola sailkatu 
azaltzen duten hiztegiak ere.

Gehiago sailkatzea helburu 
Sailkapen maila hobetzea da sis-
tema berria ezartzearen arrazoi 
nagusia. Helburua da %70-80ko 
sailkapen mailara heltzea, eta 
jarraipena egingo da. "Sistema 
berria martxan ipini eta bedera-
tzi hilabetera helburuen betetze 
mailaren balorazio orokorra egin-
go da", jasotzen du udalbatzak 
adostutako txostenak. "Helburue-
tara heldu bagara, sistemak bere 
horretan jarraituko du". Helbu-
ruetara heldu ezean, tendentzia 
begiratuko dute, eta aztertuko 
dute "sistemaren baliozkotasuna 
frogatzeko hasierako epea beste 
hiru hilabetez luzatzea" edo "neu-
rri zuzentzaile gehiago" hartzea. 
Ez bada helburuetara iristea 
aurreikusten: "Helburuetara iris-
ten dela frogatu duen beste sis-
tema bat ezarriko da".

2013an elgetar bakoitzak 394,9 
kilo hondakin sortu zituen, eta 
hondakinen %33,57 sailkatu ziren. 
Datuen arabera, edukiontzi ber-
dera botatako %13 soilik zen 
errefusa.

Hondakinak egoki sailkatzen eta 
txartelak erabiltzen ikasteko egunak
sistema berriarekin %70-80ko sailkapen mailara heltzea da helburua, eta  
bederatzi hilabetera betetze mailaren balorazio orokorra egingo du Udalak

Herritarra txartelarekin edukiontzi berrietako bat zabaltzen.  |   LArrAItz zEbErIo

o h a r r a k

erakuSketa eSPaLOIan
Mikel Garate azkoitiarrak 
hamabost margolan ditu ikus-
gai Espaloian kafe antzokian 
urtarrilaren 9ra arte.

IPuInak LIBuruteGIan
3 urtetik gorako neska-muti-
koendako ipuin kontalari saioa 
gaur, barikua, 17:25ean, libu-
rutegian. Kontalaria: Kepa de 
Vega.

erretIratuen Luntxa
Kultura Asteari amaiera ema-
teko, Gabonetako luntxa egin-
go dute erretiratuek, 18:30ean, 
Ozkarbi elkartean.

kOntZertua eSPaLOIan
Bidelapurrak taldearen kon-
t zer tua  gaur ,  bar ikua , 
22:00etan, Espaloian. Sarrera 
doan da.

arraunLarIak eLGetan 
Elgetako jarraitzaileek urte-
roko ongietorria egingo diete 
zapatuan, hilak 13, Hondarri-
biko Arraun elkarteko arraun-
lariei eta arduradunei. Jokoak, 
bazkaria eta mus txapelketa-
ko egingo dituzte.

PODOLOGOa 
erretIratuenDakO
Urtarrileko kontsulta hilaren 
18an, eguena, izango da. Txan-
da hartzeko, deitu 943-76 80 77 
telefono zenbakira (Nati).

PILOta txaPeLketakO 
afarIa
Abenduaren 19rako, barikua, 
antolatu dute afaria Intxorta 
elkartean. Interesatuek aben-
duaren 14a baino lehen eman 
behar dute izena, eta hamar 
euro ordaindu. Arduraduna 
Iñaki Ugarteburu da.

MarraZkI LeHIaketa
Udal Liburutegiak martxan 
du gazteendako marrazki lehia-
keta. Gaia da Nork irakurtzen 
dit. Marrazkiak aurkezteko 
azken eguna: abenduak 19.

BeHekO kaLekO jaIen 
GaBOnetakO ZOZketa
Beheko kaleko jai batzordeak 
Gabonetako zozketa egingo 
du 2015eko jaiak aurrera ate-
ratzeko. Saski bat zozketatu-
ko dute urtarrilaren 2an. 
Txartelak salgai daude herri-
ko tabernetan eta dendetan.

l.Z.  |  ELGEtA

Azkenean, hamazortzi abesti ger-
tatu dituzte domekarako, hilak 
14, tabernaz taberna abesteko. 
"Sei taberna daude herrian, eta 
hiruna kantu abestuko ditugu", 
adierazi du Turismo batzordebu-
ru Patxi Basaurik. Taldea 13:00etan 
abiatuko da herriko plazatik, eta, 
parte hartzeko dei egiteaz bat, 

Elgeta kantuan zapia ipintzeko 
eskaera egin dute antolatzaileek. 
Asteotan errepertorioa lantzeko 
bi saio egin dituzte, eta, Basaurik 
aditzera eman duenez, aukera-
tutako kantu guztiak daude Elge-
ta kantuan liburuxkan. Bai libu-
ruxka bai zapia salgai egongo 
dira domekan herriko plazan, 
12:00etan, lau eurotan.

'Elgeta kantuan' ekitaldiko bultzatzaileek 
domekan zapia janzteko eskatu dute

uBANE mAdErA  |  LEIntz GAtzAGA

Urtea bukatu aurretik gura du 
Udalak 2015ari dagokion udal 
aurrekontua onartu, eta, lan-e-
gutegiak aukera gehiagorik ema-
ten ez duenez, datorren asteko 

eguenean osoko bilkurara (urte-
ko azkena) eramango du udalba-
tzak aurrekontu proposamena. 

Ohi duten moduan, egun horre-
tan, goizean goiz egingo dute 
udalbatzarra. 

Iazkoaren antzerakoa 
Aurrekontu proiektua lantzen 
dihardu Udal Gobernuak eguno-
tan. Xehetasun askorik ezin da, 
bada, aurreratu.

Edozelan ere, abiapuntua da 
datorren urteko aurrekontu pro-
posamena ez dela, edo hobeto 
esanda, ezin dela askorik aldatu 
iazko proposamenetik. 

Horren arrazoi nagusia da 
Udalaren diru-sarrerak ez direla 
aldatu.

482.000 euroko aurrekontua 
izan du Leintz Gatzagak 2014ko 

jardunerako. Horren bueltan ibi-
liko da, bada, datorren urterako 
kopurua.

foru fondoa 
Edozein modutan, udalerriko 
aurrekontuan zeresan edo eragin 
handia izaten du Udal Finantza-
ketarako Gipuzkoako Diputazioa-
ren Foru Fondoak. 

Izan ere, fondo horren %99,85 
Gipuzkoako herrialde historikoen 
udalerrien artean banatzen dute 
(gainontzekoa Eudel Euskal Uda-
len Elkartea finantzatzeko izaten 

da). Eta Leintz Gatzagaren kasuan, 
kopuru baten aldaketak, nahiz 
eta kopurua ez izan horren han-
dia beste udalerri batzuen ikus-
puntutik, gorabehera handia 
eragin dezake udal aurrekontuan. 

Kontuak kontu, Diputazioaren 
fondoaren kasuan, otsailera arte 
ezin izango da berritasun askorik 
jakin, orduantxe egingo du-eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiak iaz-
ko Fondo Foralari dagokion liki-
dazioa, eta horren ondoren eto-
rriko da 2015erako diru banake-
ta proposamena.

2015eko aurrekontuak, 
datorren astean lantzekotan
osoko bilkura egingo dute abenduaren 18an, 
eguena, eta urteko azkena izango da

LeIntZ GatZaGa
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mIrEIA BIkuñA  |  bErGArA

"Derbia baino haratago, puntuak 
dira inportanteak. Irabaziz gero, 
20 punturekin jarriko gara sail-
kapenaren erdialdean". Aitor 
Arrate Bergarako entrenatzai-
learen berbak dira horiek. Iritzi 
berekoa da Aloñakoa ere: "Maila 
oso parekatua da. Bi partidu 
jarraian irabaziz gero goiko lekue-
tan kokatzen zara, eta, aldiz, gal-
duz gero, zuloan sartzen zara. 
Irabaztea komeni zaigu".

Helburua, hiru puntu. Urrez-
koak. Aurrez aurre Bergara eta 
Aloña Mendi. Domekan, 12:00etan, 
Agorrosinen.

agorrosin lokaztuta
Azken jardunaldian Aurreraren 
kontra galdu arren, behetik gora 
datorren taldea da Bergara. "Onda-
rroan galdu egin genuen, bai, 
baina maila ona eman genuen. 
Itxura eta joko ona erakutsi zuen 
taldeak, eta aldarte onarekin 
egingo diogu aurre derbiari", dio 
Arratek.

Zeruari begira dihardute azken 
egunetan Bergaran. Euri asko 
egin du eta Agorrosin "oso bigun" 
dagoela esan dute. "Euria egiten 
jarraitzen badu, bigunagoa eta 
lokaztuta egongo da".

Egoera hori abantaila da maho-
neroendako, Aloñak belar artifi-
zialean jokatzen du-eta. Dena 
den, gogotsu daude oñatiarrak. 
"Baja batzuk ditugu, baina ani-
matuta gaude domekarako. Elgoi-
barri irabaztea inportantea izan 
zen autoestimua igotzeko, eta 
zelaia lokaztuta egotea abantaila 
txikia izan daiteke eurendako", 
esan du Igor Serranok.

Emaitzak espero zirenak ez 
izan arren, jokalarien konpromi-
soa azpimarratu du Aloñako 
entrenatzaileak. "Gogotsu dihar-
dute entrenatzen: gazteak dira, 
baina konpromiso itzela dute 
taldearekin eta elkartearekin".

urrezko puntuak 
jokoan agorrosinen

bergarak eta Aloña mendik derbia jokatuko dute

domekan izango da norgehiagoka, 12:00etan

Aurreko aste bukaeran atse-
dena izan ostean, beste jar-
dunaldi bat jokatuko du Kan-
pazar Arrasate taldeak. Etxe-
tik kanpo, bigarren mailako 
azken sailkatuaren kontra: 
Funes Rugby taldearen kon-
tra. Azken partidua aise ira-
bazi ostean, bolada onarekin 
jarraitu gura dute Igor Isasi-
ren mutilek. Oraingoz, biga-
rren lekuen daude, 33 puntu-
rekin, partidu bakarra galdu-
ta. Baina lehenak,  Uribealdeak, 
daukan puntu kopuru berbe-
rarekin.

Batzar orokorra
Bestalde, aho batez onartu 
zuten aurreko denboraldiko 
txostena errugbi taldeko baz-
kideek.  Zuzendaritza batzor-
deak aurkeztutako txostena 
"oso positiboa" zela esan zuten. 
Ia 20.000 euroko galerak izan 
arren, aurreko ekitaldietako 
irabaziei esker errugbi tal-
deak irabaziak ditu eta "sane-
tatuta" dago.

azken sailkatuaren 
etxean jokatuko du 
kanpazar arrasatek

Benjamin eta alebin maileta-
ko neska-mutikoen eskola 
kiroleko topaketa berezia 
egingo dute zapatuan Berga-
ran. Berezia izango da, eta 
kirol egokituak landuko dituz-
te: gurpil-aulkietako saskiba-
loia eta boccia, hain zuzen 
ere. Kirol horiek gertutik 
ezagutzeko aukera izango dute 
Bergarako, Antzuolako eta 
Elgetako neska-mutikoek.

Labegaraietan
09:30ean, hirugarren eta lau-
garren mailetakoak elkartuko 
dira Labegaraietan. Lehen 
txandan, Antzuola D, Antzuo-
la B, San Martin eta Aranza-
di taldeak lehiatuko dira, eta 
10:30ean, Mariaren Lagundia, 
Elgeta, Antzuola A eta Antzuo-
la E. Horien ostean, 11:30ean, 
alebinak izango dira protago-
nista: Mariaren Lagundia, 
Aranzadi, San Martin, Antzuo-
la A, B eta D eta Elgeta tal-
deetako neska-mutikoak. 
Horiek ere Labegaraietan.

benjaminen eta 
alebinen eskola kiroleko 
topaketa bergaran

"Entrenamendu 
saio onak 
eginez, 
emaitzak 
helduko dira" 
derbiko pun-
tuak lortuta 
Aloñak aurre-
rapauso han-
dia emango 
lukeela uste 
du Igor serranok.
15 puntu dituzue Elgoibarri 
irabazi ostean.
Eta gehiago behar ditugu. der-
bia irabazten badugu, gora 
begira ipiniko gara. bi taldeak 
antzerako egoeran gaude.
Aloñari kosta egiten zaio 
emaitza onak lortzea.
Egia da. maila parekatua da 
eta taldeak oso antzerakoak. 
UdA eta Aurrera kenduta, gai-
nerakoak oso antzekoak gara. 
baina ziur nago hilabete barru 
gure egoera oso bestelakoa 
izango dela. Entrenamendu 
onak egiten ditugu eta astean 
zehar lantzen dugunak emai-
tzak emango ditu laster.
denboraldirako helburua 
mailari eustea da?
bai. Hori lehenbailehen lor-
tzeko lanean gabiltza. 40 
puntura iristea da gure hel-
buru bakarra.
Nola ikusten duzu Bergara?
ondo. talde indartsua dela 
esango nuke. Etxean jokatzen 
dute, belar naturalean, eta 
horiek dira gure eragozpen 
handienak. baina gogotsu 
gaude domekarako. Irabazte-
ko ilusioarekin.

IGOr SerranO 
ALoñAko EntrEnA.

GoIEnA

"Liga hasiera 
eskasa egin 
ostean, bagoaz 
goranzko 
bidean"
Gabonetako 
oporren aurre-
tik geratzen 
diren punturik 
gehienak lor-
tu gura ditu 
Aitor Arratek.
sei puntu oporren aurretik. 
seiak lortzeko asmotan?
Asmoa eta gogoa bai, baina 
zaila izango da. bi derbi ditu-
gu aurretik: Aloña eta UdA. 
Aretxabaleta, gainera, maila-
ko talderik indartsuenetakoa 
da. baina sei puntuak ez badi-
ra, ahalik eta gehien lortu 
gurako genituzke helburura 
hurbiltzen joateko.
denboraldi hasierako hel-
buruari eusten diozue?
Iaz asko sufritu genuen, eta 
aurten lasaiago egoteko 
asmoa genuen. Liga hasiera 
eskasa egin genuen, baina 
bagoaz poliki-poliki aurrera. 
Helburua mailari eustea da. 
Ahalik eta azkarren bada, 
askoz hobeto.
Partiduak irabaztea kosta 
egiten zaizue.
Irabaztea eta berdintzea. Par-
tiduak oso parekatuak dira eta 
asko lehiatu behar da.
Nola ikusten duzu Aloña?
jokalariek elkar ondo ezagu-
tzen dute eta talde osoa dute. 
Etxean jokatu arren, gogor 
lehiatu beharko dugu. zaila 
eta gogorra izango da.

aItOr arrate 
bErGArAko EntrEnA.

GoIEnA

Iazko Bergara-Aloña derbia. |   ImAnoL sorIAno

UDA-
Antzuola
Antzuolak etxean jokatuko 
du Ostadarren kontra 
zapatuan, 15:45ean. 
Helburua, partidua 
irabaztea. Aurrekoan 
etxetik kanpo galdu 
ostean, puntuak behar 
dituzte. UDAk, aldiz, 
Elgoibarren jokatuko du 
domekan, 16:30ean. 
Ligako lehena galdu 
ostean, berriro irabazi gura 
dute aretxabaletarrek.
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futbola
oHorezko erregionaLa
Antzuola-Ostadar
zapatua. 15:45. estala.
Elgoibar-Aretxabaleta
domeka. 16:30. Mintxeta.
Bergara-Aloña Mendi
domeka. 12:00. agorrosin.

erregionaL PreFerenTea
Mondra-Ikasberri
domeka. 16:30. Mojategi.
Lazkao-Aretxabaleta B
zapatua. 16:00. lazkao.

LeHen erregionaLa
Urkomendi-Arizmendi
domeka. 15:30. unbe

oHorezko gazTeak
Zestoa-Aloña Mendi
zapatua. 16:30. iraeta.
Aretxabaleta-Billabona
domeka. 16:00. ibarra.
Elgoibar-Mondra
zapatua. 16:00. Mintxeta.
Bergara-Aurrera
zapatua. 17:30. ipintza.
 
eMakuMezkoen erreg.
Arizmendi-Mondra
zapatua. 16:30. ibarra.

areto futbola
euskaL Liga
Gora Bilbao-Eskoriatza
 domeka. 10:30. bilbo.

giPuzkoako Liga

Aretxabaleta-Ventanas ISU

zapatua. 17:30. ibarra.

bigarren MaiLa

Mondrate-Makax CD

 zapatua. 18:00. Musakola.

gazTe MaiLa

Intxaurrondo-Mondrate

domeka. 12:30. Mons.

eSkubaloia

LeHen nazionaL MaiLa

Tolosa-Ford Mugarri Arrasate

zapatua. 18:00. usabal.

euskaDiko TxaPeLkeTa, 

gizonekzoak

Escolapios-Bergara

zapatua. 20:00. bilbo.

euskaDiko TxaPeLkeTa, 

eMakuMezkoak

Aiala-Aloña Mendi

zapatua. 17:45. zarautz.

giPuzkoako TxaPeLkeTa

Eibarko haritza-Izarraitz Aloña

domeka. 11:30. ipurua.

giP. bigarren MaiLa

Bergara-Decotena

zapatua. 16:30. labegaraieta.

SaSkibaloia
eba MaiLa
MU-Grupo Santiago Automoc.
zapatua. 18:00. iturripe.

senior gizonezko 2. MaiLa
Electro Alavesa-Natra Oñati
zapatua. 19:00. gasteiz.

senior gizonezkoak
MU-Soraluce Bergara
gaur. 20:00. Musakola.

eMakuMezko seniorrak
Tecnum-Eskoriatza
gaur. 20:00. donostia.

gazTeak, errenDiMenDua
MU A-UROLA
domeka. 18:00. iturripe.

eSku Pilota
FeDeraTuak
Antzuolan, egubakoitzean:
infantil: olalde2-olalde1 (19:00).
paleta: endaiarrak-olalde (19:15).

Bergaran, egubakoitza:
infantil: bergara-ilunpe (19:15).

Oñatin, egubakoitzean:
alebin: aloña1-arkupe2 (19:15).
infant: aloña3-eibar (19:15).

Arrasaten, zapatuan:
inf: arrasate4-tolosa2 (17:30).
kad.: arrasate-gure txeru. (17:30):

atletiSmoa
sanTaMaseTako krosa
Domekan, 12:30ean hasita, 
Arrasateko plazan.

iturripen ez bada, Musakolan 
jokatuko du Muk bihar

xABIEr urZElAI  |  ArrAsAtE

Zaharrak berri, Iturripeko sabaia 
albiste bilakatu da ostera ere, 
euri asko egin duen azken aste 
honetan itogin mordoa azaldu 
direlako. Ez da kontu berria, 
hainbat lan egin dituztelako ber-
tan, baina, antza, ez dute arazoa 
konpontzerik lortu.  

Ford Mugarri Arrasate esku-
baloi taldeak, joan den zapatuan, 
Musakolan jokatuta eman zion 
irtenbidea arazoari, baina saski-
baloi taldeak, hasiera baten, ezin 
du gauza bera egin, Musakolako 
kantxak ez dituelako EBAn joka-
tzeko gutxieneko baldintzak bete-
tzen: "Uste dugu behin jokatzea-
gatik ez dela ezer gertatuko, 
zapatuan euria bada Musakolara 
joango gara jokatzera, eta fede-
razioak salbuespen moduan har-
tuko duela uste dugu", adierazi 
du Gorka Zurututzak, Ointxe!-ko 
kirol zuzendariak: "Alde horre-
tatik, AUKEAko ordezkariek 
ahalegina egin dute partidu guz-
tiak berrantolatzeko, eta esker-
tzekoa da hori". 

Hala, aste barruan Burgoskoen 
kontrako partidua jokatuko den 
edo ez zalantzan egon bada ere, 
Zurututzak baieztatu du partidua, 
leku batean edo bestean, baina 
jokatuko dutela: "Urtarrilaren 
16ra arte ez gara etxean ostera 
ere lehiatuko, ea ordurako itogi-
nen arazoa konpontzerik duten". 

Iturripeko itoginak direla-eta aste barruan zalantzan 
egon da burgosen kontra jokatu beharreko partidua

burgosko taldeari 
aurre egiteko taldea 
zelan prestatu den 
galdetzeko egon da 
Goiena mUko entre-
natzailearekin. Eta, 
elkarrizketan, parti-
dua bigarren maila 
batean geratu da.
Zer moduz molda-
t u  z a r e t e  a s t e 
barruan?
txarto, ezin izan garelako behar 
den moduan entrenatu. berez, 
arazoak ditugu hainbat jokalari 
min hartuta daudelako eta beste 
batzuk lan kontuengatik kanpoan 
dabiltzalako. baina orain itoginen 
arazoa daukagu, ostera. Iaz, baina, 
leku gutxi batzuetan zeuden ito-
ginak, eta epaileek onartzen zigu-
ten partidua jokatzen genbiltzala 
zorua sikatzen ibiltzea. EbA mai-
lan, Espainiako Federazioak ez du 
halakorik onartuko.
Eta, soluziorik? Ze negua hasi 
baino ez da-eta egin.
ba, ez dakit. Hasteko, asteburu-
rako euria iragarri dute; horren-

bestez, itoginak izan-
go dira Iturripen. 
Egoera horretan, 
ikusi egin beharko da 
burgoskoei deitu 
beharko diegun, ez 
etortzeko esaten, edo 
partidua beste non-
b a i te n  j o ka t u ko 
dugun. Ez dut gus-
tuko partiduak atze-
ratzea, baina, gaine-

ra, zigorra jaso dezakegu.
Euria egiten duen bakoitzean 
ezin zarete partiduak atzeratzen 
ibili. Ezin da beste kantxarik 
bilatu?
Aukera guztiak aztertzen gabiltza, 
baita, esaterako, etxeko partiduak 
oñatiko kantxan jokatzea. baina 
hango kantxa [zubikoa] topera 
egoten da; ikusi egin beharko litza-
teke ze ordu dagoen libre, eta nik 
gurako nuke han jokatu behar 
badugu, sikiera, astean behin han 
bertan entrenatzea, jokalariek kan-
txa ezagutzea. baina hori ere zai-
la da, aste barruan talde mordoa 
dituztelako entrenatzen. 

GoIEnA

"Ezin gara entrenatu, ezin dugu 
jokatu, panorama ederra gurea..."

jOSu LarreateGI | mU-ko EntrEnAtzAILEA

Iturripeko zoruan, putzuak.  |   GoIEnA

Itoginak direla-eta Goiena Arrasateko Udaleko ordezkariekin jarri da 
harremanetan. Hala, Udaletik adierazi dute eurendako lehentasuna 
dela partidu guztiak jokatuko direla bermatzea, baina ez hori bakarrik, 
baita partidu horiek modu egokian jokatuko direla ere, jokalarien 
segurtasuna bermatuta. "Bestalde, programatutako partiduak lekuz 
aldatzearren zigorrik balego, AUKEA arduratuko da dagokion 
federazioaz harremanetan jartzeaz, halako zigorrik egon ez dadin". 

Urrian bertan langileak ibili ziren Iturripeko sabaian hainbat 
konponketa egiten, uste zutelako elurrari eusteko dagoen estalkitik 
sartzen zela ura. "Baina euri hauekin ikusi da arazoa beste bat dela, 
eta langileak horiek konpontzeko lanean dabiltza. Baina ez da 
berehalakoan konpontzen den arazoa".

Partiduak, baldintza egokian

Santamas kroseko irteera, 2012an.  |   GoIEnA

x.u.  |  ArrAsAtE

Domekan egingo dute, Arrasa-
te Atletiko taldearen eskutik, 
santamasetako krosa. Gazteenek 
emango diote hasiera egunari, 
eta 11:00etan, 13 eta 14 urtekoe-
na izango da lehen lasterketa; 
hala, ordubetez egingo dituzte 
gazteen probak, hainbat distan-
tziatan, adinaren arabera. 

kuadrillena, 12:30ean 
Nagusien krosaren 37. edizioa, 
berriz, 12:30ean hasiko da –
izen-ematea plazan bertan– eta 
Arrasateko erdialdean egongo 
den zirkuituari lau itzuli eman-
go dizkiote (6,4 km). Hala, kua-
drilla bakoitzaren bost denbo-
ra onenak hartuko dituzte kon-
tuan onenak erabakitzeko.

santamasetako kuadrillen arteko krosa 
jokatuko dute domeka eguerdian arrasaten

EUSKARA ETA KIROLA. Zer harreman?
Hizlariak: Alex txikon eta Maider unda 

(Kirolariei sinadurak eskatzeko aukera egongo da bukaeran)
Noiz: Abenduaren 16an, 19:00etan.

Non: Kulturateko Jokin Zaitegi aretoan
Moderatzailea: Xabier urzelai

MAHAINGURUA:

Laguntzaileak:ANTOLATZAILEA:
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AItZIBEr ArANBuruZABAlA  |  oñAtI

Sormen arloko hamahiru laguni 
egindako Eutsiko diogu? (Erein)
elkarrizketa liburua argitaratu 
berri du Fermin Etxegoien kaze-
tari eta idazle oñatiarrak. 
Zer moduz durangoko Azokan? 
Ondo, beti bezala. Zerbait saldu 
dut; eta tira, liburua oraindik 
ofizialki aurkeztu ez denez, ba 
ondo dago. Interesa sumatu dut.  
sortzailearen ikuspuntutik, zein 
iritzi duzu azokaz? 
Sortzaile modura, ezingo nuke 
dudan jarri Durangoren funtsez-
kotasuna, lortzen duelako, lau 
bat egunez, oso publiko zabal bat 
euskaraz egiten denaren inguruan 
grabitatzen egotea, erosi edo ez;  
eta horrelakorik gaur egun lor-
tzea ia-ia miraria da.
Azkenekoak fikziozko lanak izan 
dira; oraingoa elkarrizketa liburua 
da. Nola laburbilduko zenuke? 
Hamabi elkarrizketa etorkizunaz, 
sorkuntzaren profesional auto-
nomoei eginikoak; hemen ageri 
direnak euren sorkuntza lanetik 

bizi baitira, zeina ez baita batere 
gauza erraza!
Ander lipus, Estitxu Eizagirre, luis-
txo Fernandez, Eñaut Elorrieta, 
Iban Arantzabal, maider unda, miren 
Amuritza, mari Añes gorostiaga, 
Jon garaño eta Jose mari goenaga, 
Hedoi Etxarte, maia Eder kurutzet, 
eta miren Agur meabe batu dituzu. 
Zergatik horiek? 
Hasteko, esan bezala, profesio-
nalak direlako, eta ez amateurrak. 
Horiek dutelakoan, bizipen errea-
lean oinarriturik, gertatzen zai-
gunaren eta gerta dakigukeena-
ren berri, beste inork baino 
hobeto. Eta jarraitzeko, ba arlo 
ugari eta lurralde guztiak harra-
patu nahi nituelako.
galdera bakarra egin diezu: "Eutsi-
ko diogu?". Zergatik galdera hori? 
Hori galdera, zergatik? Inoizko 
momenturik kontraesankorre-
nean gaudelako, alde batetik.  
Euskarazko espresiobideak heldu 
dira sekula heldu ez ziren tokie-
tara, eta eskualde osoak ere           
–gurea, kasu– berreskuratu dira 

euskararako. Baina bestalde, 
maila orokorragoan, badira bes-
te indize negatibo batzuk ere, 
adibidez, erabileraren inguruan; 
eta horregatik, oso momentu 
bitxian gaude: sekula baino hobe-
to ala bukaeraren hasieran?
Erantzunetatik ateratako ondorioak 
laburtzeko eskatuta... Zer nabar-
menduko zenuke bakoitzetik?
Bakoitzari izenburu bat jarrita 
laburbilduko dut sortzaile bakoi-
tzak esandakoa: Ander Lipus, 
enpresari bilakatutako bohemioa; 
Estitxu Eizagirre, komunitate 
bila; Luistxo Fernandez, igarlea. 
Mari Añes Gorostiaga, konpak-
tatzailea; Eñaut Elorrieta, berriz, 
igorlea; Miren Amuritza, etorki-

zunaren erantzukizuna; Hedoi 
Etxarte, altermundismoa; Maider 
Unda, lurrari atxikia; Iban Aran-
tzabal, osotasun bila; Maia Eder 
Kurutxet, euskal globalizazioa. 
Jon Garaño eta Jose Mari Goe-
naga, bikaintasuna helburu. Miren 
Agur Meabe, jasoa bezain jatorra.
Zein elkarrizketatuk edo zeinen 
erantzunak harritu zaitu gehien?
Inork ez eta denek, era berean. 
Egia esan, ez dugu hitz egin nor-
maltasunetik kanpoko kontuez, 
baina sortzaile horien egunero-
kotasunean ezohiko indargune 
asko elkartzen dira.

Argitaletxe berak aurrez gazteleraz 
argitaratutako beste lan baten 
"jarraipena" da, nolabait esanda.    
Bai, arazo handi samarra dago 
jendeak irakur dezan, eta pen-
tsatzen dut bakoitzaren hitz egi-
teko manera, araudiak agintzen 
duenetik haratago errespetatzea, 
denoi izango zaigula lagungarri.
Eta ba ote du Ferminek beste lanik 
mahaiaren gainean dagoeneko?
Hasita nengoen, hirugarren fik-
ziozko lan batekin, musikaren 
inguruan. Alde batera utzi nuen, 
eta orain ez dakit horrekin jarrai-
tuko dudan edo ez.

Fermin Etxegoien idazlea Goiena Telebistako platoan.  |   GoIEnA

Fermin etxegoien | idazlea

"inoiz izan garen momentu 
kontraesankorrenean gaude"
sorkuntza arloko hainbat lagunen bizipen errealetan oinarrituta, gaur 
egungo egoeraren eta etorkizunaren gaineko azterketa egin du Etxegoienek

"une bitxian gaude: 
sekula baino hobeto 
ala bukaeraren 
hasieran?"

A. ArANBuruZABAlA  |  ArrAsAtE

Keu Agirretxea eta Xabier Irion-
do eskarmentu handiko musika-
rien proiektu musikala da KX; 
Ondarroan eta Milanen sortuta-
ko bidaia musikala da. Adituen 
esanetan, abestiei eta esperimen-
tazioari hegoak emanda, bat egi-
ten dute melodiak eta avant-gar-
de soinu gordinenek. Labetik 
atera berria da; Arrasate Mauka 
musikagintza ekoiztetxearekin 
argitaratu dute.

Abenduaren 4an erakutsi zuten 
estreinakoz jendaurrean, Gerni-

kan. Harrezkero, Ondarroan, 
Durangon, Iruñean, Urretxun, 
Azpeitian eta Gasteizen izan dira. 
Asteburuan ere beste hiru ema-
naldi egingo dituzte: Arrasatekoaz 
gainera, Baionan eta Markinan. 
Hain justu, Arrasatekoa izango 
da aurten elkarrekin egingo duten 
azkeneko zuzenekoa, bi asteota-
ko bira maratonianoaren ondoren 
musikari bakoitzak bere ohiko 
lan-jarduerei helduko die-eta. 
Arrasateko kontzerturako sarre-
rak zazpi eurotan salduko dituz-
te: leihatilan eta on line ere bai.

Parkean ezagutu zuten elkar
Ondarroakoa da Keu Agirretxea, 
eta aita ondarrutarra zuen ita-
liarra da Xabier Iriondo. "Ez 
nuen ezagutzen, baina aspaldi 
nuen haren berri, urtero etorri 
izan da-eta, besteak beste, udako 
oporretan, egun Afterhours tal-
de famatuko kidea den Onda-
rroako italiarra. Duela hiru urte 
ezagutu genuen elkar, nor bere  
haurrarekin, jolasparkean geun-
dela. Nire musika-lan batzuk 
erakutsiko nizkion, hark ere 
nire erreferentzia musikalak 
izateko. Urrian hasi ginen, pos-
ta elektronikoz bidalitako mezuen 
bitartez, musika-ideiak eta gra-
bazioak partekatzen. Handik bi 
urtera konturatu ginen diskoa 
osatu genuela. Aspalditik lanki-
de ditudan Maukako lagunei 
erakutsi ondoren, argitaratzea 
erabaki genuen", esan du Keu 
Agirretxeak. 

Ondarroako lantalde indartsua 
batu zitzaien proiektura: Josu 
Eizagirre bideogilea eta Yolanda 
Eizagirre argazkilaria, besteak 
beste. Aipatutakoez gainera, luxuz-
ko kolaboratzaileak ere izan dituz-
te; besteak beste, hainbat kantu-
ren hitzak egin dituzten Kirmen 
Uribe eta Mikel Etxaburua. 

Oso lan 'ondarrutarra'
Diskoaren azalean agertzen den 
buruhandien irudiaz gainera, 
proiektu horretan hainbat dira 
Ondarroari egindako keinuak; 
adibidez, kantuetan aipatutako 
herriko kontuak.

agirretxearen eta iriondoren 
musika-bidaia, zuzenean
'kx' proiektu berria domekan, 20:00etan, 
aurkeztuko dute Amaia antzokiko 'hall'-ean

Keu Agirretxea eta Xabier Iriondo musikariak.  |   mAUkA mUsIkAGIntzA

A. A.  |  ArrAsAtE

Arrasateko margolari ezaguna-
ren lana ezagutaraztea eta zabal-
tzea helburu du Julio Galarta 
Pintorearen Lagunak elkarteak. 
Hori horrela, margolariaren  
gainean ikertu eta haren lanen 
katalogoa egin ahal izateko beka 
bat abiarazi du Arte Ederreta-
ko lizentziadunei zuzendutakoa; 
zehazki, ikasketak 2011-2012 
ikasturtea baino lehen bukatu-
ta dituztenei.

Elkarteari utzitako margoen 
bildumaren gaineko lan prak-
tikoa egin beharko du bekadu-
nak, 2015eko ekainerako; eta 
horretarako, 800 euro jasoko 
ditu. Interesatuek curriculuma 

bidali behar dute abenduaren 
31 baino lehen, hona: galartael-
kartea@gmail.com.

Galartaren margoak salgai
Elkartearen asmo nagusia mar-
golariaren obra zabaltzea denez, 
hainbat dira egin dituzten era-
kusketak; horien artean, urta-
rrilaren 6a bitartean, Arrasaten, 
Erdiko kaleko garai bateko Maza 
dendako erakusleihoan dagoe-
na. Galartaren oliozko zortzi 
paisaia batu dituzte.

Debagoieneko zein Euskal 
Herriko beste hainbat txokotan 
margotutako lan horiek salgai 
daude. Interesatuek 943-79 56 
44 telefonora deitu behar dute.

julio galarta pintorearen gainean 
ikertzeko beka abiaraziko dute

Erdiko Kaleko garai bateko Maza dendako erakusleihoan.  |   A. A.
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A. A.  |  bErGArA

Bikote gazteentzako 37. Eus-
kadiko dantza solte txapelke-
ta egingo dute etzi, domeka, 
Udal Pilotalekuan, 18:00etan. 
Sarrera doakoa da. 

Euskal Herriko askotari-
ko herrietatik etorritako 16 
urte baino gutxiago duten 
hamazortzi bikotek hartuko 
dute parte; horien artean dago 
Julen Murgiondok eta Saioa 
Galarragak osatutako Berga-
rako bikotea. Fandango eta 
arin-arin bana dantzatu behar-
ko du bikote bakoitzak. Bost 
sari dituzte onenen artean 
banatzeko, eta, horiez gaine-
ra, bi sari berezi ere bai: jan-
tzi egokienarentzat eta Ber-
garako bikote onenarentzat. 

Bergarako Musika Eskolak 
antolatu du estreinakoz dome-
kako txapelketa, eta ilusioz 
dira dantzari gazteak herrian 
hartzeko. " Ikasturte honetan 
dantza eskolak musika esko-
lan txertatu ditugunez, herrian 
antolatutako dantza saioen 
eta bestelako ekitaldien ardu-
ra gurea da orain", azaldu du 
Nekane Gabilondok, Berga-
rako Musika Eskolako dantza 
arduradunak. 

euskal dantzari 
gazteak etzi 
bergaran 
lehiatuko dira

A. ArANBuruZABAlA  |  ArrAsAtE

Kursaal Eszenaren eta Antzuo-
lako, Arrasateko eta Bergarako 
udalen arteko elkarlanari esker 
sortutako egitasmoa da Kursaal 
Eskura. Bada, proiektuaren hel-
buru nagusia da Kursaal Esze-
naren kultura eskaintza interesa 
duten guztien eskura jartzea. 
Helburu hori gauzatzeko, doako 
autobus zerbitzua jarriko dute; 
aurrez aipatutako hiru udalerrie-
tatik aterako da, eta, Kursaaleko 
emanaldia bukatutakoan, jato-
rrizko herrietara itzuliko da, 
hain zuzen ere.

Atzo, eguena, aurkeztu zuten, 
Bergarako Irizar jauregian. Han 
izan ziren: Iker Goikoetxea, Kur-
saal Zentroa eta Kursaal Eszena-
ko zuzendaria, batetik; eta Deba-
goieneko honako ordezkari hauek, 
bestetik: Leire Iruin, Bergarako 
Udaleko Kultura zinegotzia; Amaia 
Larrañaga, Arrasateko alkateor-
dea; eta Jone Larrañaga, Antzuo-
lako Udaleko Kultura teknikaria.

abenduaren 27tik aurrera 
Kursaal Eskura egitasmoa Kan-
tuz Topa izeneko kontzertuarekin 

abiaraziko dute abenduaren 27an.  
Askotariko jatorri eta estiloetako 
musikariak eta bestelako sortzai-
leak batzen dituen emanaldia da 
Kantuz Topa. Kursaaleko taula-
ren gainean honako artista hauek 
izango dira: Ainhoa Arteta; Eñaut 
Elorrieta; Alex Sardui; Petti; Esti-
txu Pinatxo; Olatz Prat; Mixel 
Ducau, John Berkhout eta Kirmen 
Uribe. Kantu ezagunekin osatu-
tako emanaldia egingo dute, bada, 

abenduaren 27an, Kursaal Audi-
toriumean. Emanaldira joan gura 
duenak abenduaren 22a bitartean 
izango du epea zabalik sarrerak 
erosi eta autobusa erreserbatze-
ko.

eman beharreko pausoak 
Iker Goikoetxeak, Kursaaleko 
ordezkariak, atzoko aurkezpenean  
azaldutakoaren arabera, egitas-
moan parte hartu gura duten 

kulturazaleek prozedura zehatz 
bat jarraitu behar dute. Hasteko, 
Kursaal Elkarguneko webgunean 
erosi beharko dira emanaldirako 
sarrerak; hau da, Sarrerak.kur-
saal.org helbidean. 

Txartelak eskuratu ondoren, 
autobuseko tokia erreserbatu 
beharko du, dagokion herriko 
udaleko kultura sailera deituta 
edo idatzita. Honako hauek dira 
harremanetarako bideak: antzuo-
larrendako, 943-76 62 46 eta kul-
tura@antzuola.net; Arrasatekoen 
kasuan, berriz: 943-25 20 00 eta 
kultura@arrasate-mondragon.
net; eta honako hauek Bergara-
koendakoak: 943-77 91 59 eta kul-
tura@bergara.net.

Esan bezala, hiru herri horie-
tatik abiatuko da Kursaalerako 
autobusa, honako ordu eta toki 
hauetatik, bada: Antzuolan, 
Sagasti kaletik, 18:00etan; Arra-
saten, Garibai kaletik, 18:20an; 
eta Bergaran, Ibargarai kaletik, 
18:35ean.

Ordu Gaztearekin, abantailak 
Abantailak izango dituzte 30 urte-
tik beherakoek eta langabeek 
sarrerak erosteko orduan, Ordu 
Gazte ekimenaren bitartez, hiru 
eurotan erosteko aukera izango 
dute-eta Kantuz Topa emanaldi-
rako sarrerak. Horretarako, ezin-
bestekoa izango dute sarrera 
erreserbatzea, bakoitzari dagokion 
udaleko kultura bulegoetan. Ordu 
Gazteren abantailak jasotzeko, 
Kursaaleko leihatilan egiaztatu 
beharko dute beharrezko agiriak 
erakutsita.

kursaaleko emanaldiak, 
Debagoienera gerturatuta

Amaia Larrañaga, Leire Iruin, Iker Goikoetxea eta Jone Larrañaga.  |   ImAnoL bELokI

'kursaal Eskura' egitasmoarekin, kursaaleko emanaldietarako autobusa doan
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1. eTxebiziTzak

102. erosi

bergara.  bergara aldean 
baserri bat erosiko nuke. dei-
tu telefono zenbaki honetara: 
602 51 07 71 

 
103. errenTan eMan

aretxabaleta.  bi logelako 
etxebizitza ematen da erren-
tan santakurtz kalean. prezio 
onean. 943 79 63 68  edo 
675 00 95 77 

aretxabaleta.  hiru logela, 
bi bainugela, sukalde-jangela 
eta egongela. hirugarren 
solairua, igogailuarekin. ia 
berria. informazio gehiago 
www.euskalnet.net/aguirre 
helbidean edo telefono hone-
tan. 630 60 47 75 

arrasate.  etxebizitza ema-
ten da errentan erdigunean, 
Ferrerias kalean. hiru logela, 
guztiz hornitua eta berokun-
tzarekin. 669 66 54 99 

arrasate.  etxebizitza ema-
ten da errentan Ferrerias 
kalean. bi logela, sukalde-e-
gongela eta komuna. igogai-
lua eta berokuntza. pvcko 
leihoak. hilean 500 euro eta 
komunitaterako 30 euro. bi 
hileko fidantza eskatuko da. 
652 76 21 63 

arrasate.  etxebizitza ema-
te n  d a  e r re n ta n .  e g o e r a 
onean. hiru logela, egongela, 
sukaldea, bi komun eta gara-
je-trastelekua. berokuntza 
eta ur bero zentrala. bizkaia 
etorbidea 1ean. 645 73 29 
66  edo 943 76 03 31 (Jose 
Manuel) 

bergara.  50 metro koadro-
ko apartamentua ematen da 
errentan zubieta kalean. eros-
teko aukera ere bai, 48.000 
euroan. 679 45 57 62 

bergara.  etxebizitza ema-
ten da errentan alde zaha-
rrean. guztiz berriztua. bi 
logela. berokuntzarekin eta 
altzariz hornitua. 629 38 29 
96 

elgeta.  etxebizitza ematen 
da errentan. bi logela, jange-
la-egongela, sukalde hornitua 
eta bi bainugela. berokuntza 
eta igogailua. egoera oso 
onean, eraikin nahiko berria. 
606 08 39 92  edo 679 56 
84 78 

eskoriatza.  goiko kalean 
etxebizitza ematen da erren-
tan. hiru logela eta bi bainu-
gela. Jantzita. berokuntza eta 
igogailuarekin. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 687 78 86 98 
 

104. errenTan HarTu

arrasate.  etxebizitza behar 
dut errentan, gutxienez bi 
logelakoa. hilean gehienez 
500 euro ordain ditzaket. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 605 68 18 49 

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

bergara.  etxebizitza erren-
tan hartu nahi  dut. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 667 36 09 39 

oñati.  hiru logelako etxebi-
zitza bila nabil, deitu zenbaki 
honetara. eskerrik asko. inte-
resatuok deitu telefono zen-
baki honetara: 658 86 98 
38 

oñati.  oñatiko neska ardu-
ratsuak bi edo hiru logelako 
etxebizitza errentan hartuko 
luke. 655 71 15 15 

 
105. eTxeak osaTu

arrasate.  logela ematen 
da errentan erdigunean. 629 
80 77 73 

arrasate.  pertsona bat 
behar da erdigunean dagoen 
etxebizitza osatzeko. intere-
satuok deitu telefono zenba-
ki honetara: 678 82 69 77 

bergara.  logela ematen da 
errentan, sukaldea eta komu-
na erabiltzeko aukerarekin. 
Leku lasaian dago. Wifiarekin. 
hilean 250 euro, gastuak 
barne. kontratu barik. intere-
satuok deitu telefono zenba-
ki honetara: 637 18 07 23  

2. garajeak

203. errenTan eMan

bergara.  garaje itxia, 19 
metro koadrokoa, ematen da 
errentan burdinaten. intere-
satuok deitu 943 76 06 60  
edo 689 36 86 42  telefono 
zenbakietara.

 

4. Lana

402. eskaerak

arrasate edo aretxaba-
leta.  garbitasunean edo 
nagusiak zaintzen lan egingo 
nuke. orduka, gauetan zein 
asteburutan. eskarmentua 
dut eta lege paperak ere bai. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 618 14 71 
34 

arrasate.  astean zehar ume 
eta nagusiak zaindu edo 
denetariko garbiketak egingo 
nituzke. interesatuok deitu 
telefono honetara: 603 33 
50 64 

arrasate.  eskarmentu han-
diko neska goizetan nagusiak 
zaintzeko gertu. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 634 12 56 87 

bergara edo inguruak.  
haur hezkuntza ikasten dabi-
len 24 urteko neska euskal-
duna naiz, bergarakoa, eta 
haurrak zainduko nituzke 
arratsaldetan. esperientzia 
handia daukat. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 680 17 33 61 

bergara.  24 urteko neska 
arduratsua pertsona nagusiak 
zaintzeko gertu. baita janaria 
prestatu, etxea garbitu eta 
ospitaleko egonaldiak egite-
ko ere. esperientzia dut eta 
erizaintza ikasketak eginda. 
bergaran zein arrasaten edo 
antzuolan. interesatuok dei-
tu telefono zenbaki honetara: 
618 92 40 53 

bergara.  emakume euskal-
duna,  es perientz iaduna, 
pertsona nagusiak zaintzeko 
gertu. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 690 
05 79 07 

bergara.  eskarmentua eta 
informeak dauzkan emaku-
meaa etxeko lanak egin eta 
ume zein nagusiak zaintzeko 
gertu. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 610 
34 97 88 

Debagoiena.  emakume 
euskalduna lanerako gertu. 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 606 50 25 67 

Debagoiena.  lan bila nabil: 
nagusiak zaintzen, garbita-
sunean edota sukalde lagun-
tzaile. interesatuok deitu 691 
03 25 02  edo 943 54 09 
41 telefonoetara. 

Debagoiena.  Mutila lane-
rako gertu. etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. eskar-
mentua  dut nagusiak zain-
t ze n  e ta  g a r b i ta s u n ea n . 
au torik ez d u t.  b ereh ala  
hasteko moduan. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 603 63 21 99 

Debagoiena.  Mutila lane-
rako gertu. garbiketan, zerbi-
tzari eta banatzaile moduan 
lan egin izan dut. berehala 
hasteko gertu nengoke. gida-
baimena daukat. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 646 72 08 24 

Debagoiena.  Mutila lane-
rako gertu. gidari, sukalde 
laguntzaile, margotzen, erai-
k u n t z a n  e d o ta  n a g u s i a k 
zaintzen aritutakoa naiz. 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 636 60 48 51 

Debagoiena.  Mutila nagu-
siak zaindu edota garbitasun 
lanak egiteko gertu. gidabai-
mena eta autoa dauzkat. 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 687 08 37 16 

Debagoiena.  nagusi eta 
umeak zainduko nituzke eta 
baita garbitasun lanak egin 
ere. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 632 
87 22 46 

Debagoiena.  nagusiak eta 
umeak zaintzen lan egingo 
nuke. ingrid. 649 14 82 61 

Debagoiena.  neska ardu-
ratsu eta esperientziaduna 
lanerako gertu. umeak zaindu, 
orduka garbiketak egin edota 
nagusiak zaindu eta paseoan 
ateratzeko laguntzen. intere-
satuok deitu telefono zenba-
ki honetara: 695 73 87 95 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua lanerako gertu. geriatria 
ikasketan ditut. nagusiak zain-
du edota garbitasun lanak 
egingo nituzke. egun osoz, erdiz 
zein orduka. 656 85 66 02 

Debagoiena.  neska ardu-
ratsua nagusiak zaindu edo 
denetariko garbiketak egiteko 
gertu. orduka, egun  osoz edo 
etxean bertan bizi izanda. 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 603 34 58 20 

Debagoiena.  neska ardu-
ratsua, euskalduna, umeak 
eta nagusiak zaintzeko gertu. 
esperientzia daukat. intere-
satuok deitu telefono zenba-
ki honetara: 634 42 67 04 

Debagoiena.  neska ardu-
ratsua, oinarrizko geriatria eta 
sukaldaritza ikasketaduna, 
nagusiak zaindu edo deneta-
riko garbiketak egiteko gertu. 
orduka, egun osoz edo etxean 
bertan bizi izanda. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 615 06 28 04 

Debagoiena.  neska espai-
niarra nagusiak zaindu eta 
etxeak garbitzeko gertu. egun 
guztian zehar. esperientzia 
dut. 633 84 65 30 

Debagoiena.  neska gertu 
gauez nagusiak zaintzeko 
edo umeak zaintzeko. deitu 
telefono zenbaki honetara: 
603 23 86 28 

Debagoiena. neska gertu 
lanerako: zerbitzari, sukal-
dean, nagusiak zaintzen eta 
abar. 654 11 15 14

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak zaindu edo garbi-
ketak egiteko. etxean bertan 
bizi izaten, egun osoz edo 
baita orduka ere. deitu tele-
fono zenbaki honetara: 602 
15 56 95 

Debagoiena.  neska lane-
rako gertu. etxean bertan bizi 
izaten edo bestela. eskar-
mentua dut nagusiak zain-
t ze n  e ta  g a r b i ta s u n ea n . 
au to r i k  ez  d u t .  b e re h a l a 
hasteko moduan. deitu 603 
63 31 55  edo 677 83 37 23 
telefono zenbakietara. 

Debagoiena.  sukaldari 
laguntzaile, garbitasun lane-
tan edota nagusiak zaintzen 
lan egingo nuke. autoa dau-
kat. interesatuok deitu tele-
fono zenbaki honetara: 636 
11 23 40 

eskoriatza, aretxabale-
ta edo arrasate.  emaku-
m e euskalduna goizetan 
orduka etxeko lanak egiteko 
gertu. 688 81 61 79  edo 
943 77 00 26 

sukaldaria.  esperientzia-
d u n  s u k a l d a r i a  l a n e r a ko 
gertu: menuak, pintxoak, 
ogitartekoak eta abar egiten 
urtetan aritutakoa. 666 83 
21 95 

 5. irakaskunTza

501. jaso

arrasate.  irakaslea behar 
da mutiko bati eskola partiku-
larrak emateko. dbh 2. mai-
lako matematikak. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 688 65 73 49 

bergara.  irakaslea behar da 
mutil bati eskola partikularrak 
emateko, ingeniaritza gradu-
ko 2. maila. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 695 75 65 64 

oñati.  irakaslea behar da bi 
neskatilari eskola partikula-
rrak emateko.  dbh 4. maila 
eta batxilergoko lehenengo 
mailarako. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 
627 91 23 21 (Mila) 

 

6. MoTorra

602. erosi

Mendirako motorra.  Men-
dirako motorra erosiko nuke. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 656 75 
76 98 

 

7. aniMaLiak

703. eMan

katu ar heldua . 3 urteko 
katu arrarentzat etxe berri 
baten bila nabil, zaindu ezin 
d u d a l a ko .  es te r i l i z a t u ta 
dago eta behar dituen txer-
toak hartuta ditu. oso josta-
ria da. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 
653 71 78 82 

Txakurkumeak.  txakurku-
meak ematen dira opari. inte-
resatuok deitu telefono zen-
baki honetara. interesatuok 
deitu telefono zenbaki hone-
tara: 677 54 05 96 

Txakurra opari.  pomerania 
arrazako txakurra, lau urtekoa, 
ematen da opari. alergia arra-
zoiak direla-eta, ezin dugu 
zaindu. oso maitagarria da 
eta ume artean hazitakoa. 
txertoak eta txipa dauzka. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 625 70 38 
92 

 
704. besTeLakoak

Txoriak.  txoriak badituzu 
emateko, nik jasoko nituzke. 
interesatuok deitu telefono 
zenbaki honetara: 637 18 07 
23 

 

8. DeneTarik

802. erosi

realeko kamiseta.  6-8 
neurriko kamiseta erosiko 
nuke. berdin da zein denbo-
ralditakoa den. interesatuok 
idatzi marysea15@hotmail.
com helbidera edo deitu edo 
whatsappa bidali telefono 
zenbaki honetara. 653 72 22 
54 

 
804. HarTu

b i z i k l e ta k .   b o ta t ze ko 
dagoen edo erabiltzen ez 
duzun bizikleta baduzu, nik 
jasoko nuke. berdin da zein 
egoeratan dagoen. iñaki. inte-
resatuok deitu telefono zen-
baki honetara: 699 06 23 
95 

 
805. TrukaTu

korrika egiteko zinta.  
oinez ibiltzeko edo korrika 
egiteko zinta trukatuko nuke 
spinnineko bizikleta baten 
ordez. zinta domios tc270 
modeloa da. 13 km orduko 
hartzen ditu eta plataforma 
aldapan ere ipin daiteke. inte-
resatuok deitu telefono zen-
baki honetara: 665 75 88 52 

 
806. gaLDu

Dirua arrasate.  abendua-
ren 1ean, goizeko 11:20-
11:30ak artean, dirua galdu 
dut zarugaldetik garibaira 
b i d ea n .  i k a s l ea  n a i z  e ta 
garrantzitsua da niretzat diru 
hori berreskuratzea. aurkitu 
baduzu, deitu zenbaki hone-
tara, mesedez. 648 51 16 17 

 
807. aurkiTu

kartera antzuolan.  dirua 
bakarrik duen kartera topatu 
dute antzuolan. ez dauka 
dokumentaziorik. galdetu 
udaletxean. 943 76 62 46 

Pen-drivea aretxabale-
tan.  azaroaren 20an, dura-
na kalean pen-drive bat aur-
k i t u  g e n u e n .  i n fo r m a z i o 
gehiagorako deitu telefono 
zenbaki honetara. 600 05 
19 00 

 

9. HarreManak

904. besTeLakoak

neska bila.  40- 45 urte 
bitarteko neska ezkongabea 
ezagutu nahiko nuke. 615 75 
09 90. 615 75 09 90 

iragarkia jarTzeko biDeak: 

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

eguazteneko 12:00ak 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 k  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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aretxarte
MERKATARIEN ELKARTEA

KOMUNIKAZIO TALDEA

 EROSKETAK DEBAGOIENEAN EGIN!

Ez zaitez galdu.
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astelehena, 15 Martitzena, 16 eguaztena, 17 eguena, 18zapatua, 13 doMeka, 14egubakoitza, 12

12:00 debagoiena zuzenean 

13:00 ur eta lur 

13:25 zorion agurrak 

13:30 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 kulturrizketak 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 lekeitioko zine eta bideo 

bilera 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 amaia dJ 

19:30 kulturrizketak 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 harmailatik 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 kulturrizketak

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 harmailatik 

13:00 sasoi betean 

13:25 zorion agurrak 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 harmailatik 

15:30 onein 

15:55 zorion agurrak 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 amaia dJ 

17:30 ikusi irratia 

18:20 zorion agurrak

18:30 berriak 

19:00 idemtitateak 

19:30 harmailatik 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 harira 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 harmailatik

00:00 debagoiena zuzenean

00:30 berriak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 lekeitioko zine eta bideo 

bilera

13:55 zorion agurrak 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 ur eta lur 

15:30 onein

 16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 harmailatik 

17:30 ikusi irratia 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 harmailatik 

19:30 idemtitateak 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 gipuzkoa pedalka 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 gogoetaren plaza

00:30 debagoiena zuzenean

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 gipuzkoa pedalka 

13:00 idemtitateak 

13:30 ur eta lur 

13:55 zorion agurrak 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 gogoetaren plaza 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:25 zorion agurrak 

16:30 berriak 

17:00 lekeitioko zine eta bideo 

bilera 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 harira 

19:30 gipuzkoa pedalka 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 amaia dJ 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 gipuzkoa pedalka

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak 

01:00 berriak

10:00 amaia dJ 

10:30 sasoi betean 

11:00 debagoiena zuzenean 

11:55 astea iruditan 

12:00 gogoetaren plaza 

13:00 Mahaingurua: enpresarean 

13:55 zorion agurrak 

14:00 amaia dJ 

14:30 kulturrizketak 

15:00 debagoiena zuzenean 

16:00 astea iruditan 

16:05 gogoetaren plaza 

17:05 bertso saioa 

19:00 debagoiena zuzenean 

19:55 astea iruditan 

20:00 kulturrizketak 

20:30 amaia dJ 

21:00 gipuzkoa pedalka 

21:30 gogoetaren plaza

22:30 kulturrizketak 

23:00 debagoiena zuzenean 

23:55 astea iruditan

00:00 gipuzkoa pedalka

 00:30 amaia dJ

10:00 debagoiena zuzenean 

10:55 astea iruditan 

11:00 bertso saioa 

13:00 debagoiena zuzenean 

13:55 astea iruditan 

14:00 kulturrizketak 

14:25 zorion agurrak 

14:30 ikusi irratia 

15:30 gipuzkoa pedalka 

16:00 amaia dJ 

16:30 debagoiena zuzenean 

17:25 astea iruditan 

17:30 amaia dJ 

18:00 gipuzkoa pedalka 

18:30 kulturrizketak 

19:00 gogoetaren plaza 

20:00 gipuzkoa pedalka 

20:30 debagoiena zuzenean 

21:25 astea iruditan 

21:30 Mahaingurua: enpresarean 

22:30 amaia dJ 

23:00 debagoiena zuzenean 

23:55 astea iruditan

00:00 kulturrizketak

12:00 debagoiena zuzenean

12:30 amaia dJ

13:00 kontzertua: Folklorea ii

13:55 zorion agurrak

14:00 debagoiena zuzenean

14:30 berriak

15:00 amaia dJ

15:30 onein

16:00 debagoiena zuzenean

16:30 berriak

17:00 gipuzkoa pedalka

17:30 idemtitateak: lan merkatua

18:10 ikusmira: antzarraren bidea

18:25 zorion agurrak

18:30 berriak

19:00 ur eta lur

19:30 amaia dJ

20:00 debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 debagoiena zuzenean

21:30 berriak

22:00 kulturrizketak

22:30 debagoiena zuzenean

23:00 berriak

23:30 amaia dJ

00:00 debagoiena zuzenean

00:30 berriak

GOIENA TELEBISTA

aS t e a  g o i e n a n

GoIEnA

santamasetako 
krosaren laburpena
domekan izango da, Arrasate  
Atletiko taldearen eskutik, san-
tamasetako krosa. Herriko erdial-
dean egongo den zirkuituari lau 
itzuli emango dizkiote (6,4 km)
eta horren laburpena ikusi ahal 
izango da asteleheneko Harmai-
latik kirol saioan, besteak beste.
'Harmailatik'
Astelehena, 22:00

GoIEnA

Fermin Muguruza, 
gogoetaren Plazan
durangoko Azokako Gogoetaren 
Plazan hitz egin zuen Fermin 
muguruza musikariak hilaren 
6an. saio hori oso-osorik eskai-
niko dute Goiena telebistan aste-
buruan: zapatuan 12:00etan, 
16:05ean eta 21:30ean eta 
domekan 19:00etan.
'Gogoetaren Plaza'
zapatua, 12:00

ARRASATE IRRATIA

Arrasateko Udalak eta 
AEDk antolatuta, bertso 
jaialdia egongo da hilaren 
22an Amaia antzokian, 
22:30ean. Bertara joateko 
sarrerak lortzeko, deitu 
943-25 05 05 telefonora edo 
idatzi irratia@goiena.com 
helbidera eta hartu parte 
zozketan. Egubakoitzean 
egingo da zozketa hori.

Hilaren 22rako 
bertso jaialdirako 
sarrerak zozketan

Asteko gainbegiratuan, zapa-
tuan eta domekan, 10:00etan, 
besteak beste, Keu Agirre-
txea musikariari egindako 
elkarrizketa entzun ahal 
izango da. Xabier Iriondo 
musikariarekin batera kale-
ratu du KX diskoa eta Amaia 
antzokian aurkeztuko dute 
domekan. Elkarrizketa oso-
rik entzun ahal izango da.

keu agirretxea 
musikariari 
elkarrizketa

ZaPatua, 13

Eguraldiak okerrera egingo du. 
zerua lainotuta egongo da eta 
euria egiteko arriskua ere izango 
da zapatuan.

DOMeka, 14

Eguna lehorretik joango da eta 
tarteka ostarteak ere irekiko dira.
Hala ere, tenperatura zertxobait 
jaitsiko da domekan.

Max. 15º

Min. 7º

Max. 13º

Min. 5º

e g u r a l D i a  aS t e b u r u a n

DEBAGOIENA

EUSKAL HERRIA

zapatuan tenperatura 
jaitsiko da eta euria egingo 
du. domekan, berriz, ez du 
euririk egingo orokorrean.

g u a r D i a ko  fa r m a z i a k

arraSate

egubakoitza, 12 etxeberria zarugalde kalea 38 943 77 16 30

zapatua, 13 alberto azkoaga Ferrerias kalea 1 943 79 15 15

Domeka, 14 M.Fca. azkoaga iturriotz 17 943 79 79 99

astelehena, 15 Fernandez Maisu aranbarri  kalea 1 943 79 22 26

Martitzena, 16 irizar erguin 11 943 79 12 39

eguaztena, 17 aMezua sta. Marina 32 943 79 09 74

eguena, 18 español Morales araba etorb.,  14 943 79 18 65

bergara

egubakoitza, 12 zabala barrenkale 25 943 76 16 87

zapatua, 13 guallar san antonio, 5 943 76 11 05

Domeka, 14 guallar san antonio, 5 943 76 11 05

astelehena, 15 estella Matxiategi 5 943 76 19 63

Martitzena, 16 Mozos iparragirre 2 943 76 12 15

eguaztena, 17 urrutikoetxea orixondo plaza 4 943 76 11 74

eguena, 18 zabala barrenkale 25 943 76 16 87

oñati

egubakoitza, 12 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

zapatua, 13 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

Domeka, 14 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

astelehena, 15 garate kale barria,  42 943 78 05 58

Martitzena, 16 garate kale barria,  42 943 78 05 58

eguaztena, 17 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

eguena, 18 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

Farmazien eskuko telefonoetarako 2014 egutegia eskuratzeko, bidali FarMa 25600 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,9 euro + Wap deskarga, operadorearen arabera, altiria ticek kudeatuta (www.altiria.es).

benilde Moya Maturana. eskoriatzan, azaroaren 30ean. 87 urte.

Maria Carmen roa ocio. oñatin, abenduaren 2an. 86 urte.

guadalupe Fernandez jimenez. arrasaten, abenduaren 2an. 65 urte.

inazita arizmendi azpiazu. bergaran, abenduaren 3an. 84 urte.

juan jose Diaz de Monasterioguren Mendiola. abenduaren 3an. 65 urte.

Manuel Laskurain etxeberria. bergaran, abenduaren 4an. 90 urte.

juanita zugasti okina. bergaran, abenduaren 5ean. 100 urte.

angel Menoyo Quincoces. arrasaten, abenduaren 5ean. 85 urte.

Luis arostegi egaña. arrasaten, abenduaren 5ean. 88 urte.

Marzelino sanz Mondragon. arrasaten, abenduaren 6an. 67 urte.

Flora sañudo Lasagabaster. bergaran, abenduaren 7an. 96 urte.

Maria untzueta kortabarria. bergaran, abenduaren 9an. 86 urte.

Migel ortega garcia. arrasaten, abenduaren 9an. 79 urte.

juanita etxeberria jauregi. bergaran, abenduaren 10ean. 92 urte.

h i l Da ko a k
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UrtEUrrEnA

 Francisco inzaren alarguna 

bergaran hil zen 2013ko abenduaren 13an, 95 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2014ko abenduaren 12an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da,
 abenduaren 14an, 12:00etan, 

bergarako santa Marina parrokian.

Maria Teresa 
Azkarate-Askasua Larrañaga

UrtEUrrEnA

Aurrez esker on bertaratzen zareten guztioi.
Arrasaten, 2014ko abenduaren 12an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
abenduaren 14an, 11:00etan, 

uribarriko itxaropenaren amaren elizan.

Juanito 
Osinaga Arabaolaza

EskEr onA

 Joakin etxanizen alarguna 

2014ko abenduaren 5ean hil zen, 100 urte zituela.

Bergaran, 2014ko abenduaren 12an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei eta 
samin-agurrak bidali zenizkigutenoi 

eskerrik asko, sendikoen izenean.

Juanita 
Zugasti Okina

UrtEUrrEnA

2013ko abenduaren 9an hil zen, 91 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Antzuolan, 2014ko abenduaren 12an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
abenduaren 14an, 11:00etan, 

antzuolako errukizko amaren parrokian.

Monika 
Aranguren Iribe-Kanpos

UrtEUrrEnA

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2014ko abenduaren 12an.

urteurreneko meza zapatuan izango da, abenduaren 13an, 
19:00etan,  oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian. 

—
Uribarrin ereindako haziak,

Gaztelondon eman zuen fruitu.
Gure ama eta amona,
beti gaituzu maitatu.

Gero arte esan ondoren,
egin gaituzu agurtu.

Merezi dezun paradisuan,
Jainkoak egin zaitzala hartu.

Emili
Igartua Irizar

UrtEUrrEnA

arrasaten hil zen 2012ko abenduaren 6an, 82 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Arrasaten, 2014ko abenduaren 12an.

haren oroimenez bigarren urteurreneko meza domekan izango da, abenduaren 
14an, 12:30ean, arrasateko san andres auzoko Jasokundeko amaren elizan. 

—
Zure mendi maiteetan
poza ezagutu zenduan

zoriona laga duzu
bizi izan zeran lekuan.

Orain joan zara gure ondotik
nola zaitugun goguan!

Bila ezazu mendi eder bat
guztiontzako zeruan.

Luis 
Mendarozketa Heriz

UrtEUrrEnA

bergaran hil zen 2013ko abenduaren 3an, 53 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2014ko abenduaren 12an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, abenduaren 14an, 
12:00etan, bergarako santa Marina parrokian.

—
Beti etxekoen gogoan.

M. Carmen 
Dominguez de la Torre

UrtEUrrEnA

 'raton'
Julita lete urdangarinen alarguna

bergaran hil zen 2013ko abenduaren 23an, 84 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Bergaran, 2014ko abenduaren 12an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da,
 abenduaren 14an, 12:00etan, 

bergarako santa Marina parrokian.

Maximo 
Rubio Bartolome

EskEr onA

2014ko abenduaren 6an hil zen, 67 urte zituela.

Arrasaten, 2014ko abenduaren 12an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei eta 
samin-agurrak bidali zenizkigutenoi eskerrik asko, 
emaztearen, alaben, suhiaren eta biloben izenean.

Marcelino 
Sanz Mondragon

UrtEUrrEnA

 'renteri' 

2013ko abenduaren 16an hil zen, 82 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Bergaran, 2014ko abenduaren 12an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, abenduaren 14an, 12:00etan, 
bergarako santa Marina parrokian.

—
Beti gure bihotzean.

Mari Carmen 
Gonzalez Imaz

oroIGArrIA

perun hil zen abenduaren 3an, 65 urte zituela.

Zure kuadrilla.
Oñatin, 2014ko abenduaren 12an.

lourdes
Joxe - conchi

benjamin (†) - Milda
antton- begoña

victor - ana delia 
rafael - rosa 
pedro - Juani

Juanjo Diaz de 
Monasterioguren Mendiola

EskEr onA

abenduaren 3an hil zen, 65 urte zituela.

Oñatin, 2014ko abenduaren 12an.

Azken bidaian gelditu zitzaizun bihotza,
gure taupada bakoitzean izango da zure oroitza.

Eskerrik asko eta gero arte!
—

ondoan izan ditugun guztiei bihotzez eskerrik asko, familiaren partetik.

Juan Jose Diaz de 
Monasterioguren Mendiola

EskEr onA

bergaran hil zen 2014ko abenduaren 10ean, 92 urte zituela.

Bergaran, 2014ko abenduaren 12an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana familiaren izenean.

Juanita 
Etxeberria Jauregi

EskEr onA

 oñatiko santa anako klaratarra 

2014ko abenduaren 3an hil zen, 84 urte zituela.

Bergaran, 2014ko abenduaren 12an.

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

—
haren arimaren aldeko meza zapatuan izango da, abenduaren 13an, 

19:00etan, bergarako san pedro parrokian.
bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Ahizpa Inazita 
Arizmendi Azpiazu

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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Elkar argitaletxeari esker 

John Andueza idazlearen 'Prime 
Time' liburua dugu zozketagai

PArtE HArtZEkO:
sms: KLUBA [PRIME TIME] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

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

[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 

sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

Oñatiko ganbara Abesbatzari esker 

'Carmina Burana' obra 
ikusteko sarrerak ditugu
Zubikoa kiroldegia. Oñati
Abenduaren 28an, 19:30ean.

PArtE HArtZEkO:
sms: KLUBA [GANBARA] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

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

[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 

sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

Musika

bergara alai taldea
40. urteurrena ospatzeko ema-
naldia egingo dute. 
gaur, egubakoitza, udaletxean, 19:30ean. 

oÑaTi ain_1 eta jade taldeak
Arrasateko Ain_1 taldeak Badoa, 
badirau diskoa aurkeztuko du. 
Ostean, Jade bikote kubatarra. 
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan. 

eLgeTa bidelapurrak taldea
Doako kontzertua egingo du. 
gaur, egubakoitza, espaloian, 22:00etan. 

oÑaTi gabonetako kontzertua
Parte hartuko dutenak: Udal Musi-
ka Banda, Oñati Abesbatza, parro-
kiako korua, Ganbara Abesbatza,  
Ganbara Txiki Abesbatza eta 
Txantxiku Ikastolako Abesbatza.  
etzi, domeka, parrokian, 19:00etan. 

bergara san Pedroko organoaren 
aldeko emanaldia
Aitor Olea organistak egingo du 
kontzertua. 
etzi, domeka, santa Marinan, 19:00etan. 

arrasaTe xabier iriondoren eta keu 
agirretxearen proiektu musikala
Ondarroan eta Milanen sortuta-
ko bidaia musikala da KX. Abes-
tiei eta esperimentazioari hegoak 
ematen dien proiektua. Xabier 
Iriondok eta Keu Agirretxeak bat 
egingo dute. Sarrerak, zazpi euro. 
etzi, domeka, amaia antzokian, 20:00etan. 

areTxabaLeTa gabonetako 
kontzertua
Leizarra musika eskolako ikas-
leen emanaldia. 
abenduaren 16an, parrokian, 18:00etan. 

anTzerkia

areTxabaLeTa 'boli bili boli' 
txotxongiloak
2 eta 5 urte arteko neska-muti-
koendako emanaldia. 
bihar, zapatua, liburutegian, 11:30ean. 

areTxabaLeTa 'olentzeroren 
sekretua' antzezlana
Zirtaka taldearen antzezlana. 
Sarrera, hiru euro. 
etzi, domeka, arkupen, 11:30ean. 

areTxabaLeTa '100 metro 
karratu' antzezlana
Txalo taldearen lana. Bi emaku-
me, nor baino nor ezberdinagoak, 
baina, aldi berean, bakardadeari 
lotuak. Elkarren artean harreman 
bitxia sortuko da; emozioak, alga-
rak, samurtasuna eta konplizi-
tatea izango dituzte lagun.
abenduaren 18an, arkupen, 19:30ean.

erakuskeTak

arrasaTe indarkeria matxista 
salatzeko argazki erakusketa 
Azaroaren 25aren harira Ema-
kume Txokoak indarkeria matxis-
ta salatzeko argazki erakusketa 
egin du. 
urtarrilaren 30era arte, emakume txokoan.  

arrasaTe oleo erakusketa
Tano Rivas delako olio erakus-
keta ikusgai Harresin egunero, 
hilaren 19ra arte.
abenduaren 19ra arte, harresin.

arrasaTe 'begira arrasate'
Arrasateko historiari buruzko 
erakusketa dago Mondragon Uni-
bertsitateko Goi Eskola Politek-
nikoko ikasle eta irakasleentzat. 
abenduaren 19ra arte, gepeko liburutegian.

eLgeTa Mikel garateren lanak
Margolari azkoitiarraren lanak 
daude ikusgai. 
espaloian, egunero.

besTeLakoak

oÑaTi odol-ateratzea
Urteko azken odol-ateratzea egin-
go dute ikastolan. 
gaur, egubakoitza, ikastolako aretoan, 17:30ean.

eLgeTa Luntxa, erretiratuendako
Xalbadorpe elkartearen eskutik, 
bazkide guztiendako. 
gaur, egubakoitza, ozkarbi elkartean, 18:30ean. 

eLgeTa Hondarribiko arraunlariei 
ongietorria
Urteroko ongietorria Elgetako 
jarraitzaileen eskutik. 
bihar, zapatua,  elgetan, 11:00etan. 

arrasaTe ume eta gazteendako 
animazioa                                                                     
Ibai-Arteren Gabonetako 
kanpainako ekimena da. 
Ordutegia: 11:30-13:30 eta 
16:00-19:00. Bihar, zapatua,  
Herriko plazan, aipatutako 
orduetan.

oÑaTi kuboko Vii. xake txapelketa
Gazteendako txapelketa da. Izen-e-
matea txapelketa hasi aurretik egin 
behar da gaztelekuan. 
bihar, zapatua, gaztelekuan, 17:00etan. 

eLgeTa 'elgeta kantuan'
Kalerik kale eta tabernarik taber-
na kantuan ibiliko dira. 
etzi, domeka, elgetan, 13:00etan. 

anTzuoLa barrukotasunaren heziketa 
gurasoendako
Bi saio egingo ditu Jesus Matak: aben-
duaren 16an eta 17an, 18:30etik 20:30era 
arte. Bietan, seme-alabak positibota-
sunean bizitzeko eta hezteko pautak 
emango ditu. Sei hilabeteko tailerra 
egiten dihardu Antzuolan.
aipatutako egun eta orduetan, olaranen. 

arrasaTe buruko zapien gainean
Lore Gazteak taldearen 50. urteu-
rreneko ospakizunen azken ekital-
dia. Buruko zapien erabileraren 
gaineko tailerra egingo dute Xeli 
eta Ixiar Arregik.
abenduaren 16an, kulturaten, 18:30ean.

eLgeTa bisita, Mizpirualdera
Gabonetako bisita. 
abenduaren 17an, Mizpirualden, 15:00etan. 

azoka

oÑaTi  elkartasun azoka
Elkar Heziren eskutik azokan egon-
go dira: gobernuz kanpoko era-
kundeen postuak, Elkar Heziko 
familiek egindako gozogintza eta 
bitxigintza salmenta postuak, txos-
na, tailerrak eta arropa bilketa, 
besteak beste.
bihar, zapatua, Foruen plazan, 10:00etan. 

oÑaTi jostailuen truke azoka
Txalokaren eskutik. Eguraldi txa-
rra egiten badu, ludotekan izango 
da. 
bihar,  zapatua, Foruen plazan, 10:30ean.

arrasaTe jostailuen truke azoka
Txatxilipurdiren eskutik, azoka 
plazan trukatu ahal izango dira 
jostailuak, 10:00etatik 13:00etara.  
Bestalde, hilero antolatzen den 
Elkar Truke Ekimena ere bertan 
egongo da ordutegi berberarekin, 
eta baita Familiak elkar ezagutzen 
egitasmoa. Euskaraz jolasteko auke-
ra egongo da 11:00etatik 12:00etara.
aipatutako leku eta orduetan.

LiTeraTura

eLgeTa 'ipuinen ordua'
3 urtetik gorako umeendako. Doan 
eta euskaraz. 
gaur, egubakoitza, liburutegian, 17:20ean. 

bergara 'berba kateatuak' 
Helduendako ipuin emanaldia 

GoIEnA

arrasaTe 'galderak' 
antzezlana
Doke taldearen azken lana. 
Egunero edozein une eta toki-
tan berez sortzen diren gal-
dera bitxi, arraro eta, batzue-
tan, ergelen inguruan garatzen 
du obrak ardatz nagusia. 
Josemari Velez de Mendiza-
balek idatzi du antzezlana eta 
Itziar Rekaldek egin ditu 
zuzendari lanak.
gaur, egubakoitza, amaia antzokian,  20:00etan.

GoIEnA

bergara gazteen dantza solte txapelketa
Bikote gazteen dantza solte txapelketa jokatuko da Bergara-
ko musika eskolaren eskutik. Guztira, hamazortzi bikote 
lehiatuko dira eta bailarako bikote bakarra egongo da: Saioa 
Galarragak eta Julen Murgoitiok osatzen dutena.
etzi, domeka, udal pilotalekuan, 18:00etan.

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

non-zer abendua 12
abendua 18

Dorleta Kortazarren eskutik. 
abenduaren 16an, kultura etxean, 19:30ean. 

arrasaTe Liburu aurkezpena 
Octubre de 1943 en Euskal Herria. 
revolución, insurrección y huelga 
general liburuaren aurkezpena. 
abenduaren 16an, kulturaten, 19:00etan.

oÑaTi 'oñatiko hitzen altxorra' 
Oñatiko bertsolaritzaren historia 
idatzi du Urko Egañak. 130 bat 
urtean Oñatin bertsolaritzak 
emandakoa laburbildu du. Ando-
ni Egañak egin du liburuaren 
hitzaurrea eta aurkezpen ekital-
dia egongo da. 
abenduaren 16an, kultura etxean, 18:00etan.
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AEd elkarteari esker 

Santamas eguneko bertso
saiorako sarrerak ditugu.
Amaia Antzokia. Arrasate.
Abenduak 22an, astelehenean, 20:30ean.

PArtE HArtZEkO:
sms: KLUBA [BERTSOAK] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

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

[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 

sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

Bergarako udalari esker 

Gabonetako kontzerturako 
sarrerak ditugu
udal pilotalekua. Bergara.
Abenduaren 20an, zapatua, 22:30ean.

PArtE HArtZEkO:
sms: KLUBA [GABON KONTZERTUA] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

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

[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 

sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

Arrasateko udalari esker 

Marlena Smalls & The Hallelujah 
gospel saiorako sarrerak ditugu
Amaia Antzokia. Arrasate
Abenduaren 23an, asteartean, 20:00etan.

PArtE HArtZEkO:
sms: KLUBA [GOSPEL] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

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

[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 

sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

Arrasateko udalari esker 

'3 Txerritxoak eta Otsoa' haur 
antzerkirako sarrerak ditugu
Amaia Antzokia. Arrasate
Abenduaren 20an, zapatuan, 17:00etan.

PArtE HArtZEkO:
sms: KLUBA [3TXERRITXOAK] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.com WhatsApp: KLUBA [3TXERRITXOAK] 

[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 

sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

Ezagutzen dugun bizitzaren 
ondoren beste bizitza berri 
bat dago? Erantzuna 

ezezkoa bada: saminduta bizi 
behar dugu edo daukagunari ahal 
dugun etekin handiena atera 
behar diogu? Woody Allenen film 
askotako pertsonaiek bizitzaren 
zentzuari buruz galdetu izan 
dute.  Halako galderak Magia a la 
luz de la luna-n ere agertzen dira. 
Gaia komedia erromantiko baten 
barruan kokaturik dago. Bizitzari 
buruzko nahiko ikuspegi 
eszeptikoa duen mago batek 
iruzurtitzat hartzen duen medium 
baten trikimailuak argitara eman 
nahi ditu. Medium-a neska 
erakargarria da, eta hortxe 
sortuko dira zalantzak. 
Amodiozko sentimenduak 
sortzen direnean  sendoak 

ziruditen ideiak kolokan egongo 
dira.  Woody Allen 30eko eta 
40ko hamarkadetako 
komedietara hurbiltzen da. 
Komedia askotan, oso 
bestelakoak diren bi pertsonaien 
artean gatazka sortzen da. Bat 
mutila eta bestea neska. 
Gehienetan mutila lasaiagoa da 
eta bizimodu ordenatuagoa eta 
metodikoagoa du. Neska 
bizimodu hori hankaz gora jarriko 
duen zurrunbiloa izango da. 
Howard Hawks, George Cukor, 
Mitchell Leisen, Ersnt Lubistsch 
edo Preston Sturgesen zinemara 
hurbiltzen da. Gainera, Magia a la 
luz de la luna-n gertatzen diren 
egoerek zerikusi handia dute 
Pigmalion edo My fair lady-rekin 
eta horietan  agertzen ziren Henry 
Higgins eta Eliza Doolittlerekin. 

Magia a la luz de la luna 
sentimenduzko komedia liraina 
eta atsegina da. Komediaren 
aldetik, barre baino gehiago, 
irribarrea sortzen du eta modu 
egokian nahasten da egoera 
erromantikoekin. Allenek ondo 
edaten du klasikoen iturrietatik 
eta  ondo egituratutako gidoi 
batekin eta aktoreen lan 
egokiarekin  komedia gozagarri 
bat burutzen du. Colin Firthek 
oso ondo islatzen du 
pertsonaiaren harrotasuna eta 
ahultasuna;  Emma Stonek 
xarma eta  freskotasuna ematen 
dio bere pertsonaiari; eta Eileen 
Atkinsek etekin zoragarria  
ateratzen dio izebaren 
pertsonaiari.

Komediaren klasikoetara hurbiltzen

bergara

ZABALOTEGI

Malefica
domeka: 19:30.

Tarzan
domeka: 17:00.

oÑaTi

KULTURA ETxEA

exodus: dioses y reyes
egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

Dixie eta matxinada 
zonbia
zapatua eta domeka: 
17:00.

areTxabaLeTa

ARKUpE

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

Campanilla, hadas y 
piratas
zapatua eta domeka: 
17:00.

eibar

COLISEO

el juez
zapatua: 16:30, 19:30, 

22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

Perdida
zapatua: 16:30, 22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehana: 20:30.

ANTZOKIA

alexander y el dia 
terrible, horrible, 
espantoso, horroroso
zapatua eta domeka: 
17:00.

st. Vincent
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

gasTeiz

BOULEVARD

st. Vincent
egubakoitza eta zapatua: 
00:40.
egubakoitzetik eguenera: 
18:10, 20:20, 22:30.
zapatua eta domeka: 
16:00.

Hombres, mujeres y 
niños
egubakoitza eta zapatua: 
23:45.
egubakoitzetik domekara: 
18:45, 21:15.
zapatua eta domeka: 
16:15.
astelehenetik eguenera: 
18:10, 20:20, 22:30.

exodus: dioses y reyes 
3D
egubakoitzetik eguenera: 
17:30.

exodus: dioses y reyes
egubakoitzetik eguenera: 
19:00, 20:30, 22:00.
zapatua eta domeka: 
16:00.

ouija
egubakoitza eta zapatua: 
00:45.
egubakoitzetik eguenera: 
18:45, 20:45, 22:45.
zapatua eta domeka: 
16:45.

Magia a la luz de la 
luna
egubakoitza eta zapatua: 
00:25.
egubakoitzetik eguenera: 
18:25, 20:25, 22:25.
zapatua eta domeka: 
16:25.

Los juegos del 
hambre: sinsajo
egunbakoitza eta 
zapatua: 00:00.
egubakoitzetik domekara: 
19:00, 21:30.
egubakoitza eta domeka: 
17:30, 20:00, 22:30.
zapatua: 22:30.
astelehena: 17:30, 
19:00, 20:00, 21:30, 
22:30.
Martitzena: 17:30, 
20:00, 22:30.

Mortadelo y Filemon 
contra jimmy el 
cachondo 3D
zapatua eta domeka: 
16:00.

Mortadelo y Filemon 
contra jimmy el 
cachondo
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 20:00.

Los pinguinos de 
Madagascar 3D
zapatua eta domeka: 
15:30.

Los pinguinos de 
Madagascar
egubakoitza: 16:00, 
18:00.
zapatua: 18:00, 20:00.
domeka: 16:00, 18:00, 
19:55.
astelehenetik eguenera: 
18:00.

Trash, ladrones de 
esperanza
egubakoitza: 19:55, 
22:15, 00:35.
zapatua: 00:35.
domeka: 22:15.
astelehenetik eguenera: 
19:55, 22:15.

interstellar
egubakoitza eta zapatua: 
20:00, 23:15.
domekatik eguenera: 
18:30, 21:45.

Dos tontos todavia 
mas tontos
egubakoitza eta zapatua: 
15:30, 17:45.
domeka: 16:15.

Perdida
egubakoitzetik eguenera: 
22:00.

relatos salvajes
egubakoitza eta zapatua: 
23:30.

alexander y el dia 
terrible, horrible, 
espantoso, horroroso
zapatua eta domeka: 
17:15.

Los boxtrolls

zapatua eta domeka: 
15:30.

el Hobbit maratoia
Martitzena: 16:15, 19:20, 
22:20.

FLORIDA

Magia a la luz de la 
luna
egubakoitzetik domekara: 
18:35, 20:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:50, 20:45.

Mortadelo y Filemon 
contra jimmy el 
cachondo
egubakoitza: 16:45.
zapatutik astelehenera: 
12:00, 16:45.
Martitzenetik eguenera: 
17:00.

Los pinguinos de 
Madagascar
zapatua eta 
domeka:12:00, 16:30.

st. Vincent
egubakoitzetik domekara: 
18:25, 20:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
16:45, 21:00.

i feel good
egubakoitzetik domekara: 
17:00, 19:45, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 19:45.

exodus: dioses y reyes
egubakoitzetik eguenera: 
17:00.

Los fenomenos
egubakoitzetik domekara: 
16:30, 19:45, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 19:45.

Los juegos dekl 

hambre: sinsajo

egubakoitzetik domekara: 

18:15.

zapatua eta domeka: 

12:00.

astelehenetik eguenera: 

20:40.

Mil noches, una boda

egubakoitzetik domekara: 

20:30.

astelehenetik eguenera: 

18:50.

relatos salvajes

egunbakoitzetik domekara: 

22:30.

astelehenetik eguenera: 

18:50.

señorita julia

egubakoitzetik domekara: 

17:00, 19:45, 22:30.

astelehenetik eguenera: 

17:00, 19:45.

Hombres, mujeres y 

niños

egubakoitzetik domekara: 

16:30, 20:30, 22:30.

astelehenetik eguenera: 

16:45, 20:45.

alexander y el dia 

terrible, horrible, 

espantoso, horroroso

zapatua eta domeka: 

12:00.

Dos dias, una noche

egubakoitzetik domekara: 

18:45.

astelehenetik eguenera: 

18:50.

Magia a La Luz De La Luna  
zuzendaria: Woody allen.
Herrialdea: aeb.
urtea: 2014.
aktoreak: colin Firth, emma stone, eileen 
atkins.
iraupena: 00 minutu.

ANtONIO ZABAlA

krItIka

ZIneMa

bAstErokULtUrGUnEA.bLoGsPot.Com

oÑaTi Tomax pailazoaren 
abenturak
Errekalde Herri Eskolako 
guraso elkartearen eskutik 
Txipli txapla delako ikuski-
zuna egingo dute Tomaxek 
eta  Muxugorrik. Hondartza-
ra joango dira biak eta Doto-
reo olagarroa, Benantzio ezpa-
ta-arraina eta Anttoni antxoa 
ezagutuko dituzte, besteak 
beste. Sarrerak, lau euro.
bihar, zapatua,  zuazola institutuan, 17:30ean. 
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t i r a b i r a k a

E
man eskua da larun-
batean, abenduak 13, 
Bergarako epaitegia 
inguratzeko deialdia 

iragartzeko leloa. Une honetan 
debagoiendar bat (Xibo) dau-
de epaitzen Madrilgo Auzite-
gi Nazionalean bere militan-
tzia politikoarengatik. 

Urtarrilaren 12an hasi eta 
ekainaren 8ra bitartean, bes-
te lau izango dira (Ino, Mikel, 
Mikelon eta Aittor). 

Epaiketa horiek salatzeko 
egin dute larunbateko deial-
dia. Baita bost auzipetuei 
elkartasuna adierazteko ere. 
Izan ere, inoiz zentzurik izan 
ez duten epaiketekin jarrai-
tzeak eta beraien militantzia 
politikoarengatik jendea kar-
tzelaratzen jarraitzeak mina 
eta amorrua ere sorrarazten 
ditu.

Lagunak ditut auzipetuak. 
Beraietako bat ere izan nin-
tekeen. Inorekin batera ANV-
ko alkate nintzen neu ere 
kartzelaratu eta auzipetu 
zutenean. Gutariko beste hain-
bat izan gintezkeen.

Mendekua da epaiketa 
hauek izan dezaketen zentzu 
bakarra eta sasoiak ez dira 
mendekurakoak, bizikidetza-
rakoak eta aurrera egitekoak 
baizik. 

Kartzelak uzteko sasoia 
da, ez betetzekoa.

Ni neu ere epaitegian izan-
go naiz aldamenekoari eskua 
emanda.

Eman 
eskua

a z k e n  b e r b a

AgurNE 
BArrusO

Amilaga 39, Bergara  •  Tel./Faxa: 943 76 12 99  •  e-posta: euskalduna@harrespil.net

Hileta Zerbitzuak

BEILATOKIA • ETENGABEKO ZERBITZUA • LORE KOROAK 
ESKELAK • TRAMITE GUZTIEN BIDERATZEA

OIHANA ElOrtZA  |  ArrAsAtE

Puntua du izena Goienaren pro-
duktu berriak. Papera du euska-
rri eta egubakoitzetako GOIENA 
paperarekin batera argitaratuko 
da urtarrilaren 16tik aurrera. 
Goiena Klubeko bazkideek jaso-
ko dute, asteleheneko Goiena 
paperaren ordez.  

egubakoitzetan 
Hamaika urte egingo ditu aste-
leheneko Goiena paperak, eta 
produktu horren harpidedunek 
egin dute posible Puntua. "Klu-
bekoek jasotzen duten aldizka-
ria guztiz berrituko dugu. Hel-
burua izan da eurekin pentsa-
tutako edukiak eskaintzea, 
formatu berritua eta kolore-
tsuagoa egitea. Zerbitzua hobe-
tzea, hain zuzen ere. Klubeko 
bazkide izateagatik jasoko dute 
produktu esklusibo eta freskoa, 
astero-astero", adierazi du Goie-
nako zuzendariak, Iban 
Arantzabalek.

Aldaketa edukiari eta 
formatuari dagokio, baina 
baita jasotzeko egunari 
ere. Izan ere, urtarriletik 
aurrera, astelehenean jaso 
beharrean, egubakoitzean 
jasoko ditu Goienako baz-
kideak bi produktuak. 

Patxadan 
Puntua koloretan inprimatutako 
48 orriko aldizkari itxurako aste-
karia izango da. Eguneroko berriez 
harago joango dena gaiak auke-
ratzerakoan. Gaiak (artikuluak, 
erreportajeak, elkarrizketak…) 
beste ikuspuntu batetik jorratu-
ko ditu eta erreportaje landuak 
ere ekarriko ditu. Argazkiak 
zaintzeko ahaleginak egingo dira 
eta gaietan espezialistak diren 
kolaboratzaileekin, "adituen komu-
nitatearekin" batera egindako 
aldizkaria izango da. Zaletasunak, 
aisialdiak eta osasunak, esatera-
ko, toki berezia izango dute. "Bes-
te patxada batekin jorratuko da 
eta pertsonen kontakizunei, zale-
tasunei, aisialdiari… garrantzi  
handiagoa emango zaio, aldizka-
ri entretenigarria eta denboran 
iraunkorragoa egite aldera", 
zehaztu du Eneko Azkaratek, 

Goienako edukien ardu-
radunak.

Puntua jasotzeko urte-
ko kuota 55 euro izango 
da eta bazkide bakoitzak 
emandako euro bat behar 
larria duen ekimen sozial 
batera bideratuko da. Baz-
kideen proposamenak 
jasoko dira diru hori nora 
bideratu erabakitzeko.

Goienako produktu berria da 'Puntua', 48 orriko aldizkari itxurako astekaria, oso-osorik koloretan

Asteleheneko 'Goiena' papera ordezkatuko du urtarrilean, eta egubakoitzetan banatuko da

urte berriarekin batera dator 'Puntua'
b u k at z e ko

Egubakoitzeko GOIENA paperarekin etorriko da Puntua.  |   ImAnoL sorIAno

Puntua-ren barruko orrialde batzuk. 
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Goiena Klubeko bazkide ez bazara edo 
norbaiti urte osorako oparia egin nahi badiozu:

943 25 05 05 / kluba@goiena.eus 

AsteKAri berriA
Urtarrilaren 16tik aurrera, 

egubakoitzeko Goienarekin batera, 
Goiena Klubeko bazkideendako.

Gai guztiak, beste ikuspuntu batetik.
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