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IrAtI gOItIA  |  ArrAsATe

Abiadura Handiko Trenaren obra 
zibila amaituta dago bailarako 
hainbat tokitan; adibidez, Esko-
riatzan eta Aramaion. Adif-ek egin 
zituen lan horiek. Beste zati batzuk, 
berriz, eraikuntza lanean daude: 
Eusko Jaurlaritza egiten dabilen 
Bergara-Bergara eta Bergara-An-
tzuola. Debagoienean, zati batzuk 
Sustapen Ministerioak egin ditu 
–oro har, Arrasate, Aramaio eta 
Eskoriatzakoak– eta beste batzuk, 
Eusko Jaurlaritzak –Antzuola eta 
Bergara.

Eskoriatza, Aramaio eta Arra-
sateko zatietako obra zibila amai-
tuta dago. Hala ere, Eskoriatzan, 
azken euriteek lur-jausiak eragin 
dituzte tunelen sarbideetan eta 
kalte horiek konpontzen ibili dira 
azken asteotan. Aramaion ere 

hainbat lanetan ibili dira asteon. 
Zati horietan bigarren faseko lanak 
falta dira (trenbidea, elektrizita-
tea...); oraindik lizitatu gabe dau-
de. Horren ostean, probaldirako 
tarte bat egon beharko da.

Krisiaren eragina 
Krisiak izan du eragina AHTaren 
lanetan. Izan ere, Rajoyk Kongre-
suan adierazi zuen diru faltagatik 
ezin izango dituztela Madrilen 
esku dauden zatien lizitazioak 

egin (Bizkaiko eta Arabako zatiak). 
Hala, administrazioetatik AHTa 
2016rako amaituta egongo zela 
esaten bazen ere, zalantzan jartzen 
da 2018rako ere bukatuta egongo 
den. Izan ere, ordurako Eusko 
Jaurlaritza egiten dabilen Gipuz-
koako adarra amaituta egotea 
aurreikusten den arren, Bergara-
ko lotunea egiteko lanak epe labu-
rrean martxan jarri ezean –orain-
dik lizitatu gabe daude–, nekez 
egongo dira bukatuta ordurako. 

Bergara-Bergara 
Bergara-Bergara zatia da Eusko 
Jaurlaritzaren esku dagoenetako 
bat. Lanen %65 eginda daude, 
administraziotik jakinarazi dute-
nez. 3,1 kilometro luze da zati 
hori eta ia erdia zubibidean iga-
rotzen da. Azpiegitura nabarme-
nena 900 metro luze eta 90 metro-
tik gorako altuera izango duen 
zubibidea da. Oraintxe dabiltza 
eraikuntza lanetan eta erraz ikus-
ten dira obrak GI-632 errepidetik 
pasaz gero. Izan ere, zubibide 

horrek AP-1 errepidea, GI-632 eta 
Deba ibaia bera gaindituko ditu 
amaitzean.

Beste hiru zubibide ere badau-
de tarte horretan: Oltzaileko (100 
metro), Altzeta (140 metro) eta 
Lamiategi (425 metro). Hiru horiek 
amaituta daude. Hiru tunel ere 
izango dira zati horretan: Loidi, 
Aldai Azpikua eta Azkarruntz.

Zati hori da, hain zuzen, Angio-
zartik pasatzen dena. Zati bikoi-
tza da (Angiozar-Arrasate eta 
Angiozar-Elorrio) eta AHTaren 
obra konplexuenetako bat, Euskal 
Y-aren muina delako.

Bergara-Antzuola
Bergarako eta Antzuolako herriak 
hartzen dituen zatian, 4.289 metro 
luze den zatia esleitu da. Zati 
horrek hartzen duen lurraldearen 
ezaugarri fisiografikoak oso mal-
kartsuak dira. Ondorioz, ia zati 
guztia tunel barruan doa. Zehaz-
ki, Kortatxi Sakon izeneko tune-
lean, eta 3,9 kilometroko luzera 
du. Haren eraikuntza lanak azken 
fasean daudela jakinarazi dute 
Eusko Jaurlaritzatik, eta zehaz-
tu zati osoaren %85 eginda dagoe-
la. Zati hori aurreko zatiarekin 
(Bergara-Bergara) lotzen da, Deba 
ibaiaren gaineko zubibidearen 
bitartez. Hurrengo zatiarekin 
(Antzuola-Ezkio-Itsaso), Deskar-
gako ibaiaren gaineko zubibidea-

eusko Jaurlaritzaren 
esku dauden aHtaren 
lanak aurrera doaz

Bergara-Bergara zatiaren %65 eginda dago; Bergara-Antzuolaren %85

gipuzkoako zatiko lotuneak lizitatu gabe edo geldi daude oraindik

Bergara-Bergara tramuan, garabi erraldoia zubibideko habe bateko lanak egiten.  |   imAnol Beloki Habearen estruktura egiten.  |   i.B.

De Andres ahaldun nagusia Aramaion, 
AHTaren kalte-ordainen harira

Javier de Andres Arabako ahaldun nagusia Aramaion izan zen 
bere Gobernuko beste kide batzuekin 2013ko azaroaren 11n. 
Aramaioko Udaleko ordezkariekin bildu zen AHTaren lanen 
kalte-ordainen auzia dela-eta. Besteak beste, Arrasatetik 
Aramaiora doan errepide nagusia 13 hilabetez egon zen itxita. 
"Bion borondatea da kaltetuei laguntzea eta Adif-i kalteok 
erreklamatzea. Arrazoi objektiboak daude kasu askotan", adierazi 
zuen De Andresek Aramaion izan zenean.

dAtuA

Hori da Eusko Jaurlaritza 
Gipuzkoako lurraldean egiten 
ari den lanen aurrekontua. 
Lakuak aurreratu du dirua, 
baina Madrilek kupo bidez 
itzuliko dio.  

1.100
milioi euro

Angiozarren dagoen zubibidea.  |   mAiDer onDArTzA

Bergara-Bergara zatian dagoen 900 metroko       zubibidea .  |   i.B.
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Aitor Antxia aretxabaletarrari egokitu 
zaio Goiena Klubeko bazkide egiteagatik 
zozketatutako iPada.

Euskara irabazle, denok irabazle!

Goienak behar zaituztela-eta kanpaina berezia egin genuen 
azaro-abenduan. Eskualdeko hainbat pertsona ezagun 
agertu ziren Goienako hedabideetan: Goienako hedabideen 
kontsumitzaileak, kirol eta kultura esparruetakoak, Goienako 
langileak… Euskarazko eta bailarako hedabideen premiaz eta 
hauek lagundu beharraz ohartaraziz eta Goiena Klubeko kide 
egitera animatuz. 

Lerro hauek dira Goienako proiektua bultzatzeko 
prestutasuna agertu duzuen guztioi eskerrak emateko. 
Zuen ekarpena ezinbestekoa da guretako eta bultzada 
ederra aurrera egiteko. Izan ere, kanpainak sekulako 
arrakasta izan du. Debagoiendarren konpromisoaren eta 
eskuzabaltasunaren berri bageneukan. Eta kanpaina 
honekin baieztatu egin dugu eskualde hau euskalduna eta 
euskaltzalea dela. Mila-mila esker guztioi!

Eskerrik asko zuen 
laguntzarengatik!

gOIENAk BEhAr zAItu!
gOIENA  kluBEkO  BAzkIdE  EgItEkO  tElEfONOA: 943 25 05 05

ZoZketaren
irabaZlea 

Aitor Antxia iPada jasotzen Goiena Klubeko arduradunaren eskutik

ren aurreko trintxeraren bitartez 
elkartuko da.

Gipuzkoako egoera 
Eusko Jaurlaritzak Euskal Y-aren 
Gipuzkoako adarrean egin behar 
dituen zati guztiak (17) martxan 
edo amaiturik daude. Adarreko 
zatiaren %77,6 eraikuntza proze-
suan edo amaituta dago. Falta 

dena da Donostiarako eta Irune-
rako behin betiko sarbideak eta 
Frantziarekin ezarriko den kone-
xioa definitzea. Zehazki, Irunera 
egin beharreko trenbide sarbideak 
eta Astigarraga eta Frantziako 
muga artean ezarri beharreko 
lotura Informazio Azterlan fasean 
daude Sustapen Ministerioan.

Halaber, Gipuzkoako zatia 
Frantziatik lotura gabe gelditzeko 
arriskua dago, egungo presidente 
Hollandek erakutsitako jarrera-
rekin. Eta, bestetik, Gasteiz-Bilbo 
zatiak lizitatu gabe egonda, atze-
rapen handia izango duela aurrei-
kusten da.

AHTaren eta Espainiaren arteko konexioa inoiz 
baino gehiago jarri zen zalantzan 2013ko 
abenduan. Izan ere, Espainiako Azpiegituretako 
idazkari orokor Manuel Niñok Kongresuan adierazi 
zuen AHTa bukatu arte itxoingo duela Gobernuak 
"ohiko trenbidean behar diren ekintzak egiteko". 

Bada, batzar instituzionala egin zuten 2013ko 
abenduaren 12an Eusko Jaurlaritzako eta 
Espainiako Gobernuko ordezkariek, AHTaren 
exekuzioaren inguruan. Eusko Jaurlaritzako 
Garraio sailburuordeak eskatu zuen Espainiako 
Gobernuak "lehenbailehen" lizita zitzala Arabako 
eta Bizkaiko zatiak, batez ere, Gipuzkoako zatia 

–Jaurlaritzaren ardurakoa– Bizkaiarekin lotzeko, 
Bergara-Elorrio konexioaren bidez.

2014ko urtarrilaren 22an, Rajoy Espainiako 
presidenteak Kongresuan emandako azalpenetan 
hau esan zuen: “Euskal Y-a lehentasunezko 
proiektua da oraindik, baina diru faltagatik ezin 
izan dugu proiektua eman. Aukera txikiena izan 
bezain azkar emango dugu”. EAJko diputatu Aitor 
Estebanek egindako galderari erantzun zion. 
Estebanek nabarmendu zuen Europarekin konexioa 
egiteko "lehentasunezkoa" dela Bergarako lotura 
eraikitzea, eta Gipuzkoa "bakartuta" geratzeko 
arriskuaz ohartarazi zion Rajoyri.

Bergarako lotunea egiteko lanak lizitatzeko datarik ez

Antzuolako zatian zubibidea eta tunelaren sarrera.  |   Ane eTxeBerriA

Angiozarren dagoen zubibidea.  |   mAiDer onDArTzA

Zubibidea eraikitzen.  |   i.B.

Bergara-Bergara zatian dagoen 900 metroko       zubibidea .  |   i.B.
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"Fagor Etxetresna Elektrikoen 
erorketaren aurrean, Mondragon 
Korporazioak bere eragin guztia 
aprobetxatu du propaganda media-
tikoaren bitartez, dena konpontzen 
ari den sentsazioa eman nahian. 
Baina gauzak ez dira beraiek 
kontatzen duten bezalakoak. Gaur 
egun ez da birkokapenik existitzen; 
izan ere, birkokapenak gertatzen 
dira bazkideak sarbidea duenean 
kontsolidazio izaera daukan lan-
postu estruktural batean, hau da, 
behin betiko izaera daukan lan-
postu estruktural batean. Gaur 
egun, beste kooperatibetan oku-
patutako postuak behin-behine-
koak dira, eta enpresak aktibatzen 
edo suntsitzen ditu lan-kargaren 
arabera. Lan hauek, batez ere, 
aldi baterako langileek egiten 
zituzten, kontratua amaitu baino 
lehen (…) Ustezko enplegu bule-
goa ez da existitzen. Fagor Etxe-
tresna Elektrikoetako giza balia-
bideetako pertsonalak, bertaratu 
ezin daitekeen ezkutatutako bule-
go batetik, bazkideei komunika-
tzen die zein entrebistatara joan 
behar duten, entrebista hauek 
bazkideei kolokatzea bermatzen 
ez direlarik (…) Kalterik handie-
na jasaten ari dira, besteak beste, 
osasun arazoak dituzten pertsonak. 
Euren egoerari buruzko informa-
zioa falta zaie, eta kolektibo hone-
kiko konpromiso falta dagoela 
sentitzen dute". 

Kanpoan geratzeko arriskua 
Salaketa horiek egin ditu Bazki-
deak Plataformak oraingo astean, 
Goienari esandakoaren arabera, 
prentsa bidez egin ere, ez dute-
lako beste aukerarik aurkitu 
salaketoi bidea emateko Mon-
dragon Taldean. Eta hasieran 
esandakoa euren salaketen abia-
puntua dela azpimarratu dute; 
izan ere, mehatxuak ere salatu 
dituzte, besteak beste. "Adibide 
bat: WatsApp bitartez jaso genuen 
mezua boluntario eske Eroskiko 
lanpostu batzuetarako. Izango 
dira inguruan eta zortzi ordura-
ko. Esan zuten. Izena ematera 
joan ziren asko. Eta gero ikusi 
zuten errealitatea ez zela hori. 

Astean 28 orduko  jardunak eskai-
ni zituzten, eta gehienak kanpoan: 
Garberan, Irunen, Abadiñon, 
Logroñon… Gainera, Eroskiko 
funtzionamenduaren arabera, 
laneko euren txandak ez dira 
finkoak. Hau da, daude momen-
tuan momentuko arduradunaren 
beharren menpe. Eta egoera bere-
ziak gertatu dira: badaude gida-
baimena eta autoa ez izan arren 
ere, Gasteizera, Abadiñora, Donos-
tiara… joateko eskatu dieten 
kasuak. Eta kontuan hartuta 
eskaintzen diren lanpostuen 
ordutegiak oso aldakorrak dire-
la, badaude kasuak lau ordu 

lanean egiteko egun osoa eman 
behar dutenak etxetik kanpo. 
Beste adibide bat: umeengatik 
lan-murrizketarekin zebiltzanei 
ez zaie murrizketa errespetatu. 
Bada, halakoen aurrean jendea 
ezezkoak ematen hasi denean, 
enplegurako laguntzan hiru hile-
ko etena aplikatu diete, eta oso 
falta larria zabaldu zaie euren 
espedientean. Eta gainera, eran-
tzun bera birritan emanez gero, 
kanpoan utziko zituztela abisatu 
diete. Eta horrez guztiaz gainera, 
ez dute baimenik ematen Talde-
tik kanpo ordukako lan puntua-
lak hartzeko".  

"Egoerak kontuan hartu ez" 
Enplegu Bulego Korporatiboare-
kin segituz, hark birkokapenak 
egiteko dituen irizpideak "batere 
garbi" ez daudela salatu du Baz-
kideak Plataformak. "Badaude 
bazkide batzuk 58-59 urterekin 
lanerako deitu dituztenak, nahiz 
eta aurre-erretiroa bertan izan, 
edo familia aldetik ekonomia 
arazo askorik ez izan; eta aldiz, 
badaude gazteak, langabezian 
daudenak, etxeko egoera oso kas-
karrean… eta sekula ez diete 
deitu elkarrizketarako. Edo badau-
de batzuk birkokatuta egonda 
ere, lanerako aukera mordoa 
eskaini dizkietela… Ez dituzte 
pertsonen egoerak kontuan har-
tu. Ez dakizkigu zeintzuk diren 
bulegoaren irizpideak". 

Muturrerago daudenen egoe-
rak ere salatu dituzte, beste asko-
ren artean: "Eskoriatzan badaude 
batzuk, adibidez, zerbitzu sozialen 
laguntzak kobratzen dabiltzanak". 
Edo baita honako hau ere: "Eros-
kira boluntario moduan aurkez-
tu diren zailtasunak dituzten 
bazkideetako bati ere ez diote 
deitu lanerako. Kolektibo horre-
tan daudenen artean badabiltza 
ahalegintzen aurre-erretiroa har 
dezaten 55 urtera helduz gero; eta 
gainontzekoei hori ere ez diete 
eskaini". 

"demokrazia parte-hartzailea"
Hori horrela, Bazkideak Platafor-
mak kooperatibismoaren balio  
nagusia (pertsona kontuan hartzea 
kapitalaren aurretik) ez dela bete-
tzen salatzen du. Ezta elkartasun 
printzipioa ere. "Mondragon Kor-
porazioa, balio eta printzipio koo-
peratiboetan eredu izan beharko 
lukeena, langileen eta lanpostuen 
babesgabetasunean lider da. Eran-
tzukizunik eza erakusten dute 
hartutako konpromisoekiko. 
Horren aurrean benetako demo-
krazia parte-hartzailea eskatzen 
dugu, pertsona bakoitzaren ekar-
pena balioan jar dadila".

Mondragon Korporazioan sala-
keta horien gainean galdetuta, 
oraingoz ez dutela adierazpenik 
egin gura adierazi diote GOIENA 
paperari.

bazkideen birkokapenak zalantzan 
jarri ditu bazkideak Plataformak
Besteak beste, jasotako lan-eskaintzei ezezkoa esan ostean "mehatxuak" egon direla salatu dute  

Juan Antonio, Iñaki, Izaskun, Martin, Jose Luis, Joakin eta Asier, Bazkideak Plataformako kideak.  |   uBAne mADerA

Ordaindu eta Grumal protesta egiten
"Borrokan jarraitzeko asmoa dugu, mobilizazio bitartez, zor zaigun 
ordainketa burutu arte. Jarrera kooperatibistak, ordea, negoziaziora 
eta bidezko erabakietara bultzatzen gaitu. (…) Zuekin biltzea nahiko 
genuke, elkarrekin konponbide posible guztiak aztertzeko"; 
komunikatu bidez helarazi zion eskaera hori Ordaindu elkarteak 
Mondragon Taldeari atzo, eguena, Taldearen egoitzarainoko giza 
katearen bitartez. Grumaleko langileen ordezkaritzak ere bat egin 
zuen protestarekin. Ordainduk, berriz, otsailaren 13an, eguena, 
batzarra izango du Taldeko Batzorde Iraunkorrarekin.  

Taldeko langile ohiak protestan atzo, eguena.  |   zuriñe velez De menDizABAl

  

HERRIZ HERRI

h e r r i a l a n g a b e a k e h u n e k o a

antzuola 106 %9,72

aretxabaleta 368 %10,88

arrasate 1.607 %15,51

bergara 855 %12,19

elgeta 41 %7,56

eskoriatza 245 %13,06

leintz gatzaga 9 %6,67

oñati 485 %8,90

guZtira 3.737 %12,54

iturria: espainiako enplegu zerbitzu publikoa

jON BErEzIBAr  |  DeBAgoienA

Urte amaierako jaitsiera txi-
kiaren ostean, eta Leintz 
Gatzagan izan ezik, Debagoie-
neko herri guztietan egin du 
gora langabe kopuruak urta-
rrilean. Urtarrila, Debagoie-
nean, guztira – Aramaio ken-
duta – 3.737 langaberekin 
amaitu zen, eta, %12,54ko 
tasarekin, Espainiako Enple-
gu Zerbitzu Publikoaren 
(SEPE) datuek diotenez. Bada, 
abendutik urtarrilera bitar-
tean langabezia %0,43 hazi 
da gure ibarrean. Arrasatek 
jarraitzen du izaten langabe 
tasa handiena duen herria.

gora egin du 
langabeziak 
urtarrilean gurean

ENEkO AzkArAtE  |  DeBAgoienA

Azaro eta abenduko sustapen 
kanpaina berezian, Goiena 
Klubeko bazkide egin direnen 
artean i-Pad bat zozkatu du 
Goienak eta Aitor Antxia are-
txabaletarrari egokitu zaio. 
Astelehenean jaso zuen oparia 
Goiena Klubeko arduradun 
Marta Leturiaren aldetik. "Oso 
pozik nago, sinistu ezinda; 
aurrerantzean, ezingo dut 
esan inoiz ez zaidala ezer 
tokatu", adierazi du.

Gertuko informazioa 
eskaintzearren eta hura eus-
karaz izatearren kontsumitzen 
dituzte Goienako hedabideak 
antxiatarren etxean. Aurre-
rantzean, i-Pad dotorean ere 
irakurri eta ikusi ahal izango 
dituzte albisteak, baita bideoak 
edo GOIENA paperekoa ere.

bazkide egin eta 
i-Pad bat irabazi, 
goienari esker

Aitor Antxia, pozik.  |   e.A.

Mondragon Taldearen kudeatzaile berriak 

Korporazioaren Batzorde Iraunkorrak datozen hilabeteetan 
Korporazioaren jarduera ildoen definizioa gidatuko duen Batzorde 
Kudeatzailearen kideak izendatu ditu. Korporazioaren etorkizunari 
buruzko hausnarketa bultzatzeko ardura izango du eta, hasteko, 
abiapuntuko egoeraren lehendabiziko balorazio bat egingo du, 
oinarrizko jarduera ildoak identifikatuko ditu eta datozen urteetan 
jarraitu beharreko bide orria marraztuko du. Batzordeko kideak 
dira Mondragoneko Finantza Arloko Txomin Garcia, Banaketa 
Arloko Agustin Markaide, eta Korporazioko Industria Arloko Xabier 
Mutuberria eta Javier Sotil lehendakariordeak.
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Hazi, hezi, izan izenburuarekin 
Euskal Herriaren independen-
tziaren eta nazio eraikuntzaren 
aldeko kanpaina abiaraziko du 
Debagoieneko Ernaik otsaila-
ren 15ean. Ekimen berezia 
iragarri dute aurkezpenerako. 
Horren gainean berba egin 
dute Goienarekin Jon Ganboak 
(Aretxabaleta), Iraitz Arizaba-
letak (Bergara), Itsaso Ruiz de 
Larrinagak (Arrasate), Laket 
Zumaldek (Oñati) eta Igor 
Tomek (Oñati).
zelako aurkezpena izango da?
Ekimen xumea. Herrietatik 
oinez abiatuko gara eta Elorre-
gin egingo dugu topo. Bertan, 
asanblada antzeko baten bidez, 
gure ekimenaren nondik nora-
koak azalduko ditugu eta jen-
dearen ekarpenak, galderak,
-eta jaso. Ondoren, luntxa egin-
go dugu; sorpresaren bat egon 
daiteke. Debagoieneko gazteak 
bide hau elkarrekin egiten has-
teko lehen urratsa izango da.
Hazi, hezi, izan… zer aldarrikatu 
behar duzue izenburu horrekin?
Ernairen ekimena den heinean, 
aldarrikapen nagusiak inde-
pendentzia, sozialismoa eta 
feminismoa dira. Hala ere, kan-
painaren helburua, batez ere, 
formazioa eta gazteriarengan 
eragitea izango dira. Bizi dugun 
testuinguru honetan, Espainia-
ko eta Frantziako estatuen kri-
si estrukturala alde batetik eta 
Europatik datorren olatu inde-
pendentista bestetik, oso garran-
tzitsua iruditzen zaigu gazteok 
ere gure ekarpena egitea; are 
gehiago, Euskal Herrian bizi 
dugun momentu historiko hone-
tan. Batez ere, burujabetzaren 
eta Euskal Herri askearen beha-
rra aldarrikatuko dugu. 
Orain hasi eta ekainera arteko 
kanpaina izango da. Baina zelan 
gauzatuko da?
Hainbat alor ukituko ditugu: 
ekonomia, identitatea, subira-

notasuna… eta horietako bakoi-
tzean jasaten ditugun zapal-
kuntzen inguruan hausnartu-
ko dugu. Horietan guztietan 
egungo egoerari aurre egin 
ahal izateko burujabetzak dau-
kan garrantzia azpimarratuko 
dugu. Beraz, esparru bakoitza 
lantzeko denbora tarte bat 
hartuko dugu eta zenbait eki-
men antolatuko ditugu. Amaie-
ran, asmoa Kataluniara joatea 
da, Arran gazte antolakundea-
rekin topaketa batzuk egitera. 
Hala ere, hori ez dago guztiz 
lotuta. Dena den, argi dauka-
gu lanketa hau ezin dela hemen-
dik eta ekainerako dinamika 
honetara mugatu, ondoren ere 
lanean jarraituko dugu. Gure 
nahia ahalik eta gazte gehien 
gerturatzea da, eta argi dau-
kagu dinamika honetatik gau-
za positiboak atera daitezkee-
la, aurrera begira lanean 
jarraitu eta gazteon aktibazioa 
bultzatzeko.
gure Esku dago ekimenaren par-
te da Ernairen kanpaina?
Ez. Nahiz eta erabakitzeko esku-
bidearen gaia ere ukituko dugun, 
Gure Esku Dago plataforma 
zabala da, eta kanpaina hau 
ezker abertzalearen baitan koka-
tzen da. Hala ere, gazte erakun-
de, herri mugimendu, erakun-
de, norbanako… guztiekin 
elkarlanean aritzeko prest gau-
de, helburu berarekin lan egi-
ten dugun bitartean. 
Besterik gura baduzue esan…
Jende guztia animatu nahi dugu 
antolatuko ditugun ekintzetan 
parte hartzera. Elorregin elkar-
tuko gara.

Ernaiko kideak kanpainaren kartelarekin.  |   ernAi

Jon ganboa, iraitz arizabaleta, itsaso ruiz de larrinaga, 
laket Zumalde eta igor tome | debagoieneko ernai

"burujabetza eta 
euskal Herri askea 
aldarrikatuko ditugu" 
otsailaren 15etik ekainera bitartean kanpaina 
abiarazi behar du Debagoieneko ernaik

"gazteak bide hau 
elkarrekin egiten 
hasteko lehen 
urratsa izango da"

u.m.  |  DeBAgoienA

Debagoieneko zelaietan ardi latxa 
gaia abiapuntu, argazki digital 
lehiaketa antolatu du Debagoie-
neko Pastoriek Taldeak. Edozei-
nek parte har dezake eta lanak 
otsailaren 14ra arte aurkez dai-
tezke. www.turismodebagoiena.
com helbidean dagoen formularioa 
bete eta honako helbidera bidali 

behar da: debagoienekopastoriek@
gmail.com. Gero, herritarrek 
aukeratuko dituzte irabazleak. 
facebook.com/Debagoiena orrian 
jarriko dute galeria otsailaren 
17tik 20ra. Eta boto gehien jaso 
dituzten 20 argazkiak otsailaren 
22an Bergaran egingo duten III. 
Artzain Egunean erakutsiko 
dituzte, han beste saridun bat 

aukeratuko dute eta sari bana-
keta egingo dute.  

Debagoieneko Pastoriek Tal-
dea ibarreko zortzi gazta ekoizlek 
osatutakoa da: Etxezuri eta Men-
dibitzu (Aretxabaleta); Gomizte-
gi, Mikel, Maialen eta Nestor 
Aldai (Oñati) eta Pikuñeta (Antzuo-
la). Estreinako urtea du 2014a, 
eta euren produktuak saldu eta 
ekimenen berri emateko sortu-
takoa da, inguruko zenbait era-
kunderekin elkarlanean (Deba-
goieneko Mankomunitatea, Men-
di Nekazaritza…). 

Debagoieneko Pastoriek taldearen 
eskutik argazki digital lehiaketa

ENEkO AzkArAtE  |  DeBAgoienA

Goiena telebista berritzeko aha-
leginetan dihardu Goienak eta 
programazio berria prestatu du. 
Saio berriak gutxika  aurkezten 
joango dira datozen asteetan. 
Horrekin batera, Arrasateko egoi-
tza berritzen ere badihardu Goie-
nak. Asmoa da lantalde osoa 
egoitza bakarrean batzea, Arra-
sateko Otalora Lizentziaduna 
kalean, hain zuzen ere. 

'debagoiena Zuzenean' 
Gabonak ezkero lanean dihardu-
te Arrasateko egoitzan. Telebis-
tako platoan eta beheko solairuan 
aritu dira lanean, eta, behin horiek 
amaituta, telebistako programazio 
berriarekin ari dira. "Platoa ezin 
izan dugu erabili orain arte, hain-
bat lan egin dira- eta. Horregatik, 
programazioa ez da izan ohikoa. 
Hala ere, lanak amaituta, normal-
tasunera itzultzen bagoaz eta 
hurrengo asteotan joango gara 
saio, dekoratu eta itxura berritua 
erakusten", dio Oihane Agirrek, 
Goiena telebistako programazio 
arduradunak.

Berriak saioa, esaterako, aste 
honetan hasi dute aurkezle eta 
guzti. Eta datorren astean Deba-
goiena zuzenean (DZ) saio berria 
estreinatuko dute. "Horixe izango 

da sasoiko berritasun nagusia, 
beste saio berri batzuekin batera", 
dio Agirrek.

Debagoiena zuzenean saioan, 
gainera, edukiak aurkezteko modu 
berriak erabiliko dituzte. "Gertu-
koagoa izango da, protagonistak 
eta gertaerak bertatik bertara 
aurkeztuko dira eta tokitik ber-
tatik emango dituzte albisteak 
berriemaileek. Eskualdeko lekuak 
erakusteaz gain, elkarte, talde eta 
herritarrei ahotsa emango diegu 
protagonista bihurtuz". Debagoie-
neko auzoak aurkeztu; asteburuan 

gertatutako aisialdi eta kultura 
ekimenen kronika eta komenta-
rioak egin; denda, enpresa eta 
jatetxeen berri eman; sare sozia-
letan gertatzen ari denari jarrai-
pena; moda, sukaldaritza… 

Baina, horretaz gain, oraingo 
saio arrakastatsuei ere helduko 
zaie; Harmailatik eta Pedalka 
saioei, esaterako. Eta lehengoak 
berreskuratuko dira: Harira, 
Debagoieneko alkateekin eginda-
koa; eta Tertulia eztabaida saioa. 
Eta saio batzuk estreinatuko dituz-
te, martxoan barrena.

Platoa gertu dago, datorren asterako, berrikuntza obren ostean.  |   JAgoBA Domingo

Lantalde osoa 
elkarrekin

Goiena Komunikazio Taldeak 
beste erronka bati helduko dio 
2014an: lantalde osoa egoitza 
bakarrean batzea. 40 lagun 
pasako lantaldea da eta bi 
egoitzatan banatzen da: 
Arrasaten eta Aretxabaletan.

Orain, ostera, Arrasateko 
Otalora Lizentziaduna kaleko 
egoitzan batuko da talde osoa, 
hiru solairutan. Lehenengoan, 
harrera eta telebista; 
bigarrenean, administrazioa 
eta zerbitzu orokorrak; eta 
hirugarrenean, erredakzio eta 
komertzial lantaldea. Otalora Lizentziaduna kaleko egoitza, obretan.  |  J.D.

Programazio berria eta irudia bera 
ere berrituta goiena telebistan
Programak gutxika aireratuko dituzte; estreinakoa: 'Debagoiena zuzenean'
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gipuzkoako
Foru aldundia

arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

elgetako
udala

leintz gatzagako
udala

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

argitaratzailea goiena komunikazio 
taldea kooperatiba elkartea
e05 basabe poligonoa, 
20550 aretXabaleta
lehendakaria aitor izagirre
Zuzendari nagusia iban arantzabal

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

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

egoitZa naguSia - goiena PaPera
ArrAsAtE 20500: 
otalora lizentziaduna 31  |  132 posta-kutxa  
tel.: 943 25 05 05  |  Faxa: 943 25 05 00
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ArEtxABALEtA 20550: 
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Publizitatea aretxabaleta 20550 
e05 basabe poligonoa  |  tel.: 943 25 05 05 
Faxa: 943 25 05 09  |  publi@goiena.com

Harpidetza aretxabaleta 20550 
e05 basabe poligonoa  |  tel.: 943 25 05 05  
harpidetza@goiena.com

lege gordailua:  na-3329/2000
iSSn: 2174-369X
tirada: 20.100 ale
Difusioa: 19.951 ale

KOMUNIKAZIO tALDEA

laguntzaileak

A
skotan aurkitu izan dut nire burua emakume izatearen 
zergatiari, depilazioari, hilerokoari, ligoteo sanoari, 
izateari, eragiteari, erasoei eta nahasten nauten beste 
hamaika konturi bueltak ematen: jaso dugun hezkuntza 

zein izan da? Zeintzuk izan ziren gure ereduak? Ze eragin izan 
zuen Dragoi Bolak gure bizitzan? Super Bateko balioak matxis-
tak ahal ziren? Nor zen benetan TrikiFlash?

Zalantza hauetan murgilduta egunkaria ireki eta to matrai-
lekoa: "23 urteko gizonezko bat atxilotu dute bere bikotekidea-
ri eraso egiteagatik"... "31 urteko gizonezkoak heriotza meha-
txuak egin zizkiola salatu du emakumeak".

Belaunaldi bereko gazteak gara, urtebetetze egunetarako 
marrazkiak egiten genituenak, txikitan planeta salbatzeko 
Kapitain Planet izan nahi genue-
nak, binaka eskua emanda 
mendira joaten ginen berak. 
Hezkuntza antzekoa, bizitza 
antzekoa, zergatik horren paper 
ezberdinak?

Erantzun ezak beste gune 
batzuetara begiratzera behartzen 
nau, bularretakoen publizitate-
ra, gabon osteko mehetzeko 
piluletara, aldizkarietako esaldi morbosoetara, maionesa light 
eta autoen produzitzaileen esaldietara. Hauek argi daukate, 
emakumeok ez omen dakigu zer nahi dugun. 

Horregatik, gizarteak jarrera paternalistak erabiliz jokatzen 
du gurekin, zer jan behar dugun esanaz, horrela ez janzteko, 
haurdunaldia etetea ez dela emakumezko jarrera, auto familiarra 
dela guretzako egokiena, haserretuz gero ximurrak aterako 
zaizkigula… Honen ondoriozkoak dira gaztetxoenen arteko 
jarrera oldarkorrak, arrakasta handiena duten telebista saioak, 
oztopoz betetako bilerak, esaldiak (lasai, ze zaude hilerokoare-
kin?), hankaz gorako legeak… 

Badakigu zeintzuk diren oztopoak eta hauek gainditzera goaz, 
neska txintxoak zerura joaten omen direlako, eta gainontzekoak 
nahi duten tokira.

IdOIA rAmIrEz dE OkArIz kOrtABArrIA
http://goiena.net/iritzia/

Kapitain Planet ginenean

"gizarteak jarrera 
paternalistak 
erabiliz jokatzen 
du gurekin"

z a b a l i k

A
maitu da Governorsen zuzenekoa. Gaztetxea di-da baten 
hustu da, 02:00etarako gutxi batzuk geratzen gara. Agerto-
kia ordu eta erdi inguruz gobernatu dutenen zuzenekotik 
oraindik lurreratu barik nagoela –ederra!–, Arrasaten sei 

urte daramatzan Zumarragako lagun bat etorri zait. Danba!, bota 
dit titularra: "Ordainezina da hemen duzuen kultura musikala". 
Rocka oinarri duten taldeez ari zait. Bai, harro egon gaitezkeela 
uste dut, baina ez gaitezen harrotu. Eskaintza handia eta ona izan 
arren, eskariak behera egin du nabarmen. Gero, "ordainezina" zen 
hura galtzen dugunean, kexatu egingo gara. Edo nostalgiko jarri. 
Musikaren herria bagara, zain ditzagun herriko musikariak. 

jOkIN BErEzIArtuA | jbereziartua@goiena.com

Musikaren herria bagara...

u st e a k  u st e

AlEx ugAldE | http://goiena.net/iritzia/

m a r r a z k i z

h a n d i k  e ta  h e m e n d i k

Euskal ekonomiaz
Naroa Elortza gorrotxategi
ilunkaran.com/

Euskal ekonomiaren inguruan 
bi hitzaldi izan ditugu azken 
astean Arrasaten: 
Debagoienako Gure Esku Dago 
taldeek antolatutakoa lehena, 
eta Euskal Herriko Eskubide 
Sozialen Gutuna lantzen ari 
den taldearena bigarrena. 
Luxuzko gonbidatuak izan 
ditugu bietan ere: Adrian 
Zelaia, Joseba Barandiaran eta 
Oskar Arantzabal batetik, eta 
Nekane Jurado bestetik.

Biak euskal ekonomiari 
buruzkoak izanda ere, oso 
sentsazio ezberdinarekin irten 
naiz bietatik. 

Lehenengo hitzaldian 
iruditzen zait muinera ez zirela 
joan. Esan nahi dut, krisiaren 
aurrean tresna propioak 
izateak nola lagunduko zuen 
aipatu zuten, baita ekonomia 
txikien gaitasuna ere, besteak 
beste. Ez zuten erantzun nahi 
izan, berriz, euskal 
ekonomiaren etorkizunari 
buruz. Zer nolako ekonomia 
nahi dugun, zeintzuk diren 
eredu ekonomikoaren akatsak, 
erroak eta alternatibak. 

Nekane Juradok, berriz, 
zezenari adarretatik heldu 
diola uste dut (barka espresioa 

ezegokia edo dena delakoa 
bada), gai hori zentrala ez zen 
arren. Egungo eredu 
ekonomikoaren analisia egin 
ondoren alternatibez hitz egin 
digu, deskribapen hutsetatik 
harago. Ekonomia intsumiso 
bati buruz hitz egin digu, 
alternatibak eraikitzen joateari 
buruz. Independentziaren zain 
ezin garela gelditu, eta 
"ekonomia paraleloa" 
eraikitzen joan behar dugula. 
Eredu ekonomiko zapaltzaile 
eta desorekatuari aurre egingo 
diona.

Bat egiten dut Nekanerekin. 
Uste dut ezin dela, lehenengo 
hitzaldian hala esan arren, 
independentzia lortu arte 
itxaron, eta gero joan 
erabakitzen zer nolako Euskal 
Herria nahi dugun. 

Irudikatzen eta lantzen joan 
behar dugu komunitarioa 
beharko lukeen eredu 
ekonomikoa, demokrazia 
ekonomikoan oinarritutakoa 
eta jendartearen ongizatea 
ziurtatuko duena. 

Bestela, 
Espainia-Frantziaren menpe 
egonda edo egon gabe, 
langileriaren eta gizartearen 
egoera tamalgarriarekin 
jarraituko dugu. BBVA edo 
Koop 57/Fiare, Iberdrola edo 
Goiener, eta beste hamaika 
hautu egiteko ordua da.

Suizidioa
Anjel lertxundi Esnal
berria.info/blogak/lertxundi/

Buru-hil, Jainkoari eskua 
hartu, nor bere eskuz hil, lepo 
egin, burua xahutu (galdu, 
bota, zintzilikatu…), burua 
urari (amildegiari…) eman, 
Judasen legez hil… Suizidioa 
erdi gordetzeko formulak, 
izugarrikeria leuntzeko erak. 
Eta tabuaren espresio guztien 
artean, usuena, esankorrena: 
buruaz beste egin. Alienazio 
guztizkoaren definizio zehatza. 
Buruaz. Beste. Buruak uko 
egin dio bere jabetzari. 

Azken datuek diote 
suizidioa dela gurean 
heriotz-kausa lehena, motibo 
naturalen ondoren. Errepideko 
istripuen gainetik, lehen aldiz. 
Kausak? Camusentzat arazo 
filosofiko bakarra dago benetan 
serioa: suizidioa. Zer zentzu du 
mundualdiak? "Heldu da 
ordua" izan ziren Sándor 
Márairen azken hitzak; 
ondoren, tiro bat lokian. Ordua 
eta modua, berak erabakiak. 
Bera, bere buruaren jainko eta 
esku. "Aski da adore piska bat 
[…] Apaltasuna behar da, ez 
harrokeria", idatzi zuen 
Pavesek, lotarako pastila 
mordoa hartu aurretik.

Isiltasuna.
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g u t u n a k

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

Birkokapenetan 
ere dispertsioa 
josu Arana garzia 
(Bazkideak plataformaren izenean)
Arrasate

Orain arte bezala, 
Etxetresnetako bazkide kopuru 
handi batek mehatxuak jasaten 
ditugu. Azken egunotan, batez 
ere. Eroskik eskaini dizkigun 
lanpostuak ez dira gureak! Eta 
beste arrazoi batzuen artean, 
ezetz esateak hainbat ondorio 
ekarri ditu. Neurri gogorrak 
hartu dituzte, hala, sortu berri 
den epaiketa taldeko kideek. 
Hiru hilabeteko diru-zigorra eta 
falta oso larria espedienteetan. 
Aski da! Bazkideak plataforma, 
hitz eginez, akordioak 
lortzearen alde dago. Ez, ordea, 
"oficina de empleo" delakoa!

Hona hemen bizi dugun 
egoeraren olerki bat:

Handik hona, eta hemendik 
hara / Arrasateko ohitura 
zaharra! / Etxetresnetako 
laurehun eta hamazazpi / 
birkokatu ditu gaurkoak. / 
Sakabanaketa hasi delarik / 
besterik ezean. / Denok ditugu 
gogoan herriarentzat / 
hainbeste egin dutenak. / Eta 
baita ere, gehiago ezin 

daitekeela / esaten dutenak. 
Gezurra! / Eroskiko lan duinak 
eskeiniko digu / Euskal 
Herriko euskalki desberdinak / 
ikasteko aukera.

Patinaje azoka?
jasone zabala
Bergara

Zapaturo Bergarako azokara 
jende asko joaten da 
bertaratzen diren baserritarrei 
eta bertan dauden postuetan 
erosketak egitera. 

Adinez denetariko jendea 
joaten da, baina adineko jendea 
da goizean bertan gehien 
ibiltzen dena; eta hau zergatik 
diot? Ba eguraldi ona egiten 
duenean, ez dago arazorik 
zoruarekin, baina euria egiten 
duenean bereak eta bi ikusten 
dituzte bertan erosketak egiten 
dabiltzanek lurrera ez jausteko; 
bertako lurra baldosazkoa da 
eta, gainera, lurrean kristala 
ere badago. 

Gainera, Gabonetan, nire 
aita bertan lurrera jausi zen, 
eta zorionez ez zitzaion ezer 
gertatu. Beraz, Udalari eskatu 
nahiko nioke herrian zehar 
irisgarritasun plana kontuan 
hartu eta aurrera eramaten 

duen bezala, kontuan har 
dezatela arazo hau eta 
lehenbailehen eman diezaiola 
irtenbide bat, zerbait larriagoa 
gertatu aurretik.

Konstituzioa 
hautsi, noiz?
jon Otero uribarren
Arrasate

Euskadiko Ezkerrak PSErekin 
bat eginik PSOE osatzen dute. 
Baina PSEren eta EEren 
artean, besteak beste, badago 
ezberdintasun handi bat.

PSErentzat, Euskadi da 
Hirurak Bat, hor gara gehiengo 
abertzaleak, nazio kontzientzia.

Euskadiko Ezkerrarentzat, 
berriz, nazioa Euskal Herri 
osoa da. Nik, Sortu-kidea izan 
arren, onartzen dut Nafarroa 
eta Iparraldea ez direla euskal 
nazio, Euskadi, zeren 
abertzaleak gutxiengo baikara.

Euskadiko Ezkerrak 
matematika xelebre batzuk 
egiten ditu eta ikusten duenez 
bozkaz ez dutela Hego Euskal 
Herriko, Nafarroako, 
abertzaleek irabazten, bada 
men egin Konstituzioa eta Hego 
Euskal Herri osoa Espainiartzat 

du. Onartezina. 
Euskadi, Hirurak Bat, ez 

baita Espainia. EE apaltzen 
denean eta onartzen duenean 
Nafarroa ez dela Euskadi, beste 
matematika batzuk erabiliko 
ditu eta onartuko du Euskadi, 
Hirurak Bat, ez dela Espainia. 

Euskadin hautsiko du EEk 
konstituzioa eta bananduko da 
PSEtik, eta PSOE izateari utzi. 
2015eko Nafarroako 
hauteskundeetan ea zer dioten 
nafarrek, abertzaleen 
lurraldetasun oro sakratua 
birplanteatu dezagun serioski.

Zuentzako ipuin bat:
Bazen Ame rica. Gu enteratu 

ginen geroago. Santa Maria, 
Pinta, Niña, mundua borobila 
dela zioen Colonek. Eta ume 
hark ondo pintatu zuen 
Amerika berria. Jesusitok. 
Beno, aurretik, ba omen zegoen 
han inka inperioa sortu zuen 
enperadore bat. Manko Capac 
I.a zuen izena. XI. mendean 
Manko Capac hau omen zen 
Eguzki Jainkoaren ondorengoa. 
Bada, kondairak dio Eguzkia 
etorri zela lurrera gizakume 
bihurturik, bi orduz; han 
Amerikan egunez zen, eta bi 
orduz ilundu zen. Hemen gaua 
zen, baina Afrikan ohartu egin 
ziren hango aztiak, eta esan 
zuten: "An gaua". Hots, 

Amerikan. Beno, bi ordu izan 
zen gau Amerika osoan 
bakarrik; gero, Eguzki 
Jainkoak txotxokan egiten 
bukatu zuenean Alaska 
emakume lirainaz, bada, joan 
zen berriz Eguzkira. Eta etorri 
zen eguna. Alaskaren semea 
zen. Gero, capactarrek inka 
erreinua gobernatu zuten. Azkn 
Capac inka erregea izan zen 
Manko Capac II.a. Eta 
espainolek hil zuten 1544an. 
Ortzi zen Jainkoa; orain 
dakigula mundua borobila dela, 
bada, Jainkoa da Unibertsoa.

Eskerrik asko!
junkal Perez
(Dorletako Ama Txirrindulari eskolaren 
izenean)
Arrasate

Dorletako Ama Txirrindulari 
Eskolatik Kanpanzar 
Harrobiari eta Bañu Etxeri 
eskerrak eman nahi dizkiegu 
azken urteotan emandako 
laguntzagatik, ezinbestekoa 
izan da-eta guretzako. 

Kanpanzar Harrobia-Bañu 
Etxe afizionatu maila ezingo 
zen aurrera atera zuen 
laguntzarik gabe. Eskerrik asko 
denagatik.

Esther merino madariaga 
(Arrasate)

Arrasateko hiper Eroskik 
emandako lenovo tableta

Zorionak denoi!
hauek dira goiena klubeko urtarrileko zozketetako irabazleak

Euskara irabazle, denok irabazle!

SArIAk jASOtzEkO: 

Arrikrutzeko sarrerak. Goiena klubeko txartela erakutsita, bina sarrera izango dituzue Arrikrutzeko txarteldegian.  

Sarrerek 3 hilabeteko epe muga izango dute. ARRIKRUTZ KOBAK. Araotz Auzoa, OÑATI. 

943 08 20 00. Ordutegia: Asteartetik Igandera 10:00 - 17:00

harreman dendako otarrak. Otarra jasotzeko, jo zuzenean, bazkide txartelarekin, Harreman dendara. 

Arrasateko Eroski hipermerkatuarensarreran duen dendara. 

Beste sariak. Saria jasotzeko zatoz GOIENAren Aretxabaletako bulegora. 

Saria jasotzeko, BAZKIDEAREN TXARTELA erakutsi edota BAZKIDE ZENBAKIA jakitera eman beharko da.

GOIENA. Basabe poligonoa E-O-5 (Araba Ibilbidea) Aretxabaleta. 943 25 05 05

Ordutegia:  Astelehenetik eguenera: 09:00 - 18:00. Egubakoitzetan: 08:00 - 14:00.

Argiak emandako liburuak  
mariasun Bengoa Azkargorta 
(Arrasate)
juan Ignacio Biain uribarren 
(Arrasate)
josu Beitia ugarte 
(Arrasate)

Arrikrutzerako sarrerak
Iñaki martinez Busteros 
(Arrasate)
maider mora garcia 
(Arrasate)
Arrate Agirre Agirreurreta 
(Arrasate)

Argiak emandako jokoak
joxe mentxaka 
(Bergara)
luken martin Izurrategi 
(Aretxabaleta)
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ENEkO AzkArAtE  |  AreTxABAleTA

Felix Iñurrategi mendizale are-
txabaletarra gogoan, Pakistango 
Baltistan eskualdean hainbat 
proiektu bultzatzeko sortu zen 
Baltistan Fundazioa 2001. urtean. 
Bost lagunen kontua izan zen. 
Mendiak, Iñurrategi anaien lagu-
nak izateak eta elkartasunerako 
borondateak batzen zituzten. 13 
urteren ostean, pozik daude orain 
arte egindakoarekin eta ilusio 
handiarekin heltzen diote esku 
artean daukaten azken proiek-
tuari: Hushe Ibarreko eskoletako 
neska eta mutiko behartsuen 
matrikulak ordaintzeko kanpai-
nari. Dagoeneko 8.000 euro batu 
dituzte Munawar eskolarako. 
Horren gainean dihardugu Inazio 
Arregirekin, Baltistan Fundazio-
ko patronatuko kidearekin.
2001. urtean sortu zenuten felix 
Iñurrategi Baltistan fundazioa. 
Sorrerako helburuei eusten die?
Debagoieneko bospasei lagunen 
artean sortu genuen fundazioa 
eta, bai, esango nuke baietz, hel-
buruei eusten diegula. Sorreran, 
Hushe ibarreko, eta, zehazki, 
Machuloko, garapena bultzatzea 
zen. Bereziki, mendi eskola bat 
sortzea, zamaketarien artean 
prestakuntza eskaintzeko. Bes-
tetik, baita hezkuntzan edo neka-
zaritzan laguntzea edo hainbat 
azpiegitura lan oinarrizko egiten 
laguntzea… Hau da, helburu oro-
kor batzuei eutsiz, proiektu kon-
kretuak bultzatzea. 
zenbat mendizale prestatu zeni-
tuzten?
60 bat lagun-edo bai. Eta, ondoren, 
prestatu genituen haiek izan ziren 
prestatzaileak. Helburua da auto-
nomo izan daitezela. 
Espero zenuten honaino ailega-
tzea?
Hasieran ez genekien noraino 
helduko ginen. Azpimarratuko 
nuke Hushe ibar osora zabaldu 
dugula laguntza-jarduna, Machu-
lon hasi ginen arren. Horrek 
erakusten du bagoazela apurka
-apurka helburuak lortzen eta 
fundazioaren eragina geroago eta 
zabalagoa dela. 
zergatik machulo?
Hangoekin harreman zuzena 
geneukalako, batez ere, eta ingu-
ruko beste toki batzuetan bazeu-
delako beste gobernuz kanpoko 
erakunde batzuk, nahiz eta gaur 
egun Baltistan Fundazioa izan 
erreferente. Ibar hartan bizimo-
dua ez da samurra: punturik 
baxuena 2.000 metrotik gora dago 
eta garaiena, 3.400era. 
zelakoa da inguru hura?
Paskistanen eta Indiaren arteko 
mugan dago, lehengo Katxemiran, 

militarren gunetik gertu. Gataz-
ka tokia da. Hushen bertan ez da 
horrenbestekorik igartzen, hale-
re. Indiaren eta Pakistanen arte-
ko gerra intentsitate txikikoa da, 
gainera. Egoera honek guztiak 
ez du laguntzen.
zenbat lagun bizi da?
Baltistanek orain dela bost urte-
ra arte ez du administraziorik 
eduki, baina une honetan pro-
bintzia handi baten barruan 
dago: Gilgit-Baltistan. Orain 
hasi da administrazioa zerbait 
inbertitzen. 300.000 lagun ingu-
ru dira, baina ibarra oso txikia 
da. Haiek ere ez dakite zenbat 
diren ibarrean, erroldarik ere 
ez dutelako. 11.000-14.000 inguru 
izango dira. Bizitza esperantza 
60 bat urtekoa da; hortaz, popu-
lazioaren zatirik handiena gaz-
te samarra da.
herriak ze tamainatakoak dira?

Erroldarik ez dago eta zaila da 
jakitea, baina Machuluk 3.000 
izan ditzake. Hura da eskualdeko 
herririk handiena.
Proiektuekin jakintza erakutsi eta 
autonomia bultzatu nahi duzuela 
diozu. zelan?
Gauza praktikoen bidez. Esate-
rako, albertxikoak dituzte han, 
baina arbolatik jausitakoak ez 
dituzte momentuan batzen. Lur 
hareatsua denez, beltz geratzen 
zitzaizkien albertxikoak eta era-
biltzen zituzten olioa eta xaboia 
egiteko bakarrik. Guk erakutsi 
genien albertxikoak batzen, sika-
tzen, eta abar. Eta orain, produk-
zioa biderkatu egin dute. Hango 
terrazak albertxiko horiz beteta 
daude orain.
zenbateraino baloratzen dute Bal-
tistan fundazioak eskaintzen dien 
laguntza?
Asko. Oso esker onekoak dira 
eta aitortzen dute bi sasoi dau-
dela: Baltistan Fundazioak han 
lan egin aurrekoa eta egiten hasi 
zenetik ondorengoa. Aldaketa 
handia ikusi dute. Duela 11 urte 
ez zegoen ezer. Jateko, gariz egin-
dako talo moduko bat, besterik 
ez. Guk erakutsi diegu berotegiak 
edo mintegiak egiten eta orain 
beste barazki batzuk ere jaten 
dituzte. Elikadura ezberdina dau-
kate orain. Eta jabetu dira ur 
garbia etxera eroatea zein garran-
tzitsua den. Osasun arloan ere 
aurreratu da. Esaterako, lehen 
baino berme handiagoarekin 
erditzeko aukera daukate orain 
emakumeek. Edo garbitasuna 

zein garrantzitsua den ere azaldu 
zaie. Bestetik, propio emaku-
meendako guneak sortu dira.
hango erakundeek zelan hartu zai-
tuztete?
Ondo. Agintari erlijiosoaren, 
mula baten, bedeinkapena dau-
kagu, eta baita hango tokiko 
gobernuarena ere. 
2001etik hona, dirutan, zenbat 
inbertitu da?
13 urtean 600.000 eurotik gora 
bai. Hemengo erakunde publikoen 
eta norbanakoen ekarpenei esker. 
Gehienbat, udalek lagundu dute; 
batez ere, Debagoienekoek. 
zenbat bazkide ditu fundazioak?
444. Diru ekarpen bat egiten dute 
urtean, baina, gero, horretaz gain, 
proiektu konkretuetarako, orain 
esku artean daukagun Munawar
-eko eskolarako, esaterako, ekar-
pen bereziak egiten dituzte. Edo-
zeinek egin ahal du eta horreta-

rako hiru kontu korronte zenbaki 
ireki ditugu, gure webgunean ikus 
daitezkeenak. Jendeak bonuak 
eros ditzake 50 euroren truke, 
nahi dituen beste, egin nahi duen 
ekarpenaren arabera. 
Bazkide gehienak mendizaleak?
Bai, mendizaleak dira edo men-
dizaletasunarekin harremanak 
dituztenak. Aitor Zabaleta, Jose 
Carlos Tamayo, Juanjo San Sebas-
tian, Jon Lazkano, Alex Txikon, 
Gerlinde Kaltenbrunner, Alberto 
Iñurrategi… Batzuk bazkideak 
dira eta besteak fundazioarekin 
kolaboratu dute sarri.
Esku artean dauzkazuen proiektu 
garrantzitsuenak zeintzuk dira?
Batetik, Munawarreko eskola eta 
emakumeendako zentroak: Voca-
tional center for women. Herri 
bakoitzean bat dago eta zortzi-edo 
izango dira. Eskola modukoak 
dira, emakumeak elkartzeko, ara-
zoak konpartitzeko, baina baita 
ikasteko guneak, josten edo mar-
meladak egiten ikasteko… Eta, 
bestetik, umeendako hezkuntza 
zentroak. Lehen, mutilen artean, 
eskolara zihoazenen batez bestekoa 
%60koa-edo zen; nesketan, %25e-
koa. Gaur egunean, Matxulun, 
%80. Eskolak bazeuden, baina oso 
egoera kaskarrean eta absentismo 
handia zegoen irakasleen aldetik. 
Orain, beka programa bat bultza-
tu dugu, eskualdeko azkarrenei 
kanpoan ikasketak ordaintzeko. 
54 bat lagun joan dira beka horie-
kin. Baldintza bat jarri diegu: 
ikasketa unibertsitarioak edo mai-
la apalagokoak egin arren, buka-
tutakoan, urtebetez beren eskual-
dean erakustea jakintza hori, 
dohainik. Modu horretan hainbat 
irakasle lortu ditugu. 
zenbat neska-mutiko ari dira ikas-
ten?
350-400 bat. Neskak eskolaratu 
daitezen, urteko kuotarik ez die-
gu kobratzen. Munawar eskolako 
2014ko nesken kuotak ordaintze-
tik gertu gaude dagoeneko. Egoe-
ra berezian dauden mutikoenak 
ere geuk ordaintzen ditugu. Une 
honetan, neskak gehiago dira 
mutilak baino. 13-14 urte arteko 
neska-mutikoei bideratzen diz-
kiegu laguntzak.
gurasoek zelan hartzen dute fun-
dazioaren laguntza?
Ulertu dute eta baloratzen dute. 
Ikusi dituzte aurrerapenak. Nes-
ka batzuk, gainera, negozio txikiak 
jartzen ere hasi dira.

Inazio Arregi, atzean Baltistan eskualdeko emakume talde baten irudia duela.  |  eneko AzkArATe

inazio arregi  |  baltistan Fundazioko patronatuko kidea

"baltistanen 600.000 eurotik gora inbertitu 
ditugu eskoletan eta hainbat azpiegituratan"

Hamahiru urte dira Felix Baltistan Fundazioa Debagoienean sortu zela
kanpaina berezia egiten ari dira une honetan umeendako eskola bat eraikitzeko

"hushe ibarreko, 
machulo herriko 
garapena bultzatzea 
da helburua"

"Prestakuntza eman 
diegu Baltistango 
60 mendizale eta 
zamaketariri"

"3.000 laguneko 
herri baten, umeen 
%80 eskolaratzen 
dira gaur egun"

"diru ekarpenak 
egiteko aukera 
eskaini diegu 
herritarrei"

Elkarrizketa osoa: 
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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d u e l a  5  u r t e

Aramaioko Udal Gobernuak azal-
du zuenez, 2009ko aurrekontuaren 
onarpena atzeratu egin zen. Otsail 
hasieran 2008ko aurrekontuko 
diruarekin ari ziren lanean orain-
dik. Aurrekontua onartzeko atze-
rapenaren arrazoien artean Udal 
Gobernuak nabarmendu zuen 
Udaleko idazkariak eta arkitek-
toak Udala utzi zutela. 

aurrekontua, atzeratuta
2009-02-04

d u e l a  1 0  u rt e

Aramaioko eta inguruko asto zaharrena, 
Erdaide baserriko Putxiko, hil egin zen. 
Jabeek eta albaitariak ez zekiten ziur, 
baina 35 bat urte hartu zituela uste zuten. 
Hori oso berezia da asto batendako, asko 
jota 24 bat urte hartzen dituzte-eta. Hil 
aurretik 25 urte egin zituen Barajuen auzoan; 
horietatik 15 bat lanean eta gainerakoak 
gora begira, bizitzaz gozatzen. Akaso, horre-
gatik iraun zuen horrenbeste...

2004 -02-06

aramaioko asto zaharrena hil zen
Aramaioko gazteen eta Udalaren artean 
liskarrak izan ziren gazte lokalaren erabi-
lera zela-eta. Itxita egon zen zenbait hila-
betez; Udalak erabiltzaileen adin-muga 20 
urtera artekoa izatea –hasieran 18 urtera 
artekoa izan behar zuen– eta 01:00etan 
itxita egotea jarri zituen baldintza moduan. 
Gazteek ez zituzten baldintza horiek onar-
tu, eta Udalak izena emateko zerrenda 
pasatu zuenean ez zen gazterik aurkeztu. 

2004 -02-07

gazte lokala, buruhauste-iturri

Putxiko, bi gaztetxoren ondoan.  |   erDAiDe BAserriA

e
gunaren 24 orduak motz gera-
tzen zaizkio Aitor Zabalari 
(Aramaio, 1989). Hamaika 

saltsatan sartuta dabil: pilates 
irakasle, Aramaioko Gazte Asan-
bladako kide, areto futboleko 
taldeko jokalari, Orixol mendi-
zale elkartean sartu berri... 2013-
ko udan sorosle izan zen Usakon 
eta Dukiena jatetxean ere egiten 
du lan aste bukaeretan. Ez dago 
zalantzarik eguna ondo antolatzen 
duela. Cuatrovientos baserriko 
semea, AHTko lanen eragozpe-
netara "ohitu" dela esan digu. 
Noiztik zara pilatesko irakasle?
2013ko irailean hasi nintzen. 
Aurretik, Arrasateko Zigorrola 
auzoko Zigagym gimnasioan egin 
nituen praktikak. Spinning kla-
seak ere eman nituen han, besteak 
beste. Aramaion orain bi txanda 
ditut, 20 bat ikasle. Astero bi 
ordu egiten ditut talde bakoitza-
rekin. Udaletxeko osoko bilkuren 
aretoan elkartzen gara. 
Eta leku egokia al da osoko bilkuren 
aretoa pilatesa egiteko?
Duela hiru urte hasi ziren pila-
tesa hemen ematen, ez dago bes-
te lekurik. Neguan, berogailua 
jarrita egon arren, hotz egiten 
du. Izan ere, pilatesak ez du ari-
keta fisiko handirik eskatzen. 
Materialari dagokionez, udale-
txean goma eta zinta batzuk uzten 

ditut. Baloiak, berriz, kiroldegian 
uzten ditut, eta, beraz, bueltaka 
ibiltzen naiz. Larri ibiltzen naiz, 
egia esan. Kiroldegiko gimnasioa 
ezin da erabili, inolaz ere. Uda-
lari leku egokiagoa jartzeko eska-
tuko nioke halako ariketetarako, 
baina ez dut uste dirua soberan 
egongo denik. Ulertzen dut Uda-
lak bere mugak izango dituela; 
azken finean, nik moldatu behar 
izan dut dagoenera. Pozik nabil, 
batez ere ikasleak gustura ari 
direla esaten didatelako. 
Emakume helduak dira nagusi. 
zeintzuk dira ariketa nagusiak?
Gorputzaren malgutasuna lantzea, 
bizkarreko arazoak arindu eta 
prebenitzea, muskuluak indar-
tzea... Denetarik egin daiteke. 
Jende gazteari ere gomendatuko 
nioke, edonori datorkio ondo. 
Erretiratuekin ere baduzu harre-
mana. Azal iezaguzu.
Martitzenetan eta eguenetan gim-
nasio saioak egiten ditut eurekin. 
Jolasak, memoria ariketak... 
Kiroldegian elkartzen gara; gela 
txikian berogailua jartzen dugu, 
eta moldatzen gara. Baina kantxan 
sekulako hotza egiten du.
usakon sorosle izan zinen udan. 
zelako esperientzia izan da?
Bi urte egin ditut jarraian. Jen-
deak, oro har, errespetatzen ditu 
arauak. Hori bai, batzuk alkohol-

dun edariekin sartzen dira ure-
tara. Beti atzetik ibili behar.  
zein izan da sorosle moduan bizi 
izan duzun egoerarik larriena?
Iaz, lehen lanegunean, lagun tal-
de bat koltxoneta gainera ari zen 
salto egiten. Jauzietako baten 
euretako batek tibia apurtu zuen; 
uretatik kamillan atera behar 
izan genuen, gogorra izan zen.
Aramaioko gazte Asanbladako 
beteranoetako bat zara. zenbat 
kide zarete?
Orain, 12 bat lagun izango gara. 
Astero elkartzen gara, ekintza 
berrien gainean pentsatu, zer 
hobetu daitekeen ikusi eta betiko 
ekintzak antolatzen joateko. Herria-
rendako pare bat sorpresa ditugu, 
enteratuko zarete. Orain, adibidez, 
Aratusteak gainean ditugu eta 
egun horretarako jarrita gaude 
lanean. Pozgarria da jende berria 
sartu dela ikustea. Gogotsu sartu 
dira, gainera. Duela hiru edo lau 
urte sartu ginen gu.  

Era berean, Orixol mendizale elkar-
tean sartzekotan zabiltza, ezta?
Bai. Erreleboa eskatu dute eta 
sartzea erabaki dut. Ea gazte 
gehiago animatzen den. Mendia 
gustatzen zait eta bide batez herria-
ri laguntzen badiot, hobe. 
Aramaixo taldean ere jokatzen duzu, 
areto futbolean. Noiztik jokatzen 
duzu? Igarri duzue aurten bi maila 
gorago jokatzen ari zaretela? 
Aurtengoa bigarren denboraldia 
da. Iaz kosta zitzaigun mailari 
neurri hartzea, baina behin ego-
kitu ostean nahiko erraz irabazi 
genituen partiduak. Aurten bi 
maila gorago gaude eta zailtasun 
berriekin aurkitu gara, taldeak 
ondo prestatuta doazela ohartu 
gara. Guretako ere ikasteko balio 
izan du horrek; entrenamendue-
tan jokaldiak gehiago lantzera 
behartu gaitu. Hori bai, esan 
beharra daukat beste eginbeha-
rrak direla-eta ez dudala nahi 
beste entrenatzen. 

Aitor Zabala udaletxean, pilates saio bat hasi aurretik.  |   Jokin BereziArTuA

aitor Zabala  egunerokoa kudeatzen maisua da 
Cuatrovientos baserriko gaztea, beti hamaika 
saltsatan sartuta eta herriari "bizipoza" ematen 
dioten ekimenetan laguntzeko gertu  |  jOkIN BErEzIArtuA 

"Pilatesa egiteko 
leku egokiagoa 
eskatuko nuke, 
baina ziur dirua ez 
dagoela soberan"

"Orixol elkartean 
erreleboa eskatu 
dute eta sartzea 
erabaki dut"

"Pozgarria da gazte 
Asanbladan jende 
berria gogotsu sartu 
dela ikustea"

NirE hErriAN

hErri lAsAiA 
BiZi iZAtEKo

Aht-rEN ZuBiA, 
EtxEtiK GErtu

:)

:(

"Aramaiotik gehien 
gustatzen zaidana da herri 
lasaia dela bizi izateko. Oso 
herri aproposa da niri 
gustatzen zaidan bizimodu 
lasaia egiteko. Hemen ez 
dago hiriko estresik, ez 
dago auto-zirkulaziorik, 
ezta hirietan egon ohi den 
kutsadurarik ere. 
Naturarekin harreman 
zuzena eta bizimodu 
lasaia; hori ederra da". 

"AHTko zubia da gutxien 
gustatzen zaidana. Etxe 
azpian dago, oso gertu. 
Lur-jausia gertatu zenean 
zoratzekoa izan zen, 
erabateko kaosa. Herrira 
heltzeko sekulako buelta 
eman behar izateaz gain, 
etxeko errepidea moztuta 
egon zen eta oinez ibiltzen 
ginen gora eta behera. Ez 
gustatu arren, obrekin bizi 
izatera ohitu egiten da".

h e r r i ta r r a kArAmAio
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H e r r i a k
ArEtxABAlEtA

mIrArI AltuBE  |  AreTxABAleTA

Fan dantzara, fan dibertitzera, 
fan… Fun Dantz! Halaxe, dantzan 
jarriko dituzte emakume zein gizon 
aurten Aretxabaletan, Emakumea-
ren Nazioarteko Egunaren bueltan. 
Musikak, dantzak eta ikuskizunak 
bat egingo dute Ibarra kiroldegian: 
breakdance eta hip-hop dantzariek, 
bizikleta gaineko akrobatek, rap 
abeslariek, disko jartzaileek… 
Guztiek dute hitzordua gurean, 
Martxoaren 8an.

hip-hop ikastaroa 
2012an Udalak martxan jarritako 
Martxoak 8 egunero izan dadila 
egitasmorekin bat egin du Fun 
Dantz! jaialdiak. Aurretik gene-
ro indarkeria landu zuten, eta 
iaz, emakumeak kirolean duen 
presentziaren gainean hausnar-
tu –Emakumeen Biraren etapa 
bat ekarri zuten–. Aurten, ostera, 
kaleko kultura espresioak gai 
hartu eta erakutsiko dute ema-
kumeak baduela hor ere zeresa-
na. "Emakumearen presentzia 
espazio publikoetara eraman gura 
dugu", jakinarazi du Maider Aiz-
korbek, Berdintasun zinegotziak. 
Eta Kultura zinegotzi Zigor Quin-
tanillak hau gaineratu: " Guretzat 
ezaguna ez den arte estilo bat 
izango dugu eta herritarrek auke-
ra paregabea dute ondo pasatze-
ko". Hala, gazteei bideratuta 
dagoela pentsatu arren, herritar 
guztiak gonbidatu dituzte.

Martxoaren 8ko jaialdiak hiru 
atal izango ditu: ikastaroa, txa-
pelketak eta ikuskizun nagusia. 
Hip-hop dantza ikastaroak hasi-
ko du ekitaldia (16:30); Silvia 
Palacios iruindarrak ondo pasa-
tzeko ez dela aparteko gaitasunik 
behar erakutsiko die bertaratuei. 

Ondoren, txapelketei ekingo die-
te (17:30-18:30); hainbat DJren 
erakustaldiarekin batera, break-
dance txapelketaren finalaurre-
koak jokatuko dituzte: neska 
bikoteen arteko kale dantzak; eta 
buruz buruko breakdance. Eta 
ekitaldi nagusia, Fun Dantz! ikus-
kizuna, hasiko da gero (19:00). 

Iraupen laburreko 16 show tau-
laratuko dira, guztira 80 bat artis-
ta, eta erakustaldiak eta txapel-
keta saioak tartekatu. Batetik, 
finalak jokatuko dituzte aurretik 
sailkatutako neska bikoteek, eta 
buruz buruko breakdance dantza-
riek; eta bestetik, taldekako kale 
dantzen txapelketa egingo da.

Break on stage jaialdiari begira 
Martxoaren 29an, Bilbao Arenan 
(Bilbo) jokatuko den Break On 
Stage jaialdirako puntuagarria 
izango da Fun Dantz! taldekako 
kale dantzen txapelketa. Hamai-
ka taldetik hiru sailkatuko dira 
final hartarako, eta 4.000 ikusle-
ren begiradapean eta nazioarte-

ko epaimahai bat aurrez aurre 
dutela lehiatuko dira orduan. 
Gurean sailkatu ez baina lan 
txukuna egindako taldeek diru 
sariak jasoko dituzte.

sarrerak dagoeneko salgai 
Sarrerak martitzenaz geroztik 
salgai daude, guztira 600 (100 
Bilbora bidaltzeko) Arkupe kul-
tura etxean eta Aretxarteren 
dendetan –Durana kaleko Kioskoa, 
Belar Meta jantzi denda eta Jon 
harategia–, 2 euroren truke. Egu-
nean bertan ere egongo dira 100 
sarrera (3 eurotan), baina anto-
latzaileek lehenbailehen erostea 
gomendatu dute.

Aretxarte merkatarien elkar-
teko kideek ere bat egin dute 
jaialdiarekin. Hala, 20 euroko 10 
bonu zozketatuko dituzte, herriko 
hainbat tabernatan erabiltzeko.

Breakdance eta hip-hop erakustaldiak, akrobaziak, rap abeslariak eta DJak martxoaren 8aren bueltan

Emakume eta gizon, 
guztiondako Fun Dantz! 

Elexpuru (Aretxarte), Garaizabal (Break on Stage), Aizkorbe (Berdintasuna), Quintanilla (Kultura) eta Miguel (kultura).  |   m.A.

dAtuA

Salgai daude sarrerak: 
dendetan (Kioskoa, Belar 
Meta eta Jon harategia)
eta Arkupen.

600
sArrerA

Taldekako 
txapelketa

Talde parte hartzaileak:

 Banbboo

 k-conexion

 Fusion noise

 Double x ladys

 Alehop

 Black Diamond Crew

 rest-style crew

 urban Dölls

 golden Funk

 cläss Dance Crew

 eD steps

Txapelketarekin batera ikuskizuna eskainiko duten 
punta-puntako hiru talde etorriko dira. Batetik, 
Circle of Trust (Zaragoza) Espainiako breakdance 
talde onenetakoak –nazioartean ere onenen 
artean– hiru saio eskainiko ditu. Sei lagunek 
osatzen dute eta 2002az geroztik hazten joan 
dira han eta hemen parte hartuta: jaialdietan 
–Bartzelona, Manchester…–; publizitatean; 

dantza konpainia eta koreografoekin 
elkarlanetan… Bestetik, BMX Flatland bizikleta 
estiloan jarduten duen Neugma artistak akrobazia 
ikusgarriak eskainiko ditu musikaren erritmora.

Eta bukatzeko, Vento artistak Cyr Weel 
izeneko akrobazia erakustaldia egingo du. Uztai 
erraldoi batekin egindako akrobaziak breakdance 
saioarekin bateratuko ditu.

Momentuko artista onenen ikuskizunak
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Gesalibar auzoko jaiak ofi-
zialki eguaztenean hasi bazi-
ren ere, aste bukaeran izango 
dira egitarauko ekintza poto-
loenak: gaur, Toka txapelke-
taren hirugarren edizioa (19:30) 
eta 21:00etan bertso afaria 
auzoko Jentil-Ola elkartean, 
hain zuzen ere. Sebastian 
Lizaso eta Aitor Mendiluze 
bertsolariek hartuko dute 
parte. Izen-ematea eguaztene-
rako itxi behar izan zuten, ia 
80 lagunek eman dute-eta ize-
na: "Elkartean ez gara gehia-
go sartzen", adierazi dute. 
Bihar umeendako jolasak 
egongo dira Txatxilipurdi 
elkartearen eskutik (11:00). 
Gero, Gesalibarko III. patata
-tortilla lehiaketa egingo dute. 
Tortillak aldez aurretik egin 
beharko dira. 12:00etan, urte-
ro moduan, meza egingo da 
auzoko hildakoen alde eta 
14:30ean Santa Ageda eskean 
irtengo dira.

Domekan, auzoko zainda-
riaren aldeko meza egingo 
dute (11:00), eta, egitaraua 
amaitzeko, auzotarrendako 
luntxa egongo da Jentil-Ola 
elkartean (12:00). 

Gesalibar 
auzoa jaietan 
murgilduko da 
aste bukaeran

jOkIN BErEzIArtuA  |  ArrAsATe

Martitzeneko osoko bilkuran 
Arrasateko udalbatzak bat egin 
zuen PPren Gobernuak aurkez-
tutako "kontzebituaren eta ema-
kume haurdunen eskubideen 
babeserako" legearen aurreproiek-
tuaren aurka. Izan ere, bilkuran 
egon ziren talde guztiek, hau da, 
Bilduk, EAJk, PSE-EEk eta Ara-
larrek, aurrez adostutako mozioa 
onartu zuten. Mozioan hainbat 
eskaera jasotzen dira; honakoa, 
esaterako: "Haurdunaldia eteteko 
erabakiak emakumeen boronda-
tea izan behar du ardatz eta bal-
dintza nagusi". 

Idazkariak mozioa irakurri 
ostean, PSE-EEko bozeramaile 

Aritz Arrieta izan zen interben-
tzioa egin zuen bakarra. Legea 
indarrean jartzen bada, "sozia-
listak gobernura heltzen direnean 
indargabetu" egingo dutela adie-
razi zuen, besteak beste. 

"Pozik" akordioarekin
Osoko bilkura amaitu ostean 
Udal Gobernuko bozeramaile 
Maider Morrasek esan zuen 
"pozik" daudela talde guztiek 
bat egiten dutelako: "Oso ondo 
baloratzen dugu akordioa. Lege 
egitasmoak ez du erabateko 
babesa, ezta PP barruan ere. 
Erraza izan da akordiora heltzea, 
denok ildo beretik gindoazen
-eta gutxi gorabehera. Alde 
horretatik, pozik gaude; baina 
kezkatuta ere bai, beste alde 
batetik". Morrasen arabera, 
abortuaren gainean erabakitze-
ko eskubidea ezin da Estatuaren 
edo medikuntzaren "eskuetan" 
geratu, eta gaineratu zuen "nahi-

ko lan" egin duela mugimendu 
feministak emakumeek haurra 
"noiz izan edo noiz ez" erabaki-
tzeko eskubidea izan dezaten. 

"Atzerakada handia"
Morras bozeramaileak adierazi 
zuen, era berean, lege egitasmo 
hori "atzerakada handia" dela, 
aurrez aipatutako moduan, 
Estatuaren lege baten edota 
medikuntzaren "eskuetan" uzten 
duelako emakumearen eraba-
kitzeko eskubidea. "Eta horrek 
dakarrenarekin emakumearen 
bizitzan", esan zuen. 

Era berean, Udal Gobernuak 
uste du lege proposamenak "albo 
batera" uzten duela haur eta 
gazteen ugalketa eta sexualita-
tearen heziketa: "Heziketa oso 
garrantzitsua da, batez ere era-
bakitzeko eskubidea eta aska-
tasuna eurena dela ulertaraz-
teko". PPko Gobernuari abor-
tuaren erreforma delakoa 
bertan behera uzteko eskatzeaz 
aparte, Udalak herritarrei dei 
egin die jardun daitezen ema-
kumeen eskubideen eta auto-
nomiaren alde: "Eta zehazki, 
emakumeen haurdunaldia boron-
datez eteteko eskubidean atze-
rakada dakarten ekimenen 
kontra", diote. 

Amaitzeko, bilkuran ados-
tutakoaren berri emango dio-
te Eusko Jaurlaritzari, Espai-
niako Justizia Ministerioari, 
Espainiako Gobernuari, Gorte 
Nagusiei eta Europako Bata-
suneko Parlamentuari eta 
Kontseiluari. 

Martitzeneko osoko bilkura.  |   Jokin BereziArTuA

EsANAK

"Erraza izan da 
akordioa, denok 
ildo beretik 
gindoazen-eta"

M a i D e r  M o r r aS   |   u d a l  g o b e r n u a

Emakumeen eskubideekin 
bat egin du udalbatzak
PPren abortuaren gaineko lege egitasmoaren aurka mozio bateratua bilkuran 
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Gurasoen Elkartea

BEDOÑABE • Tel.: 943 79 20 69

MUSAKOLA • Tel.: 943 79 04 49

ERGUIN • Tel.: 943 79 77  74

Guk bezala,
egin apustu, egin kiñu

Euskal Eskola
Publikoaren alde!

Matrikulazio epea zabalik
haur hezkuntzan eta lehen hezkuntzan

otsailaren 3tik 14ra

Otsailaren 12an, eguaztena, 
izango da Garagartzako Ortu 
Ekologikoak Elkartearen 
batzarra, Kulturateko Jokin 
Zaitegi aretoan. 18:15erako 
egin dute lehen deialdia eta 
18:30erako bigarrena. 2013ko 
diru kontuen laburpena eta 
2014ko aurrekontuaren aur-
kezpena, urteko memoriaren 
laburpena eta zuzendaritza 
talde berriaren osaketa 
–boluntariorik ez bada aur-
kezten zozketa egingo da– 
izango dituzte mahai gainean, 
besteak beste. 

Garagartzako Ortu 
Ekologikoak 
Elkartearen batzarra

Arrasate Zero Zabor taldeak 
argazki lehiaketa antolatu du 
kontsumismoaren gainean. 
Gaiarekin lotura duen argaz-
ki bat bidaltzeaz gain, izenbu-
ru bat proposatu beharra dago. 
Bi sari egongo dira, epai-
mahaiarena –asteburu bat 
landetxe baten– eta publikoa-
rena –Zuberoako ikastolek 
eskainitako otarra–. Lanak 
aurkezteko edo bozkatzeko 
arrasatezerozabor@gmail.com 
helbide elektronikoa eman 
dute. Lanak entregatzeko azken 
eguna da otsailaren 23a. 

Arrasate Zero Zabor 
taldeak argazki 
lehiaketa antolatu du

jOkIN BErEzIArtuA  |  ArrAsATe

Arrasateko Aratusteetako ikur 
nagusia den sardina forma hartzen 
dabil. Mikel Sanzberroren, Jose 
Luis Albesen eta Andoni Altze-
lairen trebetasunari eta dedika-
zioari esker, hiru aste barru 
amaituta egongo da. Altzelaik 
gustura erantzun ditu gure gal-
derak, Aratusteak odolean dara-
matzala argi utzita beste behin.
Noiz hasi zineten aurtengo Aratus-
teetarako sardina egiten?
Duela hiru bat aste hasi ginen. 
Ia egunero elkartzen gara, goize-
tan. Hiru lagun ari gara lanean 
eta Aratusteetan, martitzenean, 
12 lagunen artean eramango dugu, 
sei lagun alde bakoitzean.  
Aurtengo sardina arinagoa izango 
da. zer dela eta?
Bai, iazkoa baino askoz arinagoa 
izango da. Aldaketa nagusia 
izango da sardinaren oinarrira-
ko material berria erabiliko 
dugula. Iaz burdinazko oinarria 
zuen eta pisu handia hartzen 
zuen. Aurten, berriz, aluminioz-
koa izango da  oinarria eta horrek 
esan gura du pisua erdira-edo 

jaitsiko dela. Orain arte atera 
dugun sardinak 150 bat kilo izan-
go  zituen... Aurtengoa amaitzen 
dugunean pisatu egingo dugu, 
ea zenbateraino den arinagoa. 
Nola beteko duzue? 
Urtero moduan, GOIENA paperak 
erabiliko ditugu. Astelehenean 
hainbat ale heldu zitzaizkigun 
eta iaztik ere baditugu beste hain-
bat. Laster hasiko gara betetzen; 
izan ere, dagoeneko hasi gara 
kartoizko ezkatak egiten. Hiru 
astean amaituta egongo da. 
Iazko erreketa ez zitzaizun askorik 
gustatu. zergatik? Nola erreko 
duzue sardina aurten? 
Iaz sekulako eztandak egin zituen, 
gasolinarekin erre genuelako. Iaz 
su garrak handiegiak izan ziren, 
eta aurten aldatzea erabaki dugu. 
Kerosenoa erabiliko dugu, bero-
gailuetan erabiltzen dena. Kero-
senoak sua behar du erretzeko 
eta horregatik espero dugu modu 
lasaiagoan erreko dela sardina, 
pixkanaka. Proba batzuk egin 
ditugu, eta askoz hobeto. Gaine-
ra, Mikel Sanzberro artistari esker 
erreketaren unerako sistema berri 
bat jarriko diogu. Andoni Altzelai aurtengo sardinaren eskeletoa atzan duela.  |   Jokin BereziArTuA

andoni altzelai | sudC elkarteko kidea

"Sardina pixkanaka erretzeko, 
kerosenoa erabiliko dugu aurten"

gasolinak "sekulako eztandak" eragin zituen iaz; horregatik aldatuko dute

gainera, askoz arinagoa izango da oinarria aluminiozkoa jarriko diotelako

Aratusteetako Jai batzordeak erabaki du zapatuko 
herri bazkaria bertan behera uztea: "Herri bazkaria 
ehunka lagunendako alaitasun topagunea izan 
arren, azken urteetan herritar kopurua jaitsiz joan 
da. Era berean, ez da erraza orain arteko 
formatuari eutsita prezio herrikoiak eskaintzea. 

Hortaz, ikusi dugu hobe izango dela herri 
bazkariari uko egin eta, bide batez, herriko taberna 
eta jatetxeei bultzadatxo bat ematea", adierazi 
dute ohar bidez. Hala ere, egitarau "txukun eta 
herrikoia" antolatzeko lanean dihardutela 
jakinarazi dute: "Ederto pasatuko dugu!". 

Herri bazkaririk ez, baina egitarau "txukuna eta herrikoia" bai
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emaitzak 
jibaro F.C - sonografos 2-11
iluntz - lasagabaster 8-0
birigarruak - sport in tus bragas 1-7
abokajarro - dribling 2-4
Cantauri - aldatz 4-12
ostantz - Fidel & discipulos 3-3
haizea's Weah - betrayer  3-1

sailkaPena
  taldea j p
 1 dribling 9 27
 2 aldatz 9 22
 3 haizea's Weah 9 18
 4 lasagabaster 9 18
 5 iluntz 9 17
 6 betrayer 9 16
 7 sonografos 9 16
 8 sport in tus bragas 9 13
 9 abokajarro 9 9
 10 Fidel & discipulos 9 8
 11 ostantz 9 7
 12 jibaros F.C. 9 6
 13 Cantauri 9 5
 14 birigarruak 9 0

Partiduak
hilak 8, zapatua
09:30 abokajarro - lasagabaster
 aldatz
10:30 iluntz - aldatz 
 abokajarro
11:30 Cantauri - betrayer
 iluntz
12:30 haizea's Weah - jibaros F.C.   
 Cantauri
hilak 9, domeka
10:30 birigarruak - Fidel & discipulos   
 Sport in tus bragas
11:30 dribling - sport in tus bragas   
 Fidel & Discipulos
12:30 ostantz - sonografos 
 Dribling

oharra
Partiduen atzerapena 
edo ordutegi aldaketa 
aurreko domekan egin 
behar da nahitaez. 

z a l d i b a r

jOkIN BErEzIArtuA  |  ArrAsATe

Maialen Axpe eta Iñigo Uribarren 
atleta arrasatearrak Antequeran 
(Malaga, Espainia) lehiatuko 
dira aste bukaeran, promes mai-
lako Espainiako txapelketan. 
Axpe pertika-jauzian ariko da 
eta Uribarren, berriz, jauzi hiru-
koitzean. 

Axpe eta haren entrenatzaile 
Jonathan Perez gaur irtengo dira 
hegazkinean eta domeka iluntze-
ra arte ez dira bueltatuko. Pere-
zek uste du Axpek urrezko domi-
na ekarriko duela: "Bere maila 
erakutsiko duela uste dut. Oso 
ondo entrenatu da aurten; azken 
asteetan gaixorik egon da, hori 
da txarrena. Hala ere, aste hone-
tan ondo entrenatu da; esan diot 
marka berdin zaidala, irabazi 
egin behar duela". Axpek erdi 
gaixorik hartu zuen parte joan 
den aste bukaeran Donostian 
jokatutako Euskadiko Kopan. Ez 
zuen bere maila erakutsi.

ruiz de Azua makal donostian
Gauza bera gertatu zitzaion Malen 
Ruiz de Azuari; haren hiru jauziak 
baliogabeak izan ziren: "Pertika
-jauzietan gerta daiteke Maleni 
gertatu zitzaiona. Lehen saiake-

ran 3,60 metroko langa gainditu 
zuen, baina erortzerakoan listoia 
jo eta jauzia baliogabetu zioten. 
Azken bi saiakeretan oso urduri 
jarri zen", esan du Perezek. 

Axpe, urrezko dominaren bila
Maialen Axpe Malagatik urrezko 
dominarekin etorriko dela espe-
ro dute Arrasate Atletiko Talde-
koek. Izan ere, Axpe da bere 
mailan markarik onena duena 
(3,90 metro): "Lau metroko jauzia 
egiten badu, ziur irabaziko due-
la. Bere marka onena 4,10 metro 
da, uda sasoian lortutakoa", uste 
du haren entrenatzaileak. Espai-
niakoaz gain, Gipuzkoako txa-
pelketan parte hartuko dute aste 
bukaera honetan Malen Ruiz de 
Azuak eta Istar Dapenak. 

Perez, sasoian oraindik  
Jonathan Perez pertika jauzila-
riak, 32 urte eta erdirekin, 4,85 
metroko saltoa egin zuen joan 
den asteburuan Donostian. Sasoian 
dago oraindik; denboraldiko bere 
markarik onena da eta horrek 
denboraldi honetako Estatuko 
hamar onenen artean kokatzen 
du. Egindako jauziarekin "oso 
pozik" dago, aitortu duenez: "Aur-
ten lehentasun moduan hartu 
dut Maialenen eta Malenen lana, 
baina eurekin entrenatzen naiz 
eta sasoi onean nago. Gainera, 
fin jarri naiz, zenbait kilo kendu 
ditut". Neguan ez da udan beste 
entrenatzen, baina oraindik ere 
onenen artean egoteko gai dela 
erakutsi du Arrasateko atleta 
beteranoak.Jonathan Perez eta Maialan Axpe, Donostiako belodromoan, iaz.  |   goienA

Urrezko dominaren bila joango 
da Maialen Axpe Malaga aldera
iñigo uribarren ere egongo da han, espainiako promes mailako txapelketan

j.B.  |  ArrAsATe

Udaberriko Pilota Txapelketa 
dela-eta hiru pilota partidu izan-
go dira gaur. Gaztetxoen koordi-
natzaile Ibai Bolinagak jakina-
razi du gaur alebinak, gazte 
mailakoak eta seniorrak lehia-
tuko direla, 20:30ean hasita. 

Alebinetan, Perez de Albeniz 
eta Elkorobarrutia Alegiako Intxu-
rre taldearen kontra lehiatuko 
dira, gazte mailako Garate eta 
Salegi Gailurrerantz taldearen 
aurka eta senior mailako Zuazua 
eta Lazkano Legazpiko taldearen 

aurka: "Orain, ligaxka ari dira 
jokatzen. Gero, lau bikote onenak 
finalerdietara pasako dira zuze-
nean", dio Bolinagak. 

Bihar ere pilota protagonista 
Bihar ere ez da pilotarik faltako 
Uarkapen. Euskadiko Txapelke-
taren barruan, kadete mailako 
partidua jokatuko dute Moron 
eta Zeziaga arrasatearrek Berako 
(Nafarroa) Bortziriak pilota tal-
dekoen aurka (12:00). Arratsal-
dean, bestalde, pilota eskolako 
partiduak jokatuko dira (15:30).

Udaberriko Txapelketa dela-eta 
hiru pilota partidu gaur Uarkapen

Joan den aste bukaeran Uarkapen jokatutako pilota partidu bat.  |   imAnol soriAno

Arrasate Rubgy Taldeak bihar 
jokatuko du Euskadiko Txa-
pelketako laugarren jardu-
naldia. Igor Isasiren mutilek 
Getxon jokatuko dute, Getxo 
B taldearen aurka. Ez da par-
tidu erraza izango, baina 
azken boladari eusten saia-
tuko dira arrasatearrak. Dena 
den, errugbirik ez da faltako 
bihar Mojategiko zelaian: 
kadete mailako taldeak –Kan-
pazar ART Ordizia da taldea-
ren izen ofiziala– Zarautzen 
aurka jokatuko du bihar, 
16:00etan hasita. 

Getxon jokatuko du 
bihar Arrasate Rugby 
Taldeak, 16:00etan

Bihar Gipuzkoako Eskolarte-
ko A mailako lehen fasea 
jokatuko da Bergarako Labe-
garaieta kiroldegian. Arrasa-
te Dragoi gimnasia taldetik 
hamaika kide jongo dira, kade-
te, gazte eta senior mailetan, 
bakarka zein taldeka. Kade-
tetan: Maite Oliden, Maitane 
Ugarte, Eneritz Lage, Andrea 
Hernandez, Alba Revuelta, 
Amaiur Mendizabal, Ane Fer-
nandez eta Maialen Gallardo. 
Gazte mailan, Eider Altube 
eta senior mailan, Olatz Fer-
nandez eta Ainhoa Delgado.

Arrasate Dragoi 
gimnasia taldea bihar 
Bergaran egongo da

j.B.  |  ArrAsATe

Ford Mugarrik Quiron Askar-
tza taldearen aurka jokatuko 
du bihar Leioan (19:30). Azken 
jardunaldian Santoñaren aur-
ka ondo merezitako garaipe-
na lortu zuten Pablo Gartzia-
ren mutilek. Bi taldeen artean 
lehia berezia dago eta hori 
lehen unetik igarri zen Itu-
rripen. Tentsioak tentsio eta 
protestak protesta, Arrasate-
ko taldea gaurko egunez hobea 
da kantxaren gainean. 

Santoñaren aurkako der-
biaren ostean, lehen bi sail-
katuengana hurbiltzen saia-
tuko dira jokalari arrasatea-
rrak bihar. Leioa ez da 
kantxa erraza, baina, sailka-
penari begiratuta, talde arra-
satearra da faborito. Ford 
Mugarri hirugarren sailkatua 
da eta Quiron Askartza, 
hamaikagarren. 

Bestalde, Bigarren Terri-
torialeko taldeak Iturripen 
j oka tuko  du  domekan , 
11:30ean. Ordiziaren aurka 
jokatuko dute; talde arrasa-
tearra bigarrena da sailka-
penean eta Ordiziakoa, berriz, 
azken-aurrekoa. 

Ford Mugarrik 
Leioan 
jokatuko du 
bihar (19:30)

j.B.  |  ArrAsATe

Erregional Preferente mailan 
dagoen lehia ikusgarria da, 
ederra dago liga. Urola lehen 
sailkatuaren (36 puntu) eta 
bederatzigarrena den Zestoa-
ren artean (30) sei puntu eskas 
daude. Zazpigarrena da Mon-
dra, 33 punturekin. Hortaz, 
mailaz igotzea bermatzen 
duen lehen posturako lehia 
itzela izango da denboraldia-
ri geratzen zaizkion bedera-
tzi jardunaldietan. Bi partidu 
jarraian irabazteak sailkape-
nean sekulako jauzia ematea 
esan gura du eta orain apro-
betxatu behar dira bolada 
onak, azken unera arte mai-
laz igotzeko aukera egon 
dadin. 

Gotzon Urzelairen mutilek 
domekan jokatuko dute 20. 
jardunaldia (16:30), Legazpin. 
Ilintxa taldea beheko postue-
tan dago, baina horrek ez du 
esan nahi lehia erraza izan-
go denik. Arrasatearrek azken 
partiduetan erakutsi duten 
jarrera eta kontzentrazioa 
mantendu beharko dute Legaz-
pitik hiru puntuekin buelta-
tzeko. 

Aukera ederra 
du Mondrak 
sailkapenean 
gora egiteko
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Txalo Produkzioak konpainiak, 
Begoña Bilbao Legarzegiren 
zuzendaritzapean, Katarina Maze-
tik idatzitako Ondoko hilobiko 
tipoa  antzezlana eskainiko du, 
euskarazko bertsioan, domekan, 
Amaia antzokian, 19:30ean. 

Beti bezala, sarrerak antzo-
kiko txartel-leihatilan erosi ahal 
izango dira. Nahi duenak, baina, 
aurreko astean aurkeztu zen 
home ticket zerbitzu berriari 
esker, www.arrasate-mondragon.
net atarian txartelak erosteko 
aukera izateaz gain, etxean ber-
tan jasotzeko aukera ere badu. 
Zerbitzu horrek, gainera, %15e-
ko deskontua eskaintzen du.

istorio originala 
Neskatila pinpirin bat baserrian 
eta baserritar bat operan; horren-
bestez, ezberdinak diren bi mun-
du elkarren alboan, maila sozio-
kultural ezberdineko bi lagun 
aurrez aurre. 

Aiora da protagonistetako 
bat eta Pablo da bestea. Liraina, 
goxoa eta alarguna da Aiora; eta 
berekoia, burugogorra eta ezkon-
gabea Pablo. 

Bi mundu ezberdin leku 
berean. Bata bestearen ondoan, 

kanposantuan. Aiora eta ondoko 
tipoa… Pablo. Irribarre leun bat, 
ordea, nahikoa izango da bi pro-
tagonisten arteko sua pizteko. 
"Amodioa da istorioaren muina, 
baina umoretik aldendu gabe", 
aipatu du Aitziber Garmendia 
aktoreak.

Bada, istorio sinple hori iru-
dikatzeko, eszenografiak garran-
tzi handia dauka. "Bi pertsonaien 
barne unibertso eta sentipenak 
irudikatzeko, argiarekin jolasten 
dugu", azaldu du Garmendiak. 
Hala ere, pertsonaien sakonta-

suna aktoreen lan bikainari esker 
igartzen da.

Gertuko aurpegiak 
Ezagunak diren bi aktore izango 
dira taula gainean: Iker Galartza 
eta Aitziber Garmendia. "Iker 
komedian primeran moldatzen 
da", dio Garmendiak. Bere ibil-
bidean zehar egindako lanak 
ikusita, baita Garmendia bera 
ere.

Istorio horretako bi pertso-
naien arteko suak ze tenperatu-
ra hartuko du?

Elkar ezagutzen ez duten bi protagonisten artean sua piztuko da.  |   TxAlo ProDukzioAk

Bi mundu kontrajarriren talkak 
eragindako komedia jostagarria
'ondoko hilobiko tipoa' antzezlanak kritika eta publikoa bereganatu ditu zurIÑE V.d.m.  |  ArrAsATe

Madama Butterfly opera eskai-
niko dute Amaia antzokian 
martxoaren 18an, 20:00etan. 
Ikusmina piztu du lanak; horren 
erakusgarri da sarrera gehienak 
saldu direla dagoeneko.
Salgai ipini eta aurreneko 24 
orduetan 500 sarrera saltzeak 
operaren arrakasta aurreikusten 
al du?
Ez da ezustekoa izan, jendea 
opera noiz etorriko zain egoten 
dela baitakigu. Gainera, Mada-
ma Butterfly ekarri dugu Luis 
Mariano elkarte lirikokoen 
eskutik. Hain zuzen, 100 urte 
betetzen dira Luis Mariano jaio 
zela eta Pucciniren obra inter-
pretatzen ari dira; ez genuen 
omenaldiarekin bat egiteko 
aukera galdu nahi .
Ez dela ezustekoa izan diozu.
Hala da. Hiru urte igaro dira 
opera emanaldiak antolatzen 
hasi ginenetik eta herritarren 
artean finkatzen ari den ohitu-
ra dela esango nuke. Martxan 
ipini genuenean afizioa baze-
goela ikusten genuen, opera eta 
kantua gustuko duen publiko 
jakin bat zegoela bagenekien, 
eta horregatik hasi ginen anto-
latzen. Oso pozik gaude.
luis mariano Elkarte lirikoa izan-
go da aurtengo gonbidatua.

Bai, baina, berez, produkzio 
italiarra da, eta, esan bezala, 
Irungo taldea omenaldi gisa ari 
da interpretatzen. Baina, gai-
nera, euren 10. urteurrena ere 
bada. Victoria Eugenian, Prin-
tzipal antzokian, Irunen eta 
Arrasaten aritu ostean, Euskal 
Herritik kanpoko bira egingo 
du Italia aldean.
maitasuna da Madama Butterfly-
ren ildo nagusia, ezta?
Bai, eta Puccinik errealismo 
handiz irudikatu zuen gerra 
garaian benetan gertatzen zena. 
Hain zuzen, AEBetako marina 
Asia aldera joan, bertako ema-
kumeekin harremanetan hasi, 
alde egin eta emakumeak ber-
tan uzten zituzten bakarrik.

Manu Gallardo.  |   goienA

Manu gallardo | ozenki elkarte lirikoko presidentea

"Sarrera gehienak horren azkar 
saldu izana ez da ezustekoa izan" 

I.g.  |  ArrAsATe

Goiztiar ibili ziren Santa Ageda 
bezperan koplak abesteko ohitu-
rarekin bat egindako herritar 
asko eta asko. Horixe izan zen, 
batez ere, kintoen kasua eta bai-
ta Arrasateko Santa Ageda Abes-
batzarena ere. 

Martitzen goizean, 08:00etan, 
San Juan Bataiatzailea parrokian 
elkartu ziren. David Artzamen-
diren omenezko mezan abestu 
eta gero, bi taldetan banatuta 
Bedoñarako bidea hartu zuten 
batzuek eta Zigorrolara joan ziren 

besteak. Eguraldi hotzari aurre 
eginez, ohiturari eutsi eta umore 
onez abiatu ziren abeslariak. 

Gazteak ere irten ziren 
Arrasate Herri Eskolako eta Ariz-
mendi Ikastolako hainbat gune-
tako gaztetxoek makila eskuan 
hartu, eta egun berezi hori ospa-
tzeko Santa eskean ibili ziren 
herriko kale eta plazetan.

Arizmendi Ikastolako Olar-
teko haurrak Iturbide egoitzan 
izan ziren egoiliarrekin abesten, 
eta ondoren, Seber Altube plazan 

egin zuten eguneko kantaldieta-
ko bat. Arratsaldean, Arizmendi 
Ikastolako Gazteluondoko ikas-
leek, Arrasateko koruarekin 
batera, Herriko Plaza kantuz eta 
makila hotsez bete zuten.

Arrasate Herri Eskolako 
Erguingo ikasleek, aldiz, patioan 
abestu eta gero, auzoko kaleetan 
zehar abestu zuten. Amaitzeko, 
Herriko Plazan ere egin zuten 
saioa. Bedoñabe eskolako 4 eta 
5 urteko txikiak, berriz, gogotsu 
abestu arren, ez ziren eskolako 
jolastokitik irten.

Santa Ageda Abesbatzako kideek parrokian egin zuten lehen kantaldia, auzoetara joan aurretik.  |   goiATz ArAnA

Arizmendiko Olarte gunekoek Seber Altuben abestu zuten.  |   ArizmenDi ikAsTolA

Herri Eskolako Erguingo ikasleek jolastokian egindako saioa.  |   ArrAsATe Herri eskolA

Ohitura zaharra aurten berritzeko asmoz
santa Ageda bezperan herriko hainbat tokitan kopla zaharrak entzun ziren 
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Emakumezkoen txirrindularitzan 
UCIren maila gorenekoa den eta 
munduan sona handiena duten 
lasterketen artean dagoen Ema-
kumeen Birako etapa bat Oñatin 
amaituko da aurten. Profesional 
mailako tropeleko txirrindulari 
onenek emandako ikuskizunare-
kin gozatzeko aukera izango da, 
beraz, ekainean. 

Ibilbidea zehaztu gabe dago 
oraindik, baina gauza jakina da 
dagoeneko Birako bigarren etapa 
–lau dira denera– hasi eta amai-
tuko dela Oñatin, txirrindulariak 
hiru aldiz pasako direla herritik 
eta bi mendate igo beharko dituz-
tela. Aloña Mendiren Txirrindu-
laritza sailaren bueltako taldetxo 

bat ari da ibilbidea prestatzeko 
lanetan. 

Oraingoan etapa antolatzeko 
ardura Oñatik hartuko duen arren, 
lasterketa Debagoienera ekar-
tzearena bailara mailako eraba-
kia da, hein batean. Honela, 
zatirik handiena Oñatik jarriko 
duen, baina beste udaletan gehie-
nek ere jarriko dute dirutxo bat; 
iaz Aretxabaletak hartu zuen 
Birako egubakoitzeko etapa, eta 
asmoa da 2015ean Debagoieneko 
beste herri batek egitea gauza 
bera. Lasterketa Gipuzkoara eka-
rrita, gainera, Emakumeen Bira-
ren antolatzaileen beste helburu 
bat lortzeko ere ari dira laguntzen, 
ia erabat Bizkaiarekin lotzen den 
proba beste herrialdeetara ere 

zabaldu nahi dute eta, Euskal 
Herriko izaera izan dezan.

Askoz kostu txikiagoa 
Maila goreneko lasterketa izan 
arren, emakumezkoen proba 
antolatzeak alde nabarmenak 
ditu gizonezko profesionalena 
antolatzearekin alderatuta; hala 
azaldu digu Udaleko Kirol batzor-
deburu Ainhoa Martinek: kostu 
ekonomikotik hasita, 8.000 euro 
kostako da-eta etapa herrira ekar-
tzea. Alderdi ekonomikotik eta 
oro har antolakuntza aldetik ere 
errazago, aurreko lanetarako 
jende askoren beharrik ez dute 
ikusten, eta "deialdi zabalik" ez 
egitea erabaki dute: "Egunerako 
egingo dugu deialdia ikusten 

bada beharra bidegurutzeak zain-
tzeko edo muntaia lanetarako". 

Ibilbidea prestatzen ari den 
taldeaz gain, baina, beste talde 
bat ere ari da antolaketa lanetan. 
Hauek gehiago lasterketaren 
ingurukoak prestatzen, ekainaren 
13an edo aste horretan egingo 
diren ekintza osagarrietarako 
lanean. Kasu honetan, Oñatiko 
emakume taldeak ari dira. 

Izan ere, Emakumeen Bira 
herrira ekartzearekin ikuskizun 
polit bat ikusteko aukera ema-
tearekin batera emakumeen kiro-
la bultzatu nahi da: "Aretxaba-
letak proiektu hau Mankomuni-
tatean aurkeztu zuenean asko 
gustatu zitzaigun ideia. Txirrin-
dularitzan, emakumeen laster-
ketak ez dira ikusten, eta irudi-
tu zitzaigun ideia ona ohartu 
dadin jendea ze desberdintasun 
dauden emakume profesionalen 
etapa baten antolakuntzaren eta, 
adibidez, Euskal Herriko Itzuliko 
batenaren artean. Emakumeen 
kirola sustatu eta indartu nahi 
dugu", dio Martinek. 

Neska txirrindulari gutxi 
Eta helburu hori lortzeko txirrin-
dularitza kirol aproposa delakoan 
dago Udala, dagoen zaletasuna 
kontuan izanda: "Ez du erakarri-
ko Itzuliko etapa batek erakartzen 
duen jende kopurua, baina herriak 
lagunduko du eta irtengo da eta-
pa ikustera, eta herriarentzat ere 
polita izango da". 

Txirrindularitzan diharduten 
edo hasiko liratekeen neskati-
lentzat ere zita polita izan dai-
teke ekainekoa: "Beheko katego-
rietan gutxi ikusten dira. Egia 
da gurasoek beldurra izaten dio-
tela errepideari, baina esango 
nuke joera aldatzen ari dela. 
Gero eta emakume zikloturista 
gehiago ikusten dira, eta hori 
poztekoa da niretzat. Baina egia 
da beheko kategorietan ohikoa-
goa dela neskak beste kirol batzue-
tan ikustea ziklismoan baino 
gehiago. Kontuan izan behar da, 
baita ere, neskentzako bakarrik 
diren lasterketak ez direla egoten, 
mutilekin lehiatu behar izaten 
dutela, eta hori beste zailtasun 
bat da parte hartzeko", dio batzor-
deburuak. 

Emakumeen Birako etapa 
hartuko du aurten herriak
goi mailako txirrindularitza izango da berriz ere 
oñatin ekainaren 13an, Birako bigarrenarekin

Aretxabaletako etapa amaiera, iaz.  |   imAnol soriAno

j.I.  |  oñATi

Bagararen gidaritzapean, irailean 
hasi ziren Eltzia egitasmoarekin; 
lehenengo fasean "gizarteratze 
eta erradiografia lana" egin zuten, 
herriko mugimendu desberdine-
kin elkarrizketa saioak eginez 
eta baita lansaioak ere. Hortik 
nahi izan dute "herriko kultura 
mugimenduaren eta sortzaileen 
errealitateari buruzko erradio-
grafia atera". Bigarren fasean 
sartu nahi dute proiektuaren 
muinean, eta aztertu zer egon 
behar duen ETEOko espazio 

horretan, "eta baita ere nola", 
Bagarako Johana Olabarriaren 
hitzetan: "Nola antolatu, funtzio-
namenduak eta egiturak nolakoak 
izan behar duten, eta baita proiek-
tuaren ezaugarriak nolakoak izan 
behar diren; bigarren fasean 
proiektua diseinatzera sartuko 
gara". 

Aspalditxoan erabiltzen 
Datorren asteko herri aurkezpe-
nean lehenengo fasearen ondorio 
nagusiak aurkeztuko dituzte, eta 
egingo dute, baita ere, bigarren 

faserako planteamendua, meto-
dologiari dagokionez. 

Bestetik, ETEOko eraikina 
hutsik egonda eta herriko hain-
bat taldek leku beharra edukita, 
azken hilabeteetan bat baino 

gehiago hasi dira espazio hura 
erabiltzen: "Haiekin ere barne 
funtzionamendurako arautegi 
bat lantzen ibili gara, eta talde 
horiek espazio komun hori era-
biltzeko koordinazio lanetan". 

'Eltzia' egitasmoaren 
2. fasea aurkeztuko dute
martitzenean egingo dute herri aurkezpena, 
19:00etan eTeon, proiektua diseinatzen hasteko 

ETEOko eraikina.  |   Txomin mADinA

j.I.  |  oñATi

Turismo bulegoa eta Arrikrutz
-Oñatiko Kobak kudeatuko 
dituen enpresa bat eta bera 
izatea erabaki du Udalak, eta 
lehiaketara aurkeztu dira 
Oñatur –gaur egun turismo 
bulegoa kudeatzen duena–, 
batetik, eta Tantai Naturlanak 
enpresak –Arrikrutz darama-
na– eta Nerea Tauschke Lan-
berrik –Zegamako turismo 
bulegoa daramana– osatutako 
aldi baterako enpresa-elkartea, 
bestetik. Asmoa da esleipena 
martxorako egitea; bitartean, 
Arrikrutzeko kobak itxita 
egongo dira.

Bi enpresa lehian, 
turismo arlokoak 
kudeatzeko

j.I.  |  oñATi

2014ko urtarrilaren 1ean urte-
bete lehenago baino 92 lagun 
gehiago zeuden Oñatin errol-
datuta. 133 jaioberri errolda-
tu ziren iaz herrian –100etik 
gora izatea da joera 2004tik; 
2012an 121 izan ziren–; hil, 
berriz, erroldatuta zeuden 102 
pertsona hil ziren. Jaiotakoen 
eta hildakoen arteko 31 lagu-
neko aldeak erakusten du 
biztanleriaren hazkundearen 
bi heren kanpotik jendea eto-
rri izanari zor zaiola. 2005etik, 
apurka-apurka, hazten ari da 
biztanleria Oñatin.

11.294 lagunekin, 
biztanle kopuruak 
gora jarraitzen du

j.I.  |  oñATi

Astean batu da Lizargarateko 
zuzendaritza, eta erabaki du 
elkartearekin aurrera jarrai-
tzea, nahiz eta jakin nahikoa 
gastu handia egin beharko 
dutela, aurreko asteko lapu-
rretaren ostean, gauzak berri-
ro gutxieneko baldintza batzue-
tara itzultzeko. 

Eguena eta egubakoitza 
artean sartu ziren Oñatiko, 
Antzuolako eta beste zenbait 
herritako bazkideak dituen 
mendiko elkartean. Ateak 
bortxatu eta eraman zituzten 
topatu zituzten kontsumorako 
gauzak –edari, kafe, azukre...– 
eta, zuzendaritzakoen esane-
tan, txatarretarako balioko 
dutela uste zuten guztia: alu-
miniozkoak, eguzki plaken 
bateriak, berogailu bat... 15.000 
euro inguruko kaltea eragin 
zuten lapurrek. 

Lizargarate 
aurrera, nahiz 
eta lapurreta 
handia jasan
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Udaleko Berdintasun sailaren 
ekimenez eta Farapi aholku-
laritza enpresak gidatuta, aste-
lehenean egin zuten hirigintza 
eta herria emakumeen ikus-
puntutik aztertzea eta genero 
ikuspegia hirigintzan txertatzea 
helburu izango duten tailerre-
tan aurrenekoa. 

Duela aste batzuk, herriko 
hainbat sektoretako eragile eta 
emakumeekin erronda egin 
zuten Farapikoek, prozesua 
aurkezteko eta bakoitzaren 
beharrak aztertzen hasteko. 
Asteleheneko saioan, guztien 
ekarpenak bateratu zituzten.

Tailerraren hasieran "bizi-
garriak izateko hiriak" kon-
tzeptuaren gainean jardun 
zuten, besteak beste. "Ema-
kumeen beharretara, bai iris-
garritasun, bai segurtasun 
eta zerbitzu aldetik egokitu-
tako hiria" litzateke "hiri 
bizigarria", Berdintasun sai-
leko batzorde buru Maialen 
Urzelairen arabera. 

Hirigintzan eragiten duten 
aspektu horien gainean jardute-
ko, lau lantaldetan banatu ziren 
ondoren tailerreko parte-hartzai-
leak, herriko planoak eskuan. 
Talde bakoitzak bere ondorioak 
azaldu zituen eta eztabaidari 
ekin zioten ostean. Azkenik, 
ondorio horiek bere garaian era-
gileekin egindako errondan ate-
ratakoekin alderatu zituzten.

Tailerrak emandakoarekin 
gustura geratu ziren: "Hogei 
bat lagun elkartu ginen lanke-
ta egiteko. Tartean, Berdinta-
sunerako teknikaria eta baita 
udal arkitektoa ere. Oso giro 
onean lan egin genuen eta azpi-
marratzekoa da elkartu ginen 
taldearen aniztasuna: gazteena 
20 urteren bueltan, nagusiena 
80ren bueltan... Etorkinak, bai 
Ameriketakoak baita herrialde 
arabiarretakoak... EAJko eta 
Bilduko zinegotziak, herriko 
bi eragile feministetako mili-
tanteak...". Martxoaren 31n 
egingo dute hurrengo tailerra, 
18:00etan Bidebarrietan. 

"Hiri bizigarria" helburu, 
lehen tailer emankorra

Emakumea erosketetarako orgarekin.  |   irATi goiTiA

j.I.  |  oñATi

Aurretik ere bitxigintza ikastaroa 
emandakoa da Irati Ugarte, hiru 
urtez. Oraingo honetarako izena 
eguaztenera arte eman daiteke, 
kultura etxean edo kultura.idaz-
karitza@oinati.net helbidean. 
Bost saio izango dira, hamar ordu 
denera, eta 40 euro kostako da 
–langabeen kasuan materialeta-
rako 15 bakarrik.
ze egiten ikasiko dute ikastaroan 
izena ematen dutenek?
Ingelesezko Do it yourself horri 
jarraituz, ikasiko dugu norberak 
gauzak pertsonalizatzen. Agian, 
badugu agenda bat, eta haren 
tapa ez dugu gustuko; ba, beste 
paper batekin forratuko dugu. 
Bestalde, berrerabilpena dago: 
zereal kaxa batzuekin aldizkariak 
artxibatzekoa egin, zapatenekin 
gauzak gordetzeko kaxak... 
dekoraziorako, beraz, bai, baina 
baita gauza praktikoak ere, egune-
rokoan erabilgarri direnak.
Bai; agian, baduzu kaxa bat due-
la hamabost urteko koloreekin, 
gaur egun eramaten ez direnekin. 
Paper polit batekin forratuta, 
apaingarri izaten jarrai dezake. 
Norberak egitean balio handiagoa 
du; beraz, oparitarako ere gauza 
aproposak izaten dira.
Sarri, erostera jotzen dugu, irudimen 
apur batekin geuk egin dezakegu-
la konturatu gabe.
Bai, horrela da. Errazena da zer-
bait falta badugu erostea. Gero 
konturatzen gara ze sinplea den 
sortzea; kontuan izanda, gainera, 
gaur egun dena datorrela kaxetan
-eta bilduta, horiek erabiltzea. 
Irudimena lantzeko egokia da. 
Sormena, dena den, ez da irakats 
daitekeen zerbait, berezkoa behar 
du, ala?

Bai. Horregatik, alde batetik, ez 
zait askorik gustatzen ikastaro 
hitza. Ni ez noa ezer irakastera. 
Tailer bat izango da, gauza des-
berdinak egingo ditugu, parteka-
tuko ditugu ideiak eta azalduko 
ditut, nireak edo Interneten iku-

sitakoak, adibidez. Arratsaldea 
pasatu eta handik gauza polit 
batzuekin irtetea da asmoa.
gauza errazak izango dira, beraz.
Bai, bai. Kola, guraizeak, kuterra, 
papera, oihalak... erabiliko ditu-
gu. Edonorentzat da.

irati ugarte | ikastaroa emango duena

"Norberak egindako gauzek 
balio handiagoa izaten dute"

Irati Ugarte.  |   irATi ugArTe

'DiY: egin zuk zeuk!' ikastaroa emango du hilaren 14tik, egubakoitzetan

etxean ditugun ohiko gauzak pertsonalizatzen ikasteko saioak izango dira

"gustuko ez dugun 
tapa duen agenda 
bati paper polit bat 
jar diezaiokegu"

"kola, guraizeak, 
kuterra, papera... 
erabiliko ditugu, 
edonorentzat da"

JoseTxo ArAnTzABAl

Santa Ageda egun aurreko eta 
osteko asteburuetan ohi legez, 
joandakoan bezala oraingoan ere 
herrian ibiliko dira kintoak, kantuan 
eta eskean. Kalerik kale ibili ziren 
aurreko domekan neska zein mutil, 
soinu eta makilak lagun, eta 
auzoetan ibiliko dira bihar, 
zapatua. 1996ko kintoak dira 
aurtengoak. 

Kintoak, 
oraingoan, 
auzotik  
auzora

j.I.  |  oñATi

Herriko sagardoa dastatzeko 
aukera egongo da hurrengo 
zapatuan gaztetxean. Bazkaria 
egingo dute –15:00etarako jarri 
dute ordua–, eta sagardoare-
kin batera ondorengoa izango 
da menua: txistorra, txerri 
txuleta, bakailao tortilla, gaz-
ta eta intxaurrak. 15 euroren 
truke eman daiteke izena 
–gaztetxean bertan– bazkari-
rako, eta antolakuntzatik 
aholkatu dute denboraz ibil-
tzeko, lekua mugatua delako: 
"Animatu eta ez geratu leku 
barik", diote bidalitako oha-
rrean.

Txotx egingo dute 
gaztetxean 
hilaren 15ean
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Debagoieneko eskaintza onenak Aurreztu.com-en dituzu.
Ezagut itzazu eskaintza hauek eta beste batzuk Aurreztu.com webgunean!

Negozio baten jabea zara eta Aurreztu.com-en agertu nahi duzu?
Jarri gurekin harremanetan: 943 25 05 05

GERTU JANARIAK
Lagunekin edo familiarekin 
gozatzeko moduko menua!

15€ 22€

LEHEN:

%32
DESKONTUA:

LILURA ESTETIKA ZENTROA
Besape eta iztartearen
laser depilazioa

292€ 448€

LEHEN:

% 35
DESKONTUA:

BEGIRA ARGAZKILARITZA
Bikotekidearekin estudioko 
argazkiak 

27€ 45€

LEHEN:

% 40
DESKONTUA:

GOROSTI LORADENDA
Opari egizu San Valentin 
perfektua izateko lore-sorta

29€ 49€

LEHEN:

% 41
DESKONTUA:

IrAtI gOItIA |  oñATi

"Oso pozik gaude lortutakoarekin", 
adierazi du Jon Ander Osinagak, 
Aloña Mendiko eskubaloi saileko 
gazte mailako nesken entrena-
tzaileetako batek. Badituzte pozik 
izateko arrazoiak. Izan ere, Gipuz-
koa mailako txapelketatik Euskal 
Ligara igotzea lortu du taldeak. 
"Denboraldi hasieran ez genuen 
pentsatzen igoera fasea jokatuko 
genuenik, baina aurrera egin 
ahala eta goian jarraitzen genue-
la ikusita, sinesten hasi ginen".

igoera fasea 
Asteburuan jokatu zuten igoera 
fasea Errenterian. Bizkaiko talde 
bat eta Gipuzkoako bi aritu ziren 
nor baino nor gehiago, Euskal 
Ligara igotzeko txartela lortu 
nahian (Urdaibai, Ereintza eta 
Aloña Mendi).

Bi partidu jokatu eta biak 
irabazi zituzten oñatiarrek. Lehe-
na Ereintzaren aurka jokatu zuten, 
22-20 nagusitu ziren. "Oso ondo 
hasi genuen norgehiagoka eta 
irabazten joan ginen denbora 

guztian. Amaieran, baina, nahi-
ko larri ibili ginen. Azken minu-
tuetan ez ginen fin ibili erasoan 
eta hainbat jokalari kanporatuak 
izan ziren, asko igarri genuen 
hori defentsan", dio Osinagak. 
Bigarren lehia askoz konplika-
tuagoa izan zela esan du: "Parti-
dua amaitzeko hamar minutu 
falta zirenean hasi ginen nor-
gehiagokari buelta ematen, ordu-
ra arte galtzen joan ginen. Erasoan 
hobeto jokatzen hasi ginen eta 
gure atezainak –Olatz Anduaga– 
dena gelditu zuen". Bi lehiak 
irabazita, igoera lortu zuten oña-
tiarrek eta "oso pozik" daude 
lortutakoarekin.

Euskal liga
Beraz, Euskal Ligan jokatuko 
dute aurrerantzean. Lehen par-
tidua hilaren 15-16ko asteburuan 
izango dute. "Ez dakit nola mol-
datuko garen maila berrian, bai-
na, igoera lortuta, oso motibatu-
ta gaude. Hala ere, zaila izango 
da ligako txapeldun izatea, oso 
talde onak daude."

Eskubaloiko gazte 
mailako neskak, 
Euskal Ligara
Joan den asteburuan jokatu zuten igoera fasea 
errenterian; jokatutako bi lehiak irabazi zituzten 

Aloña Mendiko gazte mailako neskak.  |   iBis ugArTe

Natra-Oñati taldeak etxetik 
kanpo jokatuko du asteburu 
honetan. Sailkapeneko azkena-
ren etxera joango da, Leioara. 
Norgehiagoka zapatuan izango 
da, 16:30ean. "Lehen itzulian, 
hasieran kostatu zitzaigun 
arren, erraz nagusitu ginen; 30 
puntuko aldeaz irabazi genuen. 
Oraingoan, baina, zailagoa 
izango da; izan ere, ezagutzen 
dute gure jokoa. Hala ere, ez 
dut uste irabazteko arazorik 
izango dugunik", adierazi du 
Zuhaitz Gonzalez entrenatzai-
leak. Azken lehia irabaztetik 
dator Natra. "Hiru norgehia-
goka galtzetik gentozen eta 
irabazteak on egin digu. Taldeak 
gogoa berreskuratu du".

Azken sailkatuaren 
etxean jokatuko du 
bihar Natra-Oñatik

Herriko Futbol Txapelketak 
aurrera jarraitzen du eta zazpi-
garren jardunaldia jokatuko 
dute asteburu honetan betera-
noek. A taldearen txanda izan-
go da oraingoan. Taldeko lide-
rrak, Kili-Kolok, Bundeswehr 
taldearen aurka jokatuko du 
zapatuan, 18:30ean. Haien aurre-
tik, Albok eta Dollygan's aritu-
ko dira nor baino nor gehiago, 
14:00etan. Hirugarren eta lau-
garren postuetan daude, hurre-
nez hurren; lehia polita izango 
da. Azkenik, Paketinaikosek eta 
Zorroberok neurtuko dituzte 
indarrak, 20:00etan. Indar 85 eta 
Xaguxar taldeen arteko partidua 
atzeratu egin da, Azkoagaingo 
ordutegia beteta dagoelako.

Beteranoek zazpigarren 
jardunaldia jokatuko 
dute asteburu honetan

I.g.  |  oñATi

Aloña Mendiko atletismo saile-
ko korrikalariek emaitza bikai-
nak lortu zituzten domekan 
Amurrion jokatu zen Euskadi-
ko Kros Motzeko Txapelketan. 
Senior eta beterano mailetako 
txapelketa izan zen. 

taldeka bigarren 
Aloña Mendiko korrikalariek 
bigarren postua lortu zuten tal-
deka. Horrenbestez, Espainiako 
txapelketan lehiatzeko sailkatu 
ziren oñatiarrak. Izan ere, lehen 
postuan iritsi zen taldea maro-
koarrek osatzen zuten. Martxoa-
ren 2an jokatuko da Espainiako 
norgehiagoka hori Oropesa del 
Marren.

sergio Gartzia, onena
Bestalde, lan indibidualari dago-
kionez, Sergio Gartzia izan zen 
oñatiarren artean azkarrena. 
Laugarren postuan helmugara-
tu zen, baina kaxara igotzeko 
aukera izan zuen, kasu horretan 
ere, bigarren postuan iritsi zen 
korrikalaria marokoarra izan 
zen-eta. 

Amurrion ordezkaritza zaba-
la izan zuten oñatiarrek. Hemen 
sailkapena: Alberto Revuelta 
(7.a), Tasio Gomez (16.a), Yeray 
Varela (19.a), Unai Hernandez 
(21.a), Kike Cecilia (25.a) eta 
Andoni Correas (61.a).

Beteranoetan ere fin ibili 
ziren oñatiarrak. Jose Luis Gar-
tziak garaipena lortu zuen V-55 

mailan. Kategoria berean Ramon 
Varela hirugarren helmugaratu 
zen. Emakumezkoetan, berriz, 
Mari Sol Ramos bigarren izan 
zen bere kategorian. 

Oso zirkuitu gogorra izan 
zela adierazi du Yeray Valera 
korrikalariak: "Bihurgune asko 
zituen ibilbideak eta lokatz asko 
zegoen. Horrek asko zaildu zuen 
lasterketa. Gainera, motza zen 
eta itzuli dezente egin behar 
ziren. Ausartentzako zirkuitua 
zela esan daiteke". Hala ere, 
emaitza onak lortu zituzten 
txantxikuarrek.

Kros luzeko lehia domekan
Domekan, berriz, Euskadiko Kros 
Luzeko Txapelketa jokatuko da 
Laudion, Ellakuriko zelaietan. 
Kadete mailako gizonezkoek 
09:45ean ekingo diote lehiari; 
azkenak senior mailako emaku-
meak izango dira, 13:10ean.

Aloñako atletismo saila bigarren, 
Euskadiko kros motzean
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Herriko Gure Esku Dago dina-
mikak antolatuta, mahai-in-
gurua egongo da datorren 
eguaztenean, hilaren 12an, 
19:00etan, Irizar jauregian. 

1714-2014: 300 urte ostean 
Katalunia bidegurutzean dela-
ko gaiaren gaineko azalpenak 
emango dituzte gurean bizi 
diren edo bizi izan diren hiru 
katalanek: Miguel Beneit-ek, 
Gizarte Langintzan diploma-
tutako irakasleak; Jordi Ferre-
rons-ek, Fisikan lizentziatu-
tako irakasleak; eta Josu 
Tornayk, Historian lizentzia-
dun eta Assemblea Nacional 
de Catalunyako kideak. 

Bestalde, gaur, egubakoi-
tza, Gazta zati bat dokumen-
tala eskainiko du Gure Esku 
Dago ekimenak. Interesa duten 
guztiak 18:30ean joan daitez-
ke Irizarrera.  

Berbaldia 
Kataluniaz, 
Gure Esku 
Dagok deituta

Mbaye Ndiaye senegaldarra gaur 
duela urtebete hil zela izango du 
gogoan Ndand Ndank elkarteak 
ekitaldi batekin. Gaur, barikua, 
Enekora taldeak kontzertua 
egingo du, 20:00etan, Soraluzeko 
antzokian. Kale-saltzailea 
Eibarren bizi zen arren, oso 
ezaguna zen bailaran.  

Ndiaye 
senegaldarra 
gogoan

nDAnk nDAnk

mONIkA BElAStEgI  |  BergArA

Gazteek euren sexualitatearen 
inguruan dituzten zalantza eta 
egoera ezberdinak kudeatu eta 
argitzeko espazio bat eskaini 
nahi izan du Udalak. Horreta-
rako, Biluzik mundura zerbitzua 
martxan jarri dute Ongizate 
Sailetik. 

Zerbitzu hori sexualitate eta 
generoaren inguruko informazio, 
aholkularitza, detekzio, deribazio 
eta laguntza zerbitzu bat da eta 
helburu nagusia da gazteei sexua-

litatea era positiboan bizi izate-
ko behar dituzten baliabideak 
eskaintzea. 

Gazteen gertukoentzat ere bai 
Nahiz eta zerbitzua gazteei zuzen-
duta egon, gazteekin kontaktuan 
dagoen edozein pertsona –fami-
liakoak, irakasleak, hezitzaileak...– 
gerturatu daiteke zerbitzura 
aholku eske.

Horrez gain, on line bidea ere 
erabiliko da eta horretarako hiru 
bide daude: e-postaz biluzikzer-

bitzua@hotmail.com helbidera 
idatzita eta Tuenti –BiluzikZer-
bitzua– eta Twiteer –@BiluzikMun-
dura– bidez. 

hilean behin emango da 
Zerbitzu hori, besteak beste, 
eskoletan lantzen den heziketa 
afektibo sexuala eta gazteen 
artean genero indarkeriari aurre 
egiteko programen osagarria da, 
eta Lahia-Nahia sexologia elkar-
teak emango du.

Zerbitzua hilean behin eskai-
niko da modu presentzialean 
kultura etxean: "Ez dago txan-
darik hartu beharrik, etorri 
eta listo!", azpimarratu dute 
Udaletik.

Hileko lehen eguaztenetan 
izango da hitzordua, 17:30etik 
19:30era, kultura etxeko bigarren 
solairuan. Lehenengo saioa asteon 
izan da eta hurrengoa, berriz, 
martxoaren 5ean izango da.

dAtuA

Hilean behin eskainiko da 
zerbitzua modu 
presentzialean kultura 
etxean. Hileko lehen 
eguaztenetan, 17:30etik 
19:30era.

1
egun

Gazteentzako sexu eta 
genero aholkularitza 
udalak abiatu du eta kultura etxean egingo dira saioak; baita 'on line' ere 

Ernai gazte antolakundeak 
antolatu du eta luntxa ere 
egongo da. 20:00etan izango 
da, kartzela zaharrean. Aurre-
tik, 19:00etan, Gazte Asanbla-
daren asteroko batzarra egon-
go da gaztetxean. Bestalde, 
Gazte Asanbladak gogora eka-
rri du hilaren 12an, 21:30ean, 
gitarra ikastaroa dagoela.

Herriko auzipetuekin 
tertulia egongo da 
gaur gaztetxean
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Urtarrilean bezalaxe, otsailean 
ere DJ emanaldiak egongo dira 
zapatuetan, gaztetxoendako, Zaba-
lotegin. Humberto DJaren txan-
da izango da bihar, 18:30ean 
hasita; doako saioa izango da. 
Hurrengo emanaldia otsailaren 
22an izango da, eta, kasu horre-
tan, DJ Amaia Txintxurretak 
jarriko ditu gazteak dantzan.

Humberto DJaren saioa 
gaztetxoentzako bihar, 
zapatua, Zabalotegin

Euskal Herriko Gutun Sozia-
la lantzeko taldeak lehenengo 
bilera deitu du otsailaren 
11rako, martitzena. Migel 
Altuna Institutuan elkartuko 
dira, 19:00etan, eta askotariko 
gaiak landuko dituzte: lanari, 
jatorri aniztasunari eta parte 
hartzeari loturiko eskubideak 
izango dituzte hizpide.

Martitzenean izango 
da Gutun Soziala 
lantzeko lehen bilera

Ipintza Institutuko antzerki 
taldeak Litus antzezlana eskai-
niko du gaur institutuan 
bertan; sarrera 3 euro da. 
Pello Lezertua zuzendariaren 
gidaritzapean, zortzi ikasle 
igoko dira oholtzara. Bere 
buruaz beste egin aurretik 
anaiari gutuna idazten dion 
gaztearen istorioa da.

'Litus' lana ikusteko 
aukera gaur Ipintza 
Institutuan (19:30)

miguel AlTunA insTiTuTuA

Egun ederra pasatu zuten urtarrilaren 31n Miguel Altuna institutuko 
ikasleek eta irakasleek; San Juan Bosco ospatu zuten. Mus, partxis eta 
ping-pong txapelketak egin zituzten eta sari banaketaren ostean eta 
trikitilarien laguntzarekin txikiteoa egin zuten 150 lagunek. Bazkaldu eta 
gero, The Teachers eta The Students musika taldeek kontzertua eskaini 
zuten eta arratsaldea borobiltzeko kalejira egin zuten txarangarekin.

San Juan Bosco egun polita

zurIÑE V.d.m.  |  BergArA

Domeka honetan, otsailak 9, 
Bilboko A-Teatral taldeak hau-
rrentzako ikuskizun berezia 
eskainiko du Zabalotegin, 17:00e-
tan hasita. Hain zuzen ere, 3 
eta 9 urte bitarteko gaztetxoen-
tzako Sutondoan deitutako 
antzezlana taularatuko dute 
antzerki taldeko kideek eta 
sarrera 4 euro ordaindu behar-
ko da. 

itzalak, musika, kolorea... 
Euskal mitologia oinarri duen 
antzezlana da Sutondoan. Bai-
na ohiko bideak baliatu barik, 
modu berezian eszenaratutako 
lana ere bada talde bizkaitarrak 
dakarren proposamena. Izan 
ere, itzalak eta koloreak dira 
protagonista, baita txotxongi-
loak, hezur eta haragizko akto-
reak eta musika ere. Alor uga-

ri batzen dituen ikuskizuna da, 
horrenbestez. 

Antzezlanean amama bat 
agertuko da ipuin bat kontatzen. 
Eta kontakizunean zehar ager-
tzen doazen pertsonaiak itzalen 
bidez azalduko dira ikus-entzu-
leen aurrean: erraldoiak daude, 
baita sorginak, galtzagorriak 
eta laminak ere. 

Familia osoari zuzenduta
Haurrentzako emanaldia izan-
da, A-Teatral taldeko kideek 
ikuskizun bizia dela diote. Bai-
na, gainera, helduei begira 
sortutako lana ere bada, haien 
esanetan. 

Aktoreei dagokienez, berriz, 
hiru lagun igoko dira domekan 
Zabalotegiko oholtzara: Maria 
Ramirez, Maria Guimarey eta 
Iñaki Mayor; azken hori arra-
satearra da. 

Itzalak baliatuz euskal 
mitologiako istorioak
'sutondoan' lana haurrei zuzenduta dago eta 
A-Teatral taldearen eskutik iritsiko da Bergarara

Euskal mitologiako pertsonaiak itzalen bidez irudikatuta.  |   A-TeATrAl

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Irizar pasealekua 2 behea
943 76 59 54 BERGARA

"Normaltasunez" estreinatu dute 
hondakinen bilketa sistema mistoa
leire iruin zinegotziak lehen egun hauetako "balorazio positiboa" egin du

ImANOl gAllEgO  |  BergArA

Bergararrek asteon estreinatu 
dute hondakinak batzeko sistema 
misto berria. Martitzenean mer-
katariak izan ziren sistema berria 
probatzen lehenak eta gauean 
gainerako herritarren txanda 
izan zen. Ingurumen zinegotzi 
Leire Iruinek balorazio positiboa 
egin zuen: "Ez da inongo gerta-
kari berezirik izan eta pozik 
gaude. Egunerokoak erakutsiko 
digu zer hobe daitekeen".

Sistema, baina, ez da guztien 
gustukoa, eta, protesta gisa, ontzie-
tan beharrean hondakinak pol-
tsetan atera dituzte esekitokie-
tara zenbait herritarrek. 

Poltsak, kuboak beharrean 
Bergara Garbiak deitutako pro-
testari eutsiz, herritar batzuek 
ontzietan beharrean esekitokien 
alboan poltsetan atera dituzte 
hondakinak. Iruin zinegotziak, 
protestarekin bat ez etortzeaz 
gainera, zera azaldu nahi izan 
du: "Zoritxarrez, atera dituzten 
poltsa gehienetan bereiztu gabe-

ko zaborra zegoen". Lehen egun 
hauetan, "errespetuagatik erre-
fusarekin batera beste poltsak 
ere jasoko dira, nahiz eta honda-
kinak ontzietan bereizita atera 
behar diren", dio zinegotziak.  

Oraingoz, ordenantzan horre-
la ageri arren, ez da isunik jarri-

ko. Horren aurretik informazio 
gehiago emango zaio herritarra-
ri. "Gai guztiak bereiztu gabe 
botatzeko garaia amaitu da", 
azaldu du Iruinek. Hala ere, jen-
deak sistema berria "nahi duen 
moduan" erabiltzen jarraitzen 
badu, ordenantza beteko dute.

Ibargarai kaleko esekitoki bat sistema berriaren lehen gauean.  |   JAgoBA Domingo

EsANAK

"Amaitu da 
gaiak bereiztu 
gabe botatzeko 
garaia" 
l e i r e  i r u i n   |   i n g u r u m e n  z i n e g o t z i a

Poltsa konpostagarriak
Ontzi marroian jar daitekeen poltsa konpostagarriekin sortatuko 
polemikaren ostean, gobernu taldeak zera argitu nahi du:

"Ez da derrigorrezkoa poltsa konpostagarriak erabiltzea. Erosi 
aurretik ea balio duten galdetzea gomendatzen dugu; ez baitute 
denek balio. Herriko hainbat komertziotan salgai daudenek 
Mankomunitatearen bermea dute eta balio duten segurtasuna dugu. 
Herriko komertzio guztiei gutun bat bidali zitzaien poltsak saltzeko 
aukera emanez, eta batzuek erakutsi zuten interesa; orain, komertzio 
gehiago apuntatu dira eta guztiei aukera emango zaie. Zenbat eta 
leku gehiagotan saldu, orduan eta erosoagoa herritarrarentzat".
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3. fasea hastera goaz!
ARETXABALETA

Informa zaitez, konpromisorik gabe:
ORTUZAL PROMOCIONES S.L Ibargarai 36 behea - BERGARA
Tel.: 943 79 40 00 - 943 76 11 18 - 619 71 82 78
www.grupoortuibar.com

165.000 €-tik 
aurrera (BEZ kanpo)

2 eta 3 logelako •	
etxebizitzak
Sukalde hornitua•	
Trastelekua barne•	
Horma-armairua•	

Iturrizar plaza

z.V.d.m  |  BergArA

Buruñaoko bizilagunek San 
Blas jaietan murgilduta segitzen 
dute. Gaur, auzo-afaria egingo 
dute, 20:30ean hasita. Horren 
ostean, erromeriaz gozatzeko 
aukera izango dute. 

Biharko, zapatua, 26. Mus 
Txapelketa antolatu dute; 16:00e-
tan hasiko da –izen-ematea ordu 
erdi lehenago egin behar da, 15 
euro bikoteko–. Zortzi errege-
tara jokatuko dituzte partidak, 
eta lau sari egongo direla eman 
dute aditzera antolatzaileek: 
garaikurrak eta 120 euro jaso-
ko ditu lehenengo bikoteak, 80 
euro bigarrenak, 50 euro hiru-
garrenak eta sari berezia egon-
go da laugarren bikotearen-
tzat. 

san Blas txiki domekan
Domekan San Blas Txiki ospa-
tuko dute. 11:00etan etxafuegoak 
bota ostean, meza nagusia izan-
go dute. Segidan, auzo-elkarte-
ra joan eta salda hartuko dute. 
11:30ean, ostera, Aranzadi Ikas-
tolako Moises Azpiazu dantza 
taldearen saioa ikusteko auke-
ra egongo da. 

Herri kirolak ere antolatu 
dituzte. Mugertza anaiak aiz-
kolariak dira eta erakustaldi 
polita eskainiko dute. Jarraian, 
Landarbide harri-jasotzailea 
arituko da; azkenik, gazteen-
tzako kukainak egongo dira.  

Autobus zerbitzua egongo 
da Bergaratik ermitara, 10:30ean 
azokako geltokian; 13:30ean 
izango da itzulera.

San Blas jaien azken txanpa 
asteburuan Buruñao auzoan

Mugertza anaiak, lanean.  |   kAlBAixokokoFrADiA 

Labegaraietako kiroldegia, 
gimnasia erritmikoaren bilgune

zurIÑE VElEz dE mENdIzABAl

Gimnasia erritmikoko norgehia-
goka egongo da bihar, zapatua, 
Labegaraietako kiroldegian. Hain 
zuzen ere, Eskolarteko A maila 
eta Amateur Txapelketako lehe-
nengo fasearen gune bilakatuko 
da Bergara. Gipuzkoa osotik 
bertaratutako taldeak arituko 
dira; Bergaratik, Arrasatetik, 
Eibartik, Azkoititik, Tolosatik, 
Hernanitik, Zarauztik eta Donos-
tiatik, besteak beste. 

Goizez eta arratsaldez 
Labegaraietako saioak goizean 
eta arratsaldean izango dira. Hala, 
erritmikoko taldeek 10:15ean 
hasiko dute erakustaldia eta hasi-
berriak, infantilak eta kadeteak 
arituko dira aurrena lehian. Arra-
tsaldean, ostera, gazteen eta 
seniorren txanda izango da, 
17:15ean.

"Ariznoa elkarteko gimnastei 
dagokienez, bihar hasiberri, infan-
til, kadete eta gazte mailetakoek 
hartuko dute parte. Seniorrek, 
ostera, ez". Hala eman du aditze-
ra taldeko Lorea Alberdik. 

Dena dela, taldeez gainera, 
Arianna Burdos, Marianna Nunes, 
Irati Gardoki eta Irene Azkar-

gorta ere arituko dira; horiek 
guztiak, bakarka.

"Txapelketaren lehenengo fasea 
da biharkoa, hiru baitira guztira; 
batzuek soilik jarraituko dute 
aurrera". Bada, ikasturte hasiera 
ez dela izan gura bezain ona azal-
du du Alberdik, baina hemendik 
eta maiatzera bitartean herriko 
gimnastek asko hobetuko duten 
zalantzarik ez du. 

datorren astean Arrasaten
Otsailaren 15ean Arrasatera joan-
go dira Bergarako B kategoriako 
infantil eta hasiberri mailetako 
gimnastak eta benjaminak; Uar-
kapen egingo den topaketan par-
te hartuko dute. "Azken horiek 
ez dute lehiatzeko aukerarik, bai-
na erakustaldi moduan eta epai-
le aurrean lehenengoz aritzeko 
aukera bat da".

Bihar izango da eta gipuzkoako txoko ugaritako gimnastak arituko dira

Ariznoa taldeko gimnasta bat.  |   AriznoA elkArTeA



2014-02-07  |  eguBAkoiTzA  |  gOIENA22 aretxabaleta

m.A.  |  AreTxABAleTA

Kumite modalitateko 67 kiloz 
azpiko Euskadiko karate txa-
pelduna da Odei Vazquez 
gaztea. Joan den zapatuan 
jokatu zuten txapelketa Gas-
teizen eta bertan gailendu 
zitzaien gainerako aurkariei. 
Aurretik, urtarrilaren 26an, 
Gipuzkoako txapelketa esku-
ratu zuen.

Aste bukaeran Euskadiko 
selekzioarekin joango da Fadu-
rara (Getxo) eta aurrez aurre 
izango dute estatuko taldea; 
Europako txapelketa gertatzen 
dabil hori eta Euskadikoare-
kin entrenatzera dator.

Odei Vazquez 
karateko 
Euskadiko 
txapelduna

Vazquez dominarekin.  |   o. vAzQuez

mIrArI AltuBE  |  AreTxABAleTA

Gaikako hondakin bilketa siste-
maren gaineko mozioa eztabai-
datu zuen udalbatzak astelehenean 
egindako ezohiko osoko bilkuran. 
Joan den astean iragarri zuen 
Udal Gobernuak atez ateko hon-
dakin bilketa sistema jarriko 
duela abian ekainean, eta EAJko 
zinegotziak ez datoz bat erabaki 
horrekin. Hala, mozio bidez hau 
jakinarazi gura izan zuten: "Egun-
go bilketa sistema guztiz aldatu 
aurretik badago zeregina".

Bultzadarik ez  
Oraingo sistema aldatzen hasi 
aurretik lortu gura diren bilketa 
tasetara iristeko ez dela "behar 
besteko ahalegina" egin uste dute 
EAJkoek. "Sentsibilizazio, infor-
mazio eta formazio kanpaina 
eraginkorrak garatu eta bultzatu 
behar dira. Herritarrak motiba-
tu, erantzule sentitu eta euren 
borondatez hondakinen kudea-
ketaren erantzukizunean parte 
hartzeko", zioen Haritz Solupe 
zinegotziak. 

Lore Martinez Axpe –Inguru-
men zinegotzia– ez zen bat etorri 
horrekin: "2012ko maiatzaz geroz-

tik gabiltza informatzen eta sen-
tsibilizazio kanpainak egiten". 
Eta hau gaineratu zuen: "Boron-
date onarekin ez goaz inora, 
derrigortuta bakarrik lortuko 
ditugu emaitzak". Gai organikoa 
jasotzeko bosgarren edukiontzia 
2008az gero dagoela gurean aipa-
tu zuen, baina "sei urtean ez dela 
lortu atez atekoarekin lor daite-
keen tasarik". 

EAJko zinegotzien iritziz, ez 
da behar beste bultzatu bosgarren 
edukiontzi horren erabilera: 

"Esperientzia pilotu bezala jaio 
zen eta hala jarraitzen du". Eta 
horren adibide jarri zuten bos-
garren edukiontziak 23 direla 
herrian eta berdeak, ostera, 86.

"urkulun zabor zuloa?" 
Aralarko zinegotziek, ostera, 
Arrasateko konponbidearen alde 
egin zuten, 9 hilabeteko probaldia 
%70eko tasak lortzeko bosgarren 
edukiontziarekin eta errefusa 
jasotzen duenarekin. Bildukoek 
erantzun zioten "negoziatzeko 
gertu" azaldu zirela eta edukion-
tziei txipa jartzea ere onartu 
eskatutako moduan, baina Ara-
larrek ezetza eman ziola azkenean 
proposatu zitzaien guztiari. EAJ-
koak, ostera, "maximoekin" joan 
zirela negoziatzera gaineratu 
zuen Bilduko Iñigo Louvellik: 
"Eskatzen zenuten egungo siste-
ma mantentzea eta hortik ez 
zenuten aldendu gura". 

Herritarrak ere elkartu ziren 
osoko bilkurako aretoan; honda-
kinen kontuari "adarretatik hel-
tzeko" eskatu zioten EAJri eta 
Aralarri "Bilduk egin duen 
moduan", eta alternatiba errealak 
planteatzeko eskatu. Eta galdetu 
zieten: "Urkulun zabor zulo bat 
gura duzue?".

Bada, eztabaida luzearen 
ostean ez zuten onartu mozioa, 
Bilduko sei zinegotziek aurka 
bozkatu zutelako, Aralarko hiru-
rak abstenitu eta EAJko biek 
bakarrik babestu.

Beste bi mozio
Horrez gain, beste bi mozio aur-
keztu zituen Bilduk osoko bilku-
ran: Emakumeen autonomiaren 
eta erabakitzeko eskubidearen 
defentsan bata eta atxiloketen 
gainekoa bestea. Biak aho batez 
onartu zituzten.

Udalbatzako kideak osoko bilkuren aretoko mahaiaren bueltan.  |   m.A.

hondakinen kontuari 
"adarretatik 
heltzeko" eskatu 
zieten herritarrek

Hondakinen bilketa 
sistema eztabaidatu dute 
eAJk dio bilketa sistema aldatzen hasi aurretik "zeregin handia" dagoela
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Ipuinak zelan kontatu argibideak 
emateko ikastaroa antolatu du 
Loramendi Elkarteak. Otsailaren 
18an hasiko dute eta lau saio 
izango dira, martitzenetan guztiak 
(17:30-19:00). Izena emateko epea 
dagoeneko zabalik dago; hona 
bideak: loramendielkartea@gmail.
com helbidera idatzita; 685 75 67 
29 telefono zenbakira deituta; edo 
Loramendiren bulegora joanda. 
Azken eguna otsailaren 14a da. 
Elkarteko bazkideek 10 euro 
ordaindu beharko dute eta gai-
nerakoek, 12 euro. 

Vanessa Gonzalez arrasatea-
rrak gidatuko du ikastaro hori, 
umeekin eskarmentu handia 

duen gazteak, eta ipuinak kon-
tatzerakoan –batez ere umeei– 
jakin beharreko pauso eta gako 
guztiak irakatsiko dizkie berta-
ratutakoei. 

Bertso afarirako sarrerarik ez
Bestalde, otsailaren 14an, eguba-
koitza, bertso afaria izango da 
Hibai-Gain elkartean, Loramen-
dik eta Lekaixoka bertso eskolak 
antolatuta. Afari horretarako 
sarrerak dagoeneko agortu dire-
la jakinarazi dute Loramendiko 
kideek. 

Alaia Martin eta Unai Iturria-
ga bertsolari ezagunak izango 
dituzte lagun bertaratuko diren 
80 bat herritarrek.

Ipuinak kontatzen ikasteko 
lau saio egingo dituzte

Ipuin kontalaria Antzuolako herritarren aurrean.  |   goienA

e m a k u m e e n  f r o n t e n i s  t X a P e l k e ta

Giro onean jarraitzen du txapelketak
bigarrenjardunaldiko emaitzak

marina garmendia - ane benito / marijo bastardo - oihana irazu 25-20
lore martinez - rosa ojuel / maider osa - idoia elkoro 25-18
ane miren zabala - olatz manuel / ainhoa galfarsoro - urri urizar 14-25
larraitz iñurrategi - olatz pagaldai / marina garmendia - ane benito 24-25
aitziber kintanilla - irati urzelai / marijo bastardo - oihana irazu 18-25

biharko Partiduak, otsailak 8

 09:00 ane miren zabala - olatz manuel / maite Fraile - maite otxoa
 09:30 lur delgado - lierni zangitu / ainhoa galfarsoro - urri urizar
 10:00 lur delgado - lierni zangitu / maite Fraile - maite otxoa
 10:30 lore martinez - rosa ojuel / dorleta elkorobarrutia - ainhoa gallastegi
 11:00 larraitz iñurrategi - olatz pagaldai  / marijo bastardo - oihana irazu
 11:30 aitziber kintanilla - irati urzelai / marina garmendia - ane benito
 z.g. leire Valle - leire langaran / mider osa - idoia elkoro

m.A.

Kintoez gain, herritar askok izan dute gogoan Santa Ageda, eta kopla 
kantuan ibili dira astean. Bezperan, musika eskolako ikasleak 
Aretxabaleta Abesbatzakoekin ibili ziren, baita Basotxo erretiratuen 
elkartekoak ere. Eta eguaztenean, Kurtzebarriko eskolako txikienek 
alaitu zituzten bazterrak (argazkian).

Santa Ageda kantuan eta eskean

Aitor Merino eta haren arre-
ba Amaia Merino donostiarrek 
zuzendutako dokumentala da 
Asier eta biok (93 minutu). 
Egun atxilotuta dagoen Asier 
Arangurenen eta Aitor Meri-
noren arteko adiskidetasuna 
du ardatz filmak. Arkupen 
emango dute gaur eta bihar 
(22:00), domekan (19:30) eta 
astelehenean (16:00).

Bada, umeek ere euskaraz 
izango dute filma bihar eta 
etzi, 17:00etan: Ernest & Celes-
tine (marrazki bizidunak, 80 
minutu).

'Asier eta biok' filma 
emango dute Arkupen 
aste bukaeran

Jaiki elkarteak Laborategia 
dantza ikuskizuna eskainiko 
du gaur, egubakoitza, Arkupe 
kultura etxean (19:00). Sarre-
ra, debalde.

Jaikiko kideek herritar 
guztiak gonbidatu gura dituz-
te dantza ikuskizun horreta-
ra, beste espresiobide batzuk 
ezagutu eta ondo pasatzeko 
aukera paregabea dutelakoan. 
Izan ere, eskarmentu handia 
dute dantza, kontakt eta inpro-
bisazio kontuetan Jaikikoek, 
eta beti dituzte elkarteko ateak 
zabalik antolatutako ikasta-
roetarako.

'Laborategia' dantza 
ikuskizuna gaur, Jaiki 
elkartearen eskutik
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Santa Ageda ondoren 
Kinttada Eguna dator
etzi dantzaldia egingo dute aurtengo kintoek
m.B. |  eskoriATzA

Martitzenean eta eguaztenean 
Santa Ageda koplak bazter guz-
tietan entzun ziren Eskoriatzan. 
Bezperan, 07:00etan, plazan elkar-
tu ziren 1996. urtean jaiotakoak, 
elizateetan kantuan eta eskean 
ibiltzeko. Taldeka banatu ziren; 
kinto batzuk Bolibarrera joan 
ziren eta beste batzuk, berriz, 
Apotzagara. 

Goiza amaitu aurretik herri-
ra itzuli ziren eta hango ikaste-
txeak bisitatu zituzten. Eta eguer-
dian indarrak berreskuratu 
ostean, bisitatu barik zituzten 
elizateetara igo ziren kinto esko-
riatzarrak.   

Ohiturari jarraituz, eguazte-
nean, Santa Ageda egunean, 

berriz, kalerik kale ibili ziren 
kantuan neska-mutilak. Orduan 
ere taldeka banatu ziren hasie-
ratik. Batzuk Olaeta eta Aran-
buruzabala aldean ibili ziren 
eskean, beste batzuk erdialdean 
eta beste talde bat Intxaurtxueta 
eta San Pedro auzoetan barrena. 
Denera, 1996an jaiotako 24 gazte 
inguru ibili ziren. 

Zaharren egoitzara
Esan bezala, goiza abesten pasa 
ostean, bezperan bezala, Toki 
Alai jatetxera joan ziren bazkal-
tzera, eta, lasai egoteko denbora 
barik, 17:00etan zaharren egoi-
tzara joan ziren han bizi direnei 
bisita egiteko. Eta betiko moduan, 
19:00etan plazan elkartu ziren 

azken hilabeteotan horrenbeste 
bider entseatutako dantzak dan-
tzatzeko.

Kinttada Eguna 
Ospakizunak, dena dela, ez ziren 
Santa Ageda egunarekin amaitu. 
Etzi, domeka, elkartuko dira 
ostera dantza egiteko; 19:00etan 
egingo dute urteroko dantzaldia. 
Horrez gain, azken urteotako 
ohiturari jarraituz, Kinttada Egu-
na egingo dute herriko askotari-
ko adinetako kintoek; orain arte, 
baina, Santa Ageda aurreko zapa-
tuan ospatu izan dute egun hori. 
Bada, bihar, zapatua, elkartuko 
dira herriko kinto asko eta asko 
elkarte eta jatetxeetako mahai 
baten bueltan.

Aurtengo kintoak Santa Ageda egunean.  |   iTsAso AlDAi

miriAn BiTeri

Hezetasun arazoak dituzte Intxaurtxueta eta Dorleta auzoetan eta 
Aranburuzabala kalean jarrita dauden kultura agenda panelek, eta, 
horiek konpondu bitartean, Udaletik jakinarazi dute hitzorduen 
berririk ez dutela emango. Udaletxean, liburutegian eta kiroldegiko 
paneletan izango dute eskoriatzarrek otsaileko egitaraua; horrez gain, 
etxerik etxe ere banatzen dabiltza egunotan eskuorriak.

Kultura agendarik ez paneletan

Hezkuntza Foroak antola-
tuta, gaur, egubakoitza, 
bigarren eskuko mozorroen 
azoka izango da, 17:30ean, 
plazan. Mozorroen saleros-
teaz gain, umeendako ekin-
tzak ere izango dira toki 
berean: hain justu, torrada 
tailerra, Aratusteetako dan-
tza eta gura dutenendako 
aurpegia margotzeko auke-
ra ere egongo da.

Bigarren eskuko 
mozorroen azoka 
egingo dute gaur

Etzi, domeka, uretako parkea 
jarriko dute herriko kirolde-
giko igerilekuan. Oraingoan 
ez da ordutegi banaketarik 
eta 16:00etatik 19:00etara ire-
kita egongo da gura duen 
edozein umerendako. Prezioa-
ri dagokionez, kiroldegiko 
bazkideendako bi euro balio-
ko du sarrerak eta gainera-
koendako, berriz, hiru euro. 

Umeendako uretako 
parkea dago etzi 
herriko igerilekuan

m.B.  |  eskoriATzA

Herri osoan ezarriko den hon-
dakin bilketa sistema berriari 
buruzko batzar informatiboak 
deitu dituzte datozen egunotara-
ko Eskoriatzan.

Santa Ana, Eduardo Gorosa-
rri, Olazar, Gaztañadui, Hidalga, 
San Juan, Elorreta eta Jose Ara-
na auzo eta kaleetakoek datorren 
astean izango dituzte bilkurak: 
otsailaren 11n, 18:30ean, egingo 
dutena euskaraz izango da; otsai-
laren 12an, 10:00etakoa, ele bitan; 
eta egun berean baina 18:30ean 
egingo dena, gazteleraz. Ibarraun-
di museoan izango dira esandako 
batzarrak.

Agerraldia gaur
Bestalde, sistema horren gaineko 
azalpenak emateko agerraldia 
deitu dute gaur goizerako udal 
ordezkariek. 

Hondakinen 
gaineko 
batzarrak daude 
datorren astean

m.B.  |  eskoriATzA

Torrada eta pellen sasoian 
gaude, eta, horren bueltan, 
ikastaroa antolatu dute otsai-
laren 17rako. Interesa dutenek 
hilaren 14a baino lehen eman 
behar dute izena herriko kul-
tura etxean, eta, horrekin 
batera, bost euro ordaindu. 

Esan bezala, hilaren 17an 
izango da ikastaroa kultura 
etxeko erretiratuen sukaldean, 
18:00etan.

Pertsonalizazio ikastaroa
Bestalde, Amaia Albes disei-
natzaileak martxotik apirile-
ra bitartean arropa pertsona-
lizatzeko eskainiko duen 
ikastarorako izen-ematea 
otsailaren 21ean amaituko da. 
25 euroko matrikula ordaindu 
behar da, eta ziurtagiriarekin 
kultura etxera joan.

Torradak eta 
pellak egiteko 
ikastaroa dago 
hilaren 17an

o h a r r a k

FiEltro tAilErrA
Asteroko ekintza berezien 
barruan, gaur eta bihar, fieltro 
tailerra izango dute herriko 
gaztelekuan, 17:00etan.

Kirol hitZorduAK
Saskibaloiko senior mailako 
norgehiagokarekin hasiko dira 
partiduak oraingo astean. Gaur,  
egubakoitza, 20:15ean, neskak 
Atletico SnSn taldearen kontra 
lehiatuko dira, Manuel Muñoz 

kiroldegiko kantxan. Bihar, 
berriz, areto futboleko hitzordu 
bi daude: 16:30ean, 1. erregio-
nalean, Eskoriatza eta Bar 
Babilon taldeek jokatuko dute; 
eta 18:00etan, Euskal Ligan, 
etxekoak Laskorain tolosarren 
kontra lehiatuko dira. 

ZiNE ForumA
Gaztelekuan, zine foruma egin-
go dute gazteek etzi, domeka, 
arratsaldean.

miriAn BiTeri

Dagoeneko badabiltza Aranburuzabala kaleko errepide zatia 
konpontzen. Martitzenean hasi ziren hura berritzeko lanak, eta, 
eguraldiak laguntzen badu, datozen egunotan asfaltatuko dute zati 
hori. Eguaztenean zuloak konpontzen ikusi genituen Razkin 
enpresako langileak.

Aranburuzabala kalean lanean
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San Blas eta Santa Ageda aste barruan izan badira 
ere, asteburuan ospatuko dituzte hainbat auzotan
Zapatuan San Blas eguna ospatuko dute Basalde auzoko San Blas 
ermitan. Urtero legez, bazkaria egingo dute auzotarrek eztarriko 
mina ez izateko eskaera mezan egin eta gero. Domekan, aldiz, 
Galartza auzoan ere ospakizuna izango dute; izan ere, Santa 
Agedaren omenez auzotarrak eta herritarrak batuko dira. Han 
ere, Santa Ageda ermitan meza izango da eta ondoren, gertura-
tutako guztiek hamaiketako goxoz batez gozatzeko aukera izan-
go dute. Beraz, asteburuan ere egongo da zer ospatu. 

Ikurrinak balkoian jartzearen aldeko kanpainaren 
gainean alkateak bidalitako mezua 
"Espainiako banderaren ezarpena zela eta, gurea dena aldarri-
katuz urtarrilean zehar etxeetako balkoietan ikurrina ezartzeko 
dei egin genuen. Ikurrinaz josia eduki dugu herria azken hila-
betean, eta, modu honetan, Espainiako banderaren ezarpen 
derrigortuari aurkakotasun garbia erakutsi diogu. Gogorarazi 
nahi dugu, urtarrilaren 10eko ekitaldian adierazi bezala, gure 
herria sortzen, alorrez alor, auzolanean, egindako pauso bakoitza 
dela ikurrinari egin geniezaiokeen omenaldirik onena".

A.E  |  AnTzuolA

Mireia Alberdi nutrizionistak 
hitzaldia egingo du Olaranen 
0-8 urte bitarteko umeen elika-
dura, denon jolasa izenburupean. 
Kikirixo Txiki-txoko taldeak 
antolatu du solasaldia. 
haurrak gaizki elikatzen dira?
Gaizki hitza, agian, ez da ego-
kiena. Eta gai batzuetan oro-
kortzea ere ez da egokia. Baina 
gaur egun sumatzen da umeen 
elikaduran badaudela akatsak. 
Batzuetan larriagoak eta beste 
batzutan ez horrenbeste. Nork 
onartu nahi du bere umea ez 
duela ondo elikatzen?
zein da dieta aproposena?
Ahalik eta gutxien manipula-
tutako jakiak erabiltzea kome-
ni da. Beraz, bertako eta garai-
ko jakiak erabili eta etxean 
prestatu, 4, 5 edo 6 jatordutan 
banatuta. Barazkiak, frutak, 
lekaleak eta zereal integraletan 
oinarritutako elikadura. Ez 
ahaztu, fruitu lehorrak ( frijitu 
gabeak) eta koipe gutxiko esne-
kiak. Animalia jatorrizko jakiak 
gutxitu, gehiegi jaten ditugu 
azkenaldian...
kantitateak ere zalantzak sortzen 
ditu; zein da kopuru onena?
Kopuru konkretu batzuk ema-
tea zaila da, orokorrean. Ume 
bakoitzak oso behar desberdinak 
izan ditzake...
Askotan, jatorduak eramanezin 
bihurtzen dira guraso askorentzat; 
zer gomendatuko zenieke?
Pazientzia, eredu izatea (umeei 
barazkiak ipini eta gu arroza 
jateak ez du balio), umore ona 
eta eurak txikiak zireneko 
garaiak gogoratzea. Batzuen 
ustez, inoiz ez da derrigortu 
behar. Baina noski, plater bat 

ez badu jaten (goserik ez due-
lako, gustuko ez duelako...), ez 
da komeni beste zerbait eskain-
tzea horren ordez. Behin jaten 
ez badu ez zaio ezer gertatuko. 
Gero, agian, badira beste kasu 
batzuk gurasoek esaten dutena: 
"Ez du deus jaten". Hori horre-
la den konprobatu behar da, 
eta, horrela bada, irtenbiderik 
egokiena bilatu. 
Eta gozokiak noiz?
Nire iritzia horretan oso zorro-
tza da. Eta agian, jende gehienak 
ez du ulertuko, baina uste dut 
ez zaiela eman behar. Egia da 
bizi garen gizarte honetan hori 
oso zaila dela. Baina guk gura-
so bezala ez dut uste eman behar 
diegunik, eta ematen badiegu,  
ahalik eta litxarkeria gutxien 
ematen saiatuko gara.

Mireia alberdi | nutrizionista

"Jatorduetan, pazientzia, 
eredu izatea eta umorea 
beharrezkoak dira"

Mireia Alberdi nutrizionista.  |   goienA

Haurren elikadurari buruzko hitzaldia egingo du 
martitzenean, olaranen, 17:30ean hasita

"Oso zorrotza naiz 
gai honetan: umeei 
ez zaie gozokirik 
eman behar"

ANE EtxEBErrIA  |  AnTzuolA

Udalak eta Kutxa Ekoguneak 
bultzatuta, erosketak plastikozko 
poltsetan edo paperetan bilduta 
barik jangaiak etxera tuperretan 
eramatea sustatzeko ekimena da. 
Familia bakoitzak ontzi bana jaso 
du atzo eta gaur artean udaletxe-
ko arkupeetan. Kanpainak sei 
hilabete iraungo du. 

Kanpaina aurrera ateratzeko, 
Kutxa Ekogunea eta Antzuolako 
Udala, lehenik, dendariekin izan 
dira. "Eskertzekoa da agertu duten 
jarrera eta borondate ona", adie-
razi dute bi erakundeetatik. Kan-
painak irauten duen sei hilabe-
teetan, herriko bi dendatan 
–Jaione arrandegia eta Kalebarren 
denda– erosketa egiteko ontzi 
berrerabilgarriak erabiltzen dituz-
tenek zozketa berezietarako txar-
telak lortuko dituzte: "Hilean 
behin, bi denda horietan 20 euro 
balio duten produktuen zozketa 
egingo dute. Txarteletan, zein 
dendatakoak diren idatzita egon-
go da; beraz, ez dago galbiderik: 
zenbakia eta denda bat badatoz, 
hileko irabazlea nor den jakingo 
da", argitu zuen Otazuk. 

Ontziratu zaitez! kanpaina-
rekin, produktu freskoak erosten 
direnean sortzen diren hondaki-
nak murrizten lagundu nahi da. 
"Erosketa hauek egiterakoan 
hondakin kopuru handia sortzen 
da, produktu hauek paperean 
biltzeaz gain, plastikozko poltsa 
batean edo bitan sartzen baitira 
ondoren, eta bizitza oso laburre-
ko materialak dira", adierazi zuen 
Amaia Otazuk, Kutxa Ekogune-
ko arduradunak. 

Kanpainaren lorpenak 
Ekimen horrekin, hiru lorpen 
egiten direla adierazi zuten kan-
painako bultzatzaileek: "Alde 
batetik, erosketak egitea erosoa-

goa izango da; bestetik, saltokien-
tzako kostua murriztu egingo da; 
eta azkenik, lehengai gutxiago 
gastatuko denez, ingurumena-
rentzat eta, beraz, guztiontzat, 
positiboa izango da". 

Familia bakoitzari tuper bana 
eman zaio, berde kolorekoa. Guz-
tira, 520 banatuko dira, baina, 
hala ere, tuper urdin bat ere 
egongo da dendetan. Hala, eros-
teak egiterakoan tuperra ahaztuz 
gero, urdina etxera eraman eta 
gero berriz dendara itzuliz, era-
bilpena erraztuko da. 

Antzuola kanpaina horretan 
parte hartzen duen 28. udalerria 
da. Debagoienean, baina, ez da 
bakarra, Elgetan ere parte har-
tzen baitute.

Kutxa Ekogunea
Kutxa Ekoguneak 2011ko maia-
tzean Ontziratu zaitez kanpaina 
Hernanin martxan jarri zuenetik, 
egitasmoa Gipuzkoako 28 herri-
tara zabaldu da. "Ordutik, bi urte 
igaro dira; herritarrek ontzien 
erabilera barneratu dute eta ingu-
rumena kaltetzen duen hondakin 
kopurua murrizten ari da", adie-
razi zuen Amaia Otazuk, Kutxa 
Ekoguneako arduradunak. 

Kutxa Ekogunea Kutxaren 
Gizarte Ekintzatik bultzatutako 
proiektua da, eta, Gipuzkoako 
errealitate sozial, kultural eta 
ekonomikoari lotuta, iraunkor-
tasunaren kulturaren sentsibili-
zazio eta dinamizazioan eta ingu-
rumenarekiko errespetuan proiek-
tu interesgarrienetako bat 
bezala aurkezten da. Kutxa Eko-
gunea proiektu irekia eta parte
-hartzailea da.

Amaia Otazo, Kutxa Ekogunea-koa, eta Inma Beristain, alkatea.  |  Jon BereziBAr

'Ontziratu zaitez' kanpaina 
martxan da gaurtik aurrera
'Tupper' bidez erosketak egiteko kanpaina berria da eta sei hilabete iraungo du

dAtuA

Herritarren artean 520 
tuper banatuko dira, 
guztira. Berde kolorekoak 
dira eta, duten 
tamainagatik, erosoak dira.

520
TuPer

Ane eTxeBerriA

Santa Ageda bezperan, urteroko ohiturari jarraituz, kintoak baserriz 
baserri eta auzoz auzo kantari ibili ziren goizean goizetik. Abestiak 
dioen moduan, eztarriz sano gabiltza eta kantatu nahi dugu gogoz 
aintzat hartu eta egun osoan jardun zuten kantari. Anelkarko kideek 
ere ez zuten hutsik egin, eta Santa Agedaren omenezko koplekin 
girotu zituzten herriko kaleak. Bada, bildutako dirua Senegalera eta 
Kongora bidaliko dute.  

Kaleak kantuz
girotu zituzten
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uBANE mAdErA  |  leinTz gATzAgA

70 sarrera atera eta guztiak sal-
du dituzte astebete pasatu baino 
lehen. Antolatzaileak orain "nego-
ziatzen" dabiltza sarrera gehiago 
ateratzeko aukerarik izango duten. 
Baina horrela izanda ere, sarre-
ra horiek dagoeneko eskatuta 
(salduta) dituztela jakinarazi dute. 
Laburbilduz, beraz, dagoeneko 

ez dago lekurik otsailaren 15ean 
Soran etxean egingo duten bertso 
bazkarirako. Edo bestela esanda, 
izugarrizko arrakasta eskuratu 
du, beste urte batez, Korrika 
batzordeak (eta ez Sorginak elkar-
teak, joan den astean iragarrita-
ko moduan) antolatutako ekimen 
horrek. Gogora ekartze aldera, 
Amets Arzallus eta Andoni Egaña 

bertsolariak protagonista izango 
dituen bertso bazkaria da Korri-
ka batzordeak antolatu duena. 

Angula porra eta guzti 
Eta ekimen horren bueltan osa-
garri izango diren beste bi ere 
iragarri dituzte: 12:30ean Lutxur-
diok trikiti doinuekin girotuko 
ditu Gatzagako kaleak; txikiteoa 
egingo dute eta, iaz moduan, aur-
ten ere bazkari aurretik angula 
porra izango dela iragarri dute. 
Joan den urtean demaseko arra-
kasta izan zuen porra horrek. 

Bertso bazkarirako sarrera guztiak 
salduta daude dagoeneko

u.m.  |  leinTz gATzAgA

Joan den urtarrilaren 30ean 
argitaratu zen Gipuzkoako Bule-
tin Ofizialean Leintz Gatzagan 
bake epaile kargua berritu 
beharra dagoela. Bada, kontuan 
hartuta behin iragarkia argi-
taratuta kargu hori hartu gura 
duenak 15 eguneko epea duela 
bere burua aurkezteko, horrek 
esan gura du datorren astean 

itxiko dela izen-emate epea. 
Udaletxean daude bete beha-
rreko inprimakiak. 

Interesa duen edozein herri-
tar aurkez daiteke bake epaile 
izateko. Kontuan hartu beha-
rrekoa da, hori bai, kargua lau 
urterakoa dela. Eta horretaz 
aparte, pertsona horrek zenbait 
baldintza bete beharko dituela. 
Argibide guztiak, Udalean. 

Bake epaile kargurako izenemate epea 
datorren astean bukatuko da

lEiNtZ GAtZAGA lEiNtZ GAtZAGA

j.B.  |  ArAmAio

Asiako liztor inbaditzailea 
–vespa velutina da haren izen 
zientifikoa– ikusiz gero nola 
jokatu jakiteko jarduera pro-
tokoloa atera du Arabako 
Diputazioak. Habia bat ikusiz 
gero larrialdietarako telefo-
nora deitzea da egokiena (112). 
Protokolo guztia Udaleko web-
gunean kontsulta daiteke: 
www.aramaio.org. 

Vespa velutina-ren Araba-
ko lehen habia Aramaion 
aurkitu zuten iaz urrian. 2012-
ko irailean liztor horien pre-
sentziaz ohartarazi zuen Dipu-
tazioak, baina habiarik topa-
tzeke zeuden 2013ra arte. 
Habiok metro inguruko tamai-
na izan ohi dute, eta sarrera-
rako zulo bakarra; suhiltzaileek 
zulo horretatik pozoia sartu 
eta erabat ixten dute, liztorrak 
atera ez daitezen.

Liztor asiarra 
agertuz gero, 
jarduera 
protokoloa

Orixol mendizale elkarteak 
eski irteera antolatu du otsai-
laren 14tik 16ra Formigalera. 
Gaur da izena emateko azken 
eguna: 3035 0161 28 1611005178 
kontu korronte zenbakian 
sartu behar dira 150 euro 
–bazkideek 140 euro ordaindu 
behar dituzte–. Iaz 43 lagun 
elkartu ziren eta antolatzaileek 
espero dute aurten 25 bat 
elkartuko direla. 

Gaur da azken eguna 
Orixolen eski irteeran 
izena emateko

Areto futboleko Aramaixo 
taldeak bolada onari eutsi 
gura dio bihar etxean sailka-
peneko goiko postuetan dagoen 
Electricidad Jolma taldearen 
aurka. Aukera ona izango da 
biharkoa, aramaioarrek talde 
on baten aurka neurtu behar-
ko dituzte-eta indarrak. Kirol-
degian izango da, 19:00etan.  

Aramaixo taldeak 
etxean jokatuko du 
bihar, 19:00etan

j.B.  |  ArAmAio

2012an egin zen herrian per-
tsona nagusien diagnostikoa 
eta bertan sumatu zen askok 
ez zutela ezagutzen egun euren-
dako dauden zerbitzuak. Bada, 
hutsune hori betetzeko, Uda-
leko Ongizate Sailak zerbi-
tzuen gida bat atera du. Gida 
horretan, intereseko telefo-
noak, gizarte zerbitzuen ordu-
tegiak –Leire Espinosa da 
erreferentzia pertsona– eta 
Jaurlaritzaren zein Diputa-
zioaren eskumenak jasotzen 
dira, besteak beste. Laster 
banatuko dute etxerik etxe. 

Udal zerbitzuen 
gida etxerik etxe 
banatuko dute

AizPeA AJuriAgerrA

San Martin Eskolako neska-mutikoei esker, ia Aramaioko txoko guztietara 
heldu ziren martitzenean Santa Agedako koplak. Eskola osoa irten zen 
eskean, goizean; txikienak kalean geratu ziren, eta Lehen Hezkuntzakoen 
artean –5 urtetik gorakoak– maila bakoitza auzo batera irten zen. Ia auzo 
guztietara heldu ziren. Barajuenen ere Santa Ageda bezperan irten ziren; 
Gantzagan, Uribarrin, Azkoagan eta Zabolan bihar irtengo dira. 

San Martin 
eskola osoa 
irten zen Santa
Ageda eskean

jOkIN BErEzIArtuA  |  ArAmAio

2014ko udal aurrekontua onar-
tzeko ezohiko osoko bilkura 
egingo du udalbatzak martxoaren 
5ean. Urtarrilaren 30eko osoko 
bilkuran aurrekontua luzatzea 
aho batez onartu ostean, Udale-
ko ordezkariak eguaztenean hasi 
ziren auzoz auzo aurrekontuaren 
zirriborroa aurkeztu eta auzo-
tarren iradokizunak batzen. 

Aurten ere herritarren parte
-hartze zuzena sustatu gura dute 
proposamena Ogasun batzorde-
ra –otsailaren 26an– eraman 
aurretik. 

"Estu ibiliko gara"  
Ramon Ajuria alkateak aurrera-
tu duenez, iaz baino diru kopuru 
txikiagoa izango du Udalak aur-
ten Aramaio kudeatzeko: "Gure-
tako diru sarrera nagusia den 
FOFEL [Diputazioaren ekarpena] 
delakoaren gainean ez dugu datu 
zehatzik jaso eta modu probisio-
nalean ibili gara lanean". 

Ajuriak aitortu du aurrekon-
tuaren zirriborroa prestatzea "oso 
lan zaila" izan dela: "Aurten bere-
ziki zaila izan da kontuak koa-
dratzea, burukomin handia izan 
da. Iaz bagenuen marjina bat 

dirua bideratzeko, baina aurten 
murrizketa handia jaso dugu, 
estu ibiliko gara". Alkatearen 
arabera, bi milioi euro inguruan 
ibiliko da 2014ko aurrekontua, 
eta herritarrek izango dute auke-
ra informazioa jaso eta ekarpenak 
egiteko: "Herritarrei azaldu gura 
dizkiegu aurrekontuen nondik 
norakoak. Euren ekarpenak eta 
oposizioko kideenak kontuan 
hartuko ditugu; gero, herri batza-
rrean eztabaidatuko da". 

Alkatearen aurkako argitalpena
Bestalde, Aramaioko Alkartasunak 
aurkeztutako mozio bat onartu 
zuen udalbatzak, EAJren absten-
tzioarekin. 2013ko abenduaren 
13an Diario de Noticias de Álava 
egunkarian alkatearen gaineko 
albiste baten harira aurkeztu zuten 
mozioa. Udaleko diru-kontuen 
gainean Euskal Kontu Publikoen 
Epaitegiak egindako fiskalizazio 
txostenaren gaineko albistea argi-
taratu zuen egunkari horrek. 
Honakoa esan zuen Jose Ramon 
Uribek: "Albistea alderdikeriatik 
eta objektibotasun faltatik idatzi-
ta zegoen eta Ramon Ajuria alka-
tea aipatu zuen aurreko legegin-
tzaldian gertatutakoekin nahastu 
nahian. Berriak anormaltasunak 
edo arazoak aipatzen zituen –titu-
larrean ere–, txostenak udal kudea-
keta ontzat ematen duela ezkuta-
tuta. Larria da hori egitea, beste-
lako interesak bilatuta eta 
gezurretan oinarrituta". 

Alkateari babesa erakusteaz 
gain, mozioa egunkariko zuzen-
daritzara bidaliko dute.Uribarri elkartean egin zuten lehen bilera, eguaztenean.  |   ArAmAioko uDAlA

Aurrekontua auzorik auzo azaldu, 
herritarren iradokizunei zabalik

v

AURREKONTUAK: 
KRONOGRAMA

otsailaren 8a, zapatua: 
zabolako elkartean, 11:00etan.
bilera, barajuen, azkoaga, zabola eta 
altzagako auzotarrei zuzenduta.
otsailaren 10a, astelehena: 
etxaguengo elkartean, 18:30ean.
bilera, etxaguen, gantzaga eta 
arragako auzotarrei zuzenduta.
otsailaren 11, martitzena: 
untzillako elkartean, 18:30ean.
bilera, suña eta untzillako 
auzotarrei zuzenduta.
otsailaren 12a, eguaztena: 
oletako elkartean, 18:30ean.
bilera, oletako auzotarrei zuzenduta.
otsailaren 15a, zapatua: 
udaletxeko osoko bilkuren aretoan, 
11:00etan.
bilera, ibarra, eguzkierripa, matxin 
kale eta zalgoko auzotarrendako.
otsailaren 22a, zapatua:
herri batzarra udaletxeko osoko 
bilkuren aretoan, 11:00etan. 
Martxoaren 5a, eguaztena:
ezohiko osoko bilkura, 18:30ean.

martxoaren 5ean egingo dute udal aurrekontua onartzeko osoko bilkura
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Elgetako Udala

Elgetarron %25ak sortzen dugun 
hondakin organikoa Elgetan kudeatzen dihardugu.

Zorionak, Elgeta!

f u t b i t oa

4. jardunaldia. 
emaitzak

bandoleira-etxaon 4-7
Partiduak 
otsailak 7, barikua

20:00 intxorta's Crew-txapela
otsailak 8, zaPatua

17:00 nahaste borraste-jaitxo
18:00 gaztiak-etxaon 

otsailak 9, domeka
11:00 astuan Villa-la kokotxa

o h a r r a k

mAtriKulAZioA EsKolAN
Otsailaren 3tik 14ra zabalik da 
2014-2015 ikasturterako aurre-
matrikulazio epea Elgetako Herri 
Eskolan.

iPuiNAK GAur
Lehenengo saioa gaur, barikua, 
izango da, 17:20tik 18:00etara, 
liburutegian. 3 eta 6 urte bitar-
teko umeendako gomendatu 
dute saioa.

sAsKiBAloiA umEENtZAt
Gaztetxoendako saskibaloi saio 
irekia Aitor Gorostizaren esku-
tik. Gaur, barikua, 18:30etik 
19:30era gimnasioan.

KoNtZErtuA EsPAloiAN
Bide Ertzean eta Balerdi Baler-
di taldeen emanaldia gaur, bari-
kua, Espaloia antzokian. Sarre-
ra 8 euro da. Aurretik, 6 euro. 
[Ikus 32. orria]

mEZA ArANtZEtAN
Bihar, zapatua, meza esango du 
Elgetako parroko Juan Cruz 
Juaristik Arantzeta auzoko San 
Blas ermitan. Ospakizuna 12:00e-
tan hasiko da.

'oNtZirAtu ZAitEZ!'
Urtarrileko zenbaki sarituak 
honakoak dira: Goikoetxe hara-
tegia, 1.001; Amagoia arrandegia, 
1.399; eta Ugari denda, 187.

Herri Eskolako umeak plazan koplak abesten.  |   l.z.

l.z.  |  elgeTA

Santa Ageda bezperako ospa-
kizun politak izan ditugu aur-
ten herrian. 

Herri Eskolako ehun bat 
neska-mutiko izan ziren lehenak 
santa eskera irteten. Baserritar 
jantziak soinean eta irakasleen 
eta gurasoen laguntzarekin 
herriko hainbat tokitan ibili 
ziren kopla kantuan. Eskolatik 
15:00 aldera abiatu, eta Urubu-
run, San Roke kalean, Salbador 

kalean, Torrealdean eta herriko 
plazan abestu zuten. Nagusienen 
txirula eta makila doinuekin 
lagunduta hainbat kopla abestu 
zituzten herritarrendako. 

Baserririk baserri 
Seigarren mailako neska-mu-
tikoak baserririk baserri ere 
ibili dira aurten. Larrabil Zea-
rran eta herrigunean egin zuten 
Santa eskea. Pozik agertu dira 
izandako harrerarekin.

Baserririk baserri ere Santa eskean ibili 
dira aurten herriko neska-mutikoak

Seigarren mailako neska-mutikoak santa eskean.  |  miren Argi zeziAgA

Mendi gain honetatik bai-
laran gertatzen dena 
entzuten dugu, baina 

behealdekoek dituzten ekimene-
kin, proiektuekin zein arazoekin 
eta buruhausteekin ez dugu zipriz-
tinduak izatea nahi. Aldaketek 
beldurra sortzen dute, erosoagoa 
da hondakin guztiak aho handia 
duen kontenedore berdera nahas-
tuta botatzea.

Bailaran liskarrak, tirabirak 
izan ondoren irteerak ematen ari 
zaizkie. Gu noizko? Elgeta izan-
go da bailaran, herri mailan, 
eztabaida sortu ez den udalerri 
bakarra. 

Bai, Udalean dauden partiduen 
artean adostasun batera iritsi 
ziren, iazko urterako bide-orri 

bat aurkeztu zen komunikabi-
deetan, baina aipaturiko epeetan 
gauzatu ez dena. 

Herritarrak hedabideetan 
entzundakoaz eta jasotako pape-
rekin soilik ez dira informatzen, 
ezta konprometitu, ezta ardurak 
bereganatu ere. Aldiz, martxan 
ipinitako ekintzak emaitza onak 
ematen ari dira, bai tuperren 
erabilera zein konposta egiten. 
Zoriontzeko moduko jarduerak 
eta erabiltzaileak ere. 

Udalaren pausoak oso geldo 
doaz, beldurra balu bezala, bakoi-
tzean zerbait gehituz, baina herri-
tarrak igarri gabe sartuz. Aurre-
ra jarraitzeko, garbi adostu behar 
ditugu pausoak, denok batera 
helburu berarekin jokatzeko: 
hondakinak gutxitu, berrerabili 
eta birziklatu ondoren zero zabo-
rrerantzerako helburua izan 
dezagun.

Selektiboak 
al gara?

mArI kArmEN
lArrAÑAgA

n i r e  u st e z

"udalaren pausoak 
oso geldo doaz,  
beldurra balu bezala"

lArrAItz zEBErIO  |  elgeTA

Elgetako Udala eta Intxorta 1937 
kultur elkartea hasita daude 
Intxortako borrokaldien bigarren 
errekreazioa antolatzeko lanetan. 
Iaz egin zuten lehenengo aldiz 
1937an Intxortako frontean ger-
tatutako borrokaldien errekrea-
zioa. Ekimenak harrera ona eta 
oihartzun garrantzitsua izan 
zuen, eta asmoa da jarraipena 
ematea. 

Aurten, apirilaren 27an 
2014ko errekreazioak finkatuta 
dauka data: Pazko Asteko dome-
kan izango da aurten, apirilaren 
27an.

Iaz moduan, Intxortako Atea-
ren aurreko aldean, gertaerak 
jazotako leku berean, egingo da 
antzezpena. Berrikuntza moduan, 
eta iaz ez bezala, zelaia erabil-
tzeko aukera izango dela adiera-
zi dute Udaletik.   

deia, bereziki, elgetarrei 
Boluntarioekin egingo dute aur-
ten ere Elgetako errekreazioa. 
Iaz 70 bat lagunek hartu zuten 
parte, eta gehienek dagoeneko 
konfirmatu dute aurtengo parte 
hartzea.

Helburua, orain, parte-hartze 
hori handitzea da. "Elgetarrak 
animatu gura ditugu ekimen 
honetan parte hartzera. Izena 
eman dezakete udaletxean eta 
herriko tabernetan. Baita dano-

nartian@elgeta.net helbidera 
mezua idatzita", adierazi dute 
Udaletik. 

Egun osoko egitaraua 
Apirilaren 27rako egun osoko 
egitaraua gertatzeko asmotan 
dira antolatzaileak. Berrikuntzak 
ere izango dira: garrantzi handia 
izan zuten erasoa jo aurretik 
tropa frankistek egindako bon-
bardaketek, eta kanoi berri bat 
iragarri dute errekreaziorako.

Intxortako gerrateen bigarren 
errekreaziorako boluntario bila 
Antolatzaileek ekimenean parte hartzeko dei egin diete, bereziki, elgetarrei

Ferixa Nagusiko jaietarako ekarpenak 
Jai batzordea ere hasita dago Ferixa Nagusiko jaiak prestatzen, 
eta Egin daiguzen jaixak ekimena abiarazi dute. "Ideia zaparrada 
honekin aurtengo jaien egitaraua hobetzea da asmoa", esan dute. 
Martxoaren 3ra arteko epea ipini dute ekarpenak jasotzeko. Laga 
proposamenak udaletxeko postontzian, udal webgunean edo @
elgetaherria zein danonartian@elgeta.net kontuetan.
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Oraingo asteburuan egingo 
dute mendi eskiak Pirineoe-
tan duen probarik herrikoie-
na, Altitoy Ternua. Eta, urte-
ro moduan, bertan izango 
dira lehian bailarako eskia-
tzaile ugari. Tourmalet eta 
Luz Ardiden inguruetan anto-
latzaileek bi ibilbide zehaztu 
dituzte, kategorien arabera, 
baina, urtero moduan, momen-
tuko eguraldi iragarpenak 
eta elurraren baldintzak dezen-
te alda ditzakete hasierako 
asmoak. 

Gaur, dortsalak hartzera
Antolatzaileek gaur bertan 
banatuko dituzte dortsalak, 
17:00ak eta 23:00ak bitartean, 
Luz-Saint Sauveur-eko igeri-
lekuen ondoan, eta ibilbide 
guztien eta azken ordukoen 
azalpenak emango dituzte.

Bihar, zapatua, berriz, 
08:30ean A eta B ibilbideko 
eskiatzaileak irtengo dira 
(Superbareges-tik) eta dome-
kan ordu berean irtengo dira, 
baina orduan Luz Ardidengo 
eski estaziotik.

Berritasuna, gazteak 
Grande Course-ko gainontze-
ko probetan egiten duten 
moduan, aurten Altitoy Ter-
nuak gazteen kategoriak ere 
izango ditu, hori da berritasun 
nagusia. Hala, gazteek eta 
kadeteek B ibilbidea bete 
beharko dute eta bikoteka 
egingo dute lasterketa.

altitoy proba, 
Pirinioetako 
herrikoiena, 
asteburuan 

Joan den martitzenean joka-
tutako kanporaketa ezin izan 
zuen gainditu pilotari berga-
rarrak. Azken hilabetean 
eskuko arazoekin ibili ostean, 
Muguruzak erraztasun han-
diak eman zizkion Albarado-
ri (22-8). Datorren martitze-
nean (19:00) promes mailan 
Errandoneak eta Etxeberriak 
jokatuko dute eta nagusietan, 
Ioldik eta Arrietak. 

eneko Muguruza 
Soraluce lau t'erdikotik 
kanpo geratu da

Bergarako, Antzuolako eta 
Elgetako gazteendako eskola 
kirol jardunaldi berezia izan-
go da oraingo asteburukoa 
(egubakoitzean eta zapatuan, 
Ipintzan), eurendako horren 
ohikoak ez diren kirol jardue-
retan lehiatuko dira-eta; beis-
bolean eta errugbian, hain 
zuzen. Gaur 17:00etan hasiko 
dituzte beisbol partiduak. 

beisbolean eta 
errugbian jardungo 
dute bergaran

mENdi EsKiA

PilotA

EsKolA KirolA

xABIEr urzElAI  |  ArrAsATe

Txirrindularitzako amateur mai-
lak talde berria izango du aur-
tengo denboraldian, Zirauna 
Infisport. Berez, talde arabarra 
izango da, baina Debagoienare-
kin lotura zuzena duena. Baila-
rako hiru txirrindularik bertan 
egoteaz batera, Dorletako Ama 
taldea euren filiala izango da. 
Eta gainera, Iñigo Azkarate arra-
satearra buru-belarri dabil proiek-
tuan, zuzendarietako bat izango 
da.

Puntako ziklistekin osatua 
Once-Eroski taldean ibili zen 
Gorka Beloki izango da Zirauna 
Infisport taldeko arduradun 
nagusia, eta haren aginduetara 
lehiatuko dira 18 ziklista, elite 
eta 23 urtez azpikoen mailan. 
Euretako asko puntako txirrin-
dulariak dira –Lehendakari Txa-
pelketa irabaztea zer den bada-
kien Imanol Estevez, esaterako– 
eta ziklista horien artean euren 
lekua egiteko lanean dihardute 
Unai Mendikutek (Aretxabaleta, 
1990), Alex Aranburuk (Arrasa-
te, 1993) eta Iker Eskibelek (Esko-
riatza, 1993). 

Kanpanzar Harrobia taldeak 
emandako txirrindulariak dira 
hiru horiek, talde horretan eza-
gutu zuten amateur maila, eta 
aurten beste aurrerapauso bat 
egingo dute, aurrekontu eta mai-
la askoz handiagoko talde batera 
egin dute-eta salto: "Kanpanzar 
Harrobia oso eskola ona izan da 
bertan egon diren ziklistendako, 
eta baita taldean beste ardura 
batzuk izan ditugunondako ere", 
diosku Iñigo Azkaratek. "Talde 
umila izan da Kanpanzar Harro-
bia, bailarako ziklistei kategoria 
honetan lehiatzeko aukera ema-
teko asmoz jaio zena, eta hutsu-
ne bat bete du. Baina beste pau-
so bat egiteko beharra ikusten 
genuen, eta Gorka Beloki bere 
kabuz proiektu bat abian jartze-
ko lanean zebilela jakin genue-
nean, harekin harremanetan jarri 
ginen".

Hala, hiru urteko ibilbidearen 
ostean, amateur mailako Kan-
panzar Harrobia desagertu egin-
go da, eta aurrerantzean Dorle-

tako Amak harreman estua izan-
go du Zirauna Infisport-ekin: 
"Gure ziklista gazteendako erre-
ferente izango dena". Azkaratek 
berak Dorletako Amarekin jarrai-
tuko du, harrobiarekin lanean, 
baina talde arabarrean ere ardu-
rak izango ditu. 

otsailaren 15ean hasiko dira 
Belokirekin batera talde berrian 
ziklistekin batera lanean izango 
dira Jose Luis Urdiain eta Iñigo 
Azkarate bera: "Kilometro asko-
ko urtea izango da", diosku Arra-
satekoak, barrez. "Euskalduna 
eta Lehendakari Txapelketako 

lasterketekin batera, besteak 
beste, Espainiako Kopa ere joka-
tuko dugu-eta". Horrek esan nahi 
du Espainian barrena egingo 
dituzten bederatzi lasterketetan 
izango direla: "Esaterako, otsai-
laren 23 Badajozera joango naiz 
taldearekin, Espainiako Kopako 
lehenengo lasterketara".

Ofizialki, baina, taldeak Ipa-
rralden egingo ditu lehenengo 
kilometroak, hilaren 15ean, L'es-
sor Basque lasterketan. Gipuz-
koan, baina, Zumaian egingo dute 
debuta, otsailaren 22an, Euskal-
dunako lehen hitzorduan: "Lan 
handia egiten gabiltza, eta lan 
horren emaitzak errepidean iku-
si nahi ditugu. Baina, azkenean, 
errepideak berak jartzen du nor 
bere lekuan, eta ikusteko dago 
taldeak ze maila emango duen. 
Lasterketak hasten direnean iku-
siko dugu zein den tropelan gure 
lekua. Uste dugu amateur mai-
lako erreferenteetako bat izan 
gaitezkeela, lasterketak irabaz-
teko gai garela uste dugu, eta 
horretarako ari gara lanean, bai-
na konpetizioak esango du".

Hasteko, taldeak merezi duen 
moduko aurkezpena egingo du 
hilaren 27an Gasteizen.

Taldekideak, denboraldi-aurrean, Lakua hotelean egindako egonaldian.  |   iñigo AzkArATe

Alex Aranburu, Iker Eskibel eta Unai Mendikute.  |   iñigo AzkArATe

Zirauna Infisport taldean ibiliko diren hiru 
debagoiendarrekin batera, bailaran beste zortzi 
ziklista izango dira amateur mailan lehian. Jon 
Odriozolak zuzenduko duen Gipuzkoa taldean 
izango dira Eneko Lizarralde bergararra eta Aitor 
Umerez eta Iñaki Mugertza oñatiarrak. Bestalde, 
Debabarrena taldean ibiliko dira Lokatzako 

harrobiko Jon Rivero –aurten ziklo-krosean 
nabarmendu da–, Julen Irizar eta Etxabe anaiak. 
Eta, kategorian ibiltzeko 25 urteko muga 
baztertuta, Kepa Otxoa arrasatearrak ere jardun 
ahal izango du, independente moduan. Hala, 
aipatutako ziklista batzuk Benidormen dira 
egunotan, prestakuntza zorrozten.

Ordezkaritza zabala izango du ibarrak amateur kategorian
EsANAK

"lasterketak 
hasterakoan 
ikusiko da zein 
den gure maila" 
i ñ i g o  a Z k a r at e   |   z i r a u n a  i n F i s p o r t

Zirauna Infisport, ibarrarekin 
lotura estua duen proiektua

gorka Beloki ziklista ohiak abian jarri duen proiektuan bailarako hiru ziklista daude

otsailaren 27an aurkeztuko dute taldea gasteizen; erreferente izateko asmoz jaio dira

txirriNdulAritZA
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Ligako 21. jardunaldia jokatuko 
dute Ohorezko erregionalean. 
Mahoneroek (25 puntu) Real Unio-
nen (28) bisita izango dute (zapa-
tua, 16:00); lehia estua Aitor 
Arrateren mutilendako. Azken 
boladan Bergarak etxean eraku-
tsi ohi duen nagusitasuna galdu 
du, eta abenduaren 1eraino egin 
behar dugu atzera Agorrosingo 
zaleek etxekoen azken garaipena 
ikusi zutenetik.  

Aloña Mendik (28) ere sailka-
penaren erdi inguruan dabilen 
taldea izango du aurrean etzi, 
Touring (16:30). Eta, Bergarakoek 
moduan, oñatiarrek ere etxetik 
kanpora erakutsi dute aspaldian 

bertsiorik onena. Hala, Azkar-
gortaren mutilek ere abenduaren 
1ean lortu zuten azkenekoz etxean 
irabaztea.

Antzuola, bosgarren
Adi antzuolarrekin (30), joan den 
astean 3-0 irabazi ostean dagoe-
neko bosgarren daude-eta sail-
kapenean; eskerrak kategoriara 
iritsi berriak diren... Bihar (15:30) 
Lasarten jokatuko dute, sailka-
penean seigarren dagoen Osta-
darren kontra. Aretxabaleta (27), 
azkenik, hasi da kontrarioek gal-
dutako errespetua errekuperatzen, 
aspaldiko salto handiena egin 
du-eta sailkapenean. Hondarribian 
jokatuko dute bihar (15:45). 

bergarak eta aloña Mendik taula erdian 
dauden kontrarioen bisita izango dute

Bergarako jokalari Iñigo, Zarautzen kontra jokatutako partiduan.  |   J.A

mENdi lAstErKEtAK

FutBolA

x.u.  |  ArrAsATe

Otsailaren 16an egingo dute 
Antzuolako 8 Miliak laster-
ketaren bigarren edizioa, eta, 
antolatzaileen harridurarako, 
segituan agortu dira korrika-
lariendako plazak: "Ikustekoa 
izan da, hegan egin dute pla-
za guztiek. Hasieran 200 lagu-
nendako lekua jarri genuen, 
eta bi egunean agortu ziren 
plaza guztiak. Beste 60 lagun 
hartzeko erabakia hartu 
genuen, eta astelehenean ordu 
gutxian agortu zen hori ere", 
adierazi du Aritz Saidik, Kirol 
zinegotziak.    

Horrek esan gura du egu-
nean bertan ez dela izena 
emateko aukerarik egongo.

antzuolako 8 Miliak 
probak, harrera ona 
atleten artean

Iaz, Irimoko tontorrean.  |   goienA

as t e b u r u ko  h i t z o r d u a k

iGoErA FAsEAN Buru-BElArri Arizmendiko neskak igoera 
faserako sailkatu dira eta joan den astean 1-1 egin zuten Oreretan. 
Bihar, zapatua, Urola izango dute kontrario, Ibarran (15:30).

ArizmenDi

futbola

eMaku. bigarren Maila
Mondra-Osasuna
zapatua. 17:00. mojategi.

gaZteak, euSkal liga
Aretxabaleta-real Union
domeka. 16:30. ibarra.

oHoreZko erregionala
Ostadar-Antzuola
zapatua. 15:30. lasarte.
Bergara-real Union
zapatua. 16:00. bergara.
Hondarribia-Aretxabaleta
zapatua. 15:45. ondartza.
Aloña Mendi-touring
domeka. 16:30. azkoagain.

erregional PreFerentea
Ilintxa-Mondra
domeka. 16:30. legazpi.

eMakuMeZkoak, igoera
Arizmendi-Urola
zapatua. 15:30. ibarra.

areto futbola

euSkaDiko txaPelketa
Eskoriatza-Laskorain
ordua zehaztu gabe.

bigarren Maila
Aretxabaleta-Euskalduna
zapatua. 11:30. ibarra..

Hirugarren Maila
Mondrate-Anoeta
zapatua. 20:00. iturripe.

eskubaloia

leHenengo naZionala
Askartza-Ford Mugarri
zapatua. 19:30. sakonet.

euSkaDik. giZoneZkoak

soraluce BKE-Laubide

domeka. 12:30. labegaraieta.

euSkaDiko, eMakuMeZk
Aloña Mendi-Ereintza

zapatua. 17:30. zubikoa. .

saskibaoia

leHen naZional Maila

Valle de Egues-MU

zapatua. 18:00. iturripe.

Maila autonoMikoa

Leioa-Natra Oñati

zapatua. 16:30. leioa.

Senior bigarren Maila

Autobuses Al-Aloña Mendi

zapatua. 16:00. orio

soraluce Bergara-MU A

domeka. 16:00. labegaraieta.

Ordutegia: 09:00-13:00 / 15:00-20:00   ZApATU GOIZETAN ZABALIKKataide poligonoa 3 • Arrasate Tel.: 943 77 13 52 / 943 77 00 34  Faxa: 943 77 13 13

Biltegiko prezioak. Deskontu handiak. Kooperatibistendako prezio bereziak.
Sukalde altzariak: proiektua eta aurrekontua DOAN. Konpromiso barik.
Zatoz eta ezagut gaitzazu. Kataide poligonoan 3an.

ALMACENES ARRASATE
MERKATUKO MARKARIK ONENAK. Etxetresnetan sekulako eskaintzak! 
Orain erosi, eta ordaindu sei hilabetean interes barik.

Europar Batasunaren arautegiak ezartzen 
duen bataz besteko energia kontsumoaren 
araberako energia aurreztea.

A+

1000 b/min
6 Kg 

Sailkapen energetikoa

275 e
3Ts-863 GarbiGailua

A+++

1400 b/min
8 Kg 

Sailkapen energetikoa

435 e
l-73481fl GarbiGailua

A+ Sailkapen energetikoa

299 e
home v-3 onTzi-GarbiGailua

A+

1200 b/min
6 Kg 

Sailkapen energetikoa

299 e
3Ts-865 GarbiGailua

A+

1000 b/min
7 Kg 

Sailkapen energetikoa

299 e
zwh-6102ps GarbiGailua

A++

1200 b/min
7 Kg 

Sailkapen energetikoa

330 e
vTo-712d12 GarbiGailua

A+++

1200 b/min
8 Kg 

Sailkapen energetikoa

375 e
dYn-8124 GarbiGailua

142
x
55
x
60

Sailkapen energetikoa

299 e
cfd-2460 hozkailua

A+

187
x
60
x
60

Sailkapen energetikoa

425 e
zrb-34310 hozkailua

A+

Eskaintza baliagarria akats tipografikorik ez dagoen neurrian.

A Sailkapen energetikoa

eh651fJ17e indukzio plaka 
hb74ar521e labea

440 e

450 e
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Bertakoa 
eta sasoikoa

telebistako programazio berria
Hainbat berritasun otsailean eta martxoan

Programazio berria prestatu dugu 
familia guztiarendako.

Protagonistak eta gertaerak bertatik 
bertara aurkeztuko ditugu.

edukiak, gauzak kontatzeko modua eta 
itxura, berrituta.
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mIrArI AltuBE  |  BergArA

Bergarako Jardun euskara elkar-
teak antolatutako Amodiozko 
Gutunen Lehiaketak baditu ira-
bazleak. Amodioa eta euskara 
ardatz dituen lehiaketaren 22. jar-
dunaldia da aurtengoa, eta eguaz-
tenean elkartu zen epaimahaia 
erabakia hartzeko. Epaimahai 
nagusiko kideak izan dira: Jon 
Suinaga idazlea; Manex Agirre 
bertsolaria; Miren Narbaiza musi-
kari eta kantaria; eta Iratxe Esnao-
la 2013ko lehiaketaren irabazlea. 
Eta erabaki dute gutunik onenaren 
irabazlea dela Amaia Artola Etxe-
berria tolosarra; 500 euroko saria 
jasoko du horrek otsailaren 14an 
egingo duten ekitaldian. 

Ezinezko amodioak 
Aurten 65 gutun jaso dituzte, eta 
epaimahaiko kideek jakinarazi 
dute ezinezko eta ezkutuko mai-

tasuna izan dela gehien errepi-
katu den gaia: "Sufrimendu bate-
tik idatzitako gutunak". Umorea 
eta erotismoa, ostera, gutxi. Eta 
gaineratu dute: "Teknologi berriek 
ere izan dute euren lekua (face-
book…). Eta azken lerrora arte 
nori idazten ari diren ez jakitea-
ren teknika asko landu da".

Amaia Artola irabazleak alzhei-
merra duela jakinarazi dioten 
ama batek alabari idatzitako gutun 
hunkigarria aurkeztu du. "Gara-
pen ona eta ondo idatzitako gutun 
borobila, perfektua. Oso intimoa 
eta amodioaren ikuspegi parti-
kularra lantzen duena", esan dute 
epaimahaiko kideek.

Bigarren geratu da Barakal-
doko Diego Leon, eta epaimahaiak 
jakinarazi du: "Hunkigarria, sen-
timenduz betetako gutuna. Beti-
ko maitasunen topikoa errepika-
tu arren, lehenengo pertsonan 
idatzitako gutun orijinal eta sines-
garria". 250 euro jasoko ditu.

Bergarar onenaren saria, 
ostera, Uxue Agirrek eskuratu 
du. Agur gutuna idatzi du horrek: 
"Amodio estuegia ona ez denaren 
erabakia adierazten duen gutun 
ausarta. Barruko sentimenduak 
adierazteko hizkuntz aberatsa 
erabilita", diote epaimahaikoek. 
150 euro eskuratuko ditu.

Ainhoa ortega, gazteen artean  
Epaimahai gazteak 26 urtetik 
beherako gutunak baloratu ditu, 
eta kideak izan dira Bergarako 
ikasleak: Maddi Elortza, Karme-
le Uribesalgo, Maider San Tor-
cuato eta Ane Eraña. Algortako 
Ainhoa Ortegaren gutunari eman 
diote horiek saria; 150 euro.

Amodiozko gutunen lehiaketako lehenengo saria irabazi du Amaia Artola tolosarrak

Bergarako Jardun euskara elkarteak antolatutako 22. lehiaketa egin da aurten

amaia artolaren gutuna, onena

Epaimahaikoak eta Jardunekoak: I. Esnaola, M.A. Elkoroberezibar, M. Agirre, M. Arizabaleta, M. Narbaiza eta Y. Suinaga.  |   m. Arregi

Epaimahai gaztea: K. Uribesalgo, M. San Torcuato, M. Elortza eta A. Eraña.  |   JArDun

SARITUAK

sAriA izenA HerriA

lehen saria Amaia Artola Tolosa

Bigarren saria Diego leon Barakaldo

Bergarako onenaren saria uxue Agirre Bergara

gazteen saria Ainhoa ortega Algorta

Psikologoa da eta idazteko 
zaletasuna du tolosarrak.
zelan animatu zara lehia-
ketara aurkeztera?
nire lanarekin zerikusia duen 
istorio bat kontatzeko gogoa 
nuen –pertsona nagusiak eta 
horien zaintzaileak– eta hor-
tik etorri da gutuna. istorio 
asko, bizipen asko jasotzen 
ditugu eta horien berri eman 
gura nuen; niregatik idatzi dut, 
baina baita zaintzaile horien-
gatik ere.
gutun berezia da…
Bai; gainera, ez gaude ohitu-
ta halakoak irakurtzera. Amak 
alabari idatzitako esker gutu-
na da, eta horrekin, indar ufa-
da bat bidali gura nien nagu-
siak zaintzen dituzten horiei 
guztiei, egiten duten lana 
errekonozitu eta eskertu, eta 
zergatik ez, omenaldi txiki bat 
egin.
Epaimahaiko kideek esan 
dute gutun borobila dela, 
perfektua.
gehitxo esatea izango da, 
baina ez noa kontra egitera.

"Nagusien 
zaintzaileak 
eskertzeko da"

AmAiA ArtolA
irABAzleA

20 urte ditu bakarrik baina ez 
du lehenengoz parte hartu. 
Ez zara lehenengoz aurkez-
tu.
ez, 16 bat urte nituenean hasi 
nintzen eta ia urtero bidali izan 
dut gutuna.
hortaz, baduzu idazteko 
zaletasuna.
Bai, astia dudan guztietan 
saiatzen naiz idazten. eta ipuin  
lehiaketa batzuetara ere aur-
keztu izan naiz.
mutil batek idatzi du gutu-
na, samurra da mutilaren 
papera hartzea?
egia esan, izenarekin hitz jokoa 
egin gura nuelako bakarrik 
hartu dut mutil papera. 
Agur gutuna da, baina ez 
ohikoa, eta ausarta dela esan 
du epaimahaiak?
ez dakit ba… Dagoeneko gai 
asko landu izan dira eta zerbait 
lortzeko originala izan behar 
duzu.
Eta saria espero zenuen?
ez, sorpresa polita izan da. 
Hori bai, gustura geratu nintzen 
egindako lanarekin.

"Originala izan 
behar duzu 
zerbait lortzeko"

uxuE AGirrE
BergArAko onenA 

LEHEN SARIA

(...) Gustatuko litzaidake 
zuk ahalik eta gutxien 
irakurri behar izatea baina, 
benetan behar duzunean 
eskura izan ezazu. Nahi 
nuke une zail eta 
gogorretan eskutitz hau 
irakurtzea, izan dadila 
arnasaldi bat, indar ufada 
edo olatu bat. Eta bete 
zaitzala, guztiz agortu 
aurretik, karga ditzala zure 
pila eta indarrak. Ondotxo 
dakizu zuk zer pasa dugun 
lehendik ere etxe honetan 
amonarekin, badakizu nola 
bizi izan naizen urte askoan 
eta ez nuke nahi inondik 
inora ere zuk berdina 
pasatzerik. Ez, zuk ez 
laztantxo.

Gogoratzen, zenbat 
ordu pasatzen genituen 
sukaldeko epelean, amonari 
kontu egiten, eskolako 
lanetan, zartagin eta 
lapikoekin jolasten, 
kantuan... Gogoratzen, 
txikia zinenean nola 
erakutsi zizun amonak 
puntu egiten? Oraindik hor 
nonbait gordeta egongo 
dira zure txikitako orratz 
eta hariak. Zure izena 
brodatu zenion aurreko 
mantala ere (...)
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Kataluniako Roger Bernat Kon-
painiak geldialdia egingo du 
asteburuan Aretxabaletan. Hain 
zuzen ere, gaur eta bihar, 19:00e-
tan hasita, maiatzera begira pres-
tatzen ari diren antzezlan baten 
prestaketa saioak egingo dituzte. 
Konpainiatik aditzera eman dute-
nez, "saio itxia izatea" gura 
dute.  

Etxetresnak oinarri 
Duela 34 urte estreinatu zen 
Numax izeneko filmaren berrin-
terpretazioa egingo dute maia-
tzeko obran Roger Bernat Kon-
painiako kideek. Numax etxe-
tresna lantegi bat zen eta 1979an, 

bi urte eta erdiz greba eta mobi-
lizazioetan murgilduta egon eta 
autogestio bidezko funtziona-
mendua izan ostean, langileek 
batzar bidez erabaki zuten gera-
tzen zitzaizkien azken 600.000 
pezetak Joaquim Jordak bere 
borroka graba zezan erabiltzeko 
izan zitezen.

Aretxabaletako bi saioetara 
Fagor Etxetresnetako langile 
izandakoak gonbidatu  gura izan 
dituzte. "Harremanetan jarri ginen 
gure asmoa zein den ezagutzera 
emateko eta euren parte hartzea 
eskatu genien. Hala, gaur eta 
bihar Arkupen egingo ditugun 
saioetan euren esperientziak eza-
gutu gura ditugu".

arkupen prestatuko du roger bernat 
konpainiak azken obra asteburuan

balerdi balerdi taldearen 
abesti ezagun eta ez horren 
ezagunak espaloian
Bide ertzean taldeak ere joko du gaurko emanaldian, 22:30ean hasita

zurIÑE V.d.m.  |  elgeTA

Balerdi Balerdi taldekoek eza-
gutzen dute Espaloia; duela bi 
urte inguru igo ziren bertako 
oholtzara. Bada, gaur gauean 
esperientzia errepikatuko dute 
eta sarrerak salgai daude dagoe-
neko –6 euro aurrez, 8 euro leiha-
tilan–. "Kontu ugari aldatu dira 
Balerdi Balerdin; tartean, kideak". 
Hala eman digu aditzera Toño 
Murok. Hain zuzen ere, Toñok 
(abeslaria), Zarak (bateria), Car-
losek (baxua) eta Pettik (gitarra) 
osatzen dute egun taldea.

Errepertorioa moldatu dute 
Emanaldi berezia izango da gaur-
koa. Izan ere, Petti Balerdi Baler-
din sartuta, bi gitarra ditu tal-
deak, eta orain arteko emanaldiez 
haratago joateko aukera ematen 
die. Hain zuzen, Toñok aditzera 
eman duenez, errepertorioa mol-
datu egin dute Balerdi Balerdi-
koek Petti taldean sartu denetik: 
"Bi gitarra ditugu orain taldean 

eta horrek joko handiagoa eman 
digu. Halere, esan behar da gure 
emanaldietan falta ezin diren 
abestiak ere baditugula, Hautsa-
ren Dantza, esaterako. Philo-
sophia izenekoa, ostera, ez genuen 
aspaldian jotzen eta berresku-
ratu egin dugu". 

ibilbide luzeko taldea
Balerdi Balerdi sortu zenetik 
(1990) urte asko pasatu dira. Tar-
tean, etenaldia ere egin dute, 
"luzea, gainera", Toñoren esane-
tan. Hasierako eta oraingo taldeak 
alderatu behar izanez gero, aldeak 
nabaritzen direla dio abeslariak. 
"Nabarienak, orduko taldetik bi 
bakarrik geratu garela, Zara eta 
biok, hain zuzen".  

Aldatu ez dena zuzeneko biziak 
eskaintzeko egiten duten saia-
kera da. Jarraitzaileei dagokienez, 

hasira-hasieratik zituzten zalee-
tako batzuk oraindik ere izaten 
jarraitzen dutela eman du adi-
tzera abeslariak. "Jarraitzaile 
berriarentzat ere bitxia izan dai-
teke gure musika, gure eskaintza. 
Nork bere gustuak ditu, baina, 
gure kantuei dagokienez, ez dugu 
estilo zehatzik, beti izan gara 
irekiak eta nahasi egin ditugu: 
popa, rocka, folka...". 

Bide Ertzean bidaia-lagun
Bide Ertzean taldeak ere joko du 
gaur; lagunak dituzte, gainera, 
Balerdi Balerdikoek. "Balerdi 
Balerdi berriz hasteko zegoenean 
bultzadatxo bat eman ziguten. 
Esaterako, Zeruan izeneko gure 
kantuaren bertsioa egin zuten; 
batzuetan haiekin zuzenean jotzen 
nuen, gainera. Oso garrantzitsuak 
izan dira guretzat."

Balerdi Balerdi taldeko kideak zuzenean.  |   iñAki AlDATz

z.V.d.m.  |  BergArA

Glu Glu antzerki taldearen 
eskutik Vamos a contar menti-
ras toda la vida antzezlana 
ikusteko aukera egongo da gaur, 
22:00etan hasita, Bergarako 
Zabalotegi aretoan. 

Oholtza gainean Lander 
Otaola eta Galder Perez aktoreak 
izango dira, gezurrak kontatzen. 
Bien artean sortutako lana da, 
gainera. Hain zuzen ere, Otao-
lak berak idatzi du antzezlana 
eta Perez da zuzendaria.

 Antzezlan horren bidez, bi 
aktoreek euren buruari barre 
egin gura izan diote; haien esa-
netan, "apur bat biografikoa" 
ere bada. Horren erakusgarri 
da obrako pertsonaiek aktoreen 
izen berdinak dituztela. 

Antzezleen arteko harremana 
Ikusleek antzerki munduan 
sartu berri den Lander ezagu-
tuko dute. Hain zuzen ere, tele-
bistatik eta zinematik datorren 
aktorea da, eta Galderrek gon-

bidatuta iritsiko da antzokira; 
bada, bertako sekretuak era-
kutsiko dizkio hark: antzoki 
bat eta publikoa zer diren, esa-
te baterako.

Baina Lander zinematik 
datorrenez, glamour handiko 
mundutik, Galderrek uste du 
hark ere asko erakutsiko diola. 
Hartu-emana sortuko da orduan, 
eta nork egin duen lanik garran-
tzitsuena eta halako lehiak 
izango dira, esate baterako. 

Komedia garratza
Perezek eta Otaolak gaur gauean 
Zabalotegin eskainiko duten 
lana komedia garratza da, bai-
na ikusi dutenek bere puntu 
samurra eta tragikoa ere badau-
kala esaten dute. 

Eta aktoreek eurek hone-
la azaltzen dute: "Vamos a 
contar mentiras toda la vida 
hunkitzen duen lana da, zer 
pentsatu ematen duena, baina, 
batez ere, barre eragiten duen 
obra da".

gezurrak oinarri 
dituen lana ekarriko 
du glu gluk bergarara
'vamos a contar mentiras toda la vida' ikusgai 
egongo da zabalotegin gaur, 22:00ean hasita

LAnbIde HezIketAko esperIentzIAk ezAgutuz

GOIAZ! 2014 
Lanbide Heziketaren Azoka 

Martxoak 26 eta 27an; 
Kulturaten, Arrasaten. 

www.facebook.com/goiazdebagoiena

www.twitter.com/goiazdebagoiena

E
ider Roak Eraikuntza Proiektuak 
goi mailako heziketa zikloa egin 
zuen Arizmendi Ikastolan, eta, 

alor hori gustuko zuela ikusita, uni-
bertsitatean Arkitektura ikasketak 
bukatu ditu. Duela gutxi Arizmendira 
itzuli da, Enplegu Berdea programan 
parte hartzera.
zergatik lanbide heziketa?

eraikuntza arloa gustatzen zait, batez 
ere interiorismo aldetik, eraikinen barrual-
deak eta. unibertsitaterako sarbide 
proba batzuk egon ziren eta ezin izan 
nuen aurrera jarraitu. orientatzaileek 
heziketa ziklo honi buruz hitz egin zida-
ten; bi urtean gai teoriko-praktikoak 
landuz, epe motzean ikusiko nuela nire 
mundua ote zen edo ez. Bide hori auke-
ratu nuen. 
zer azpimarratuko zenuke lanbide 

heziketatik?

Praktikotasuna. eta teoria jorratzean 
ere, beti praktikan aurkituko duzunari 
begira lantzen da. 
zer gustatu zaizu gehien?

marrazketa. Asko praktikatu dugu, gai-
nera, Autocad-en eta. 
lana bilatzea, laneratzea, erraza izan 

al da lanbide heziketarekin?

ez naiz lan bila hasi, baina ez naiz gera-
tu. lanbide Heziketatik unibertsitatera; 
karrera amaitu eta hemen lan aukera 
handirik ez zegoela ikusita, proiektua 
egitera kanpora joan nintzen, lan egin 

eta ingelesa ikastera. Proiektuaren aur-
kezpena pixka bat atzeratu nuen, eta 
2013ko urtarrilean aurkeztu nuen. ondo-
ren, Arizmendi ikastolan enplegu Berdea 
programan sartu nintzen. 
zein da unibertsitate ikasketen eta 

lanbide heziketaren arteko aldea?
unibertsitatean teoria asko ematen da; 
matematika, fisika, kimika, egiturak… Egia 
da gero eraikuntza alorrean sartzen dela. 
lanbide Heziketa praktikoa da, eta nor-
beraren lana benetan zein izango den 
ikusten da. gainera, praktikak curriculumean 
sartu ahal izateak bere pisua du. 

lanbide heziketa gomendatuko al 
zenuke? 
Bai, batez ere zer ikasi nahi duen ziur ez 
dakienari. eramangarria da, bi urtean 
egiten baita, eta oso praktikoa da. lana 
topatzeko ere praktikotasunak errazta-
sunak ematen eta beste formazio bate-
rako bideak irekitzen ditu.

"Lanbide Heziketan praktikari ematen 
zaio garrantzia, gehienbat"

NiNeu / YoMism@ BideoCV 
lehiaketa antolatu dugu.

Pentsatu, grabatu eta bidali
zure bideo curriculum-a!

Informazio guztia: 
www.debagoiena.net
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Zabola z/g
ARAMAIO

945 44 50 95

Eskaintza 
Sagardoa txotxetik urte osoan.•	
Sagardotegiko menua: 31 €•	
Berezitasuna: txuleta.•	
70 lagunendako tokia.•	
Parking eta terraza.•	

Unzueta

Arraga auzoa / ARAMAIO 
945 44 53 85 / 685 72 15 93

iturrietasagardotegia.blogspot.com

Eskaintza 
Egubakoitzetik domekara irekita. Erreserbatuz gero beste •	
egunetan ere bai.
90 lagunendako lekua, eserita edo zutik.•	
Bertako sagardoa ekologikoa Eusko Labelarekin.•	
Sagardotegiko menua (txuletoi edo saiheskiarekin)•	
Giro aparta zuzeneko musikarekin.•	

Iturrieta
Larre-gain sagardotegia

HERNANI
943 55 58 46 / 616 28 78 67

Eskaintza 
Janaria sagardotegiak jartzen du•	
Bakailoa saltsan, aurrez deituta•	
Egubakoitzetan eta zapatuetan egun osoa zabalik•	
Domeketan, eguerdira arte zabalik•	
Astelehenetan, itxita•	
“Tolare” sagardotegia•	

Larre-Gain
Oialume Bidea, 63 / Astigarraga

943 55 22 42 
gurutzeta@gurutzeta.com

www.gurutzeta.com

Eskaintza 
Urtarriletik apirilaren 16ra arte irekita, astelehenetik •	
larunbatera eguerdi eta gauetan.
Urte osoan sagardoa botilan salgai•	
Eserita jateko jangela bat dugu eta upeltegian zutik•	
Astelehen, astearte eta ostegunetan 20 €ko menua (B.E.Z. •	
barne): txorixo pintxoa, bakailao tortilla, txuleta, intxaurrak 
eta gazta sagar dultzearekin eta sagardoa txotxean.
Asteazkenetan "Asteazkena kantuz" otxote taldea.•	

Gurutzeta

Garagartza baserria / ADUNA
(Andoain eta Billabona artean)

943 69 07 74 / www.rzabala.com

Eskaintza 
Urtarriletik maiatz hasiera arte zabalik.•	
Egubakoitz, zapatu eta domeka eguerditan ere zabalik. •	
Bertako janaria.•	
Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako Sagardo •	
Lehiaketetan, 2004an, 2006an eta 2010ean irabazleak.
Botilak salgai urte osoan.•	
“Tolare” sagardotegia•	

Zabala

EGIN TXOTX! sagardotegietan

OIHARTE  SAGARDOTEGIA
943 50 10 13 - 686 29 91 58

OTATZA SAGARDOTEGIA
943 80 17 57

Zeraingo sagardotegietara joateko autobus zerbitzua: 
Otsailaren 21etik martxoaren 28ra bitarteko ostiral guztietan, •	
autobus zerbitzua egongo da:

 - 19.30ean Eskoriatzan.
 - 19.45ean Aretxabaletan.
 - 20.00etan Arrasaten.
 - 20.15ean Bergaran.

Itzulera ordua: 00.15ean. 
Erreserbak egiteko deitu sagardotegietara: Prezioa: 5 € joan 
etorria (sagardotegiko menuarekin batera ordainduko da)

Oiharte / 
Otatza

zurIÑE V.d.m.  |  ArrAsATe

"Show bat. Horrela definituko 
nuke El intérprete lana. Ez zait 
gauzak sailkatzea gustatzen, eta, 
beraz, ez nuke musikal bat denik 
esango. Kontzertu baten antza 
eduki dezake, baina ez da kon-
tzertu bat; bakarrizketa bat izan 
liteke, baina ez da horrela; egu-
neroko bat izan daiteke, nire 
bizitzaz egiten dudalako berba... 
Horregatik diot show bat dela". 
Hala eman du aditzera Asier 
Etxeandia aktore bizkaitarrak.

Eszenaratze indartsua dauka 
El intérprete lanak, eta martxoa-
ren 29an Arrasateko Amaia antzo-
kian ikusi ahal izango da, 19:30ean 
hasita. Sarrera gehienak saldu 
diren arren, oraindik ere eroste-
ko aukera dago. Horretarako 
bideak antzokia irekita dagoenean 
bertako leihatila eta Arrasateko 
Udalaren webgunea dira; 15 euro 
ordaindu beharko dira aurrene-
koaren bidez eta Internet bidez 

eskuratuta, ostera, deskontua 
dute sarrerek, eta 13,65 euro 
ordaindu behar dira. 

ikuskizun arrakastatsua 
2013an estreinatu zenetik arra-
kasta erdietsi du ikuskizunak 
eta Etxeandiak oso pozik dagoe-

la eman du aditzera: "Aurrekoan 
irakurri nuen Gasteizen sarrerak 
salgai ipini eta ordubetean saldu 
zirela guztiak. Publikoarengana 
iritsi garela esango genuke". 

Horrelako oihartzuna izateko 
El intérprete-k zein osagai duen 
galdetuta, hori obra ikustera 

bertaratzean jakiten dela dio biz-
kaitarrak. "Oso formula erraza 
erabiltzen duen lana da, biluzta-
suna, egia eta musika kalitate 
handia. Dena nahasten da El 
intérprete lanean, eta orain arte 
egin dudan gauzarik zintzoena 
da, zalantza barik". Izan ere, Asier 
Etxeandiak obra horretan gus-
tuko dituen esparru guztiak batzen 
ditu: aktore gisa dihardu, baina 
musikarekiko bere pasioa ere 
nabari-nabaria da, dantza egiten 
du, performance-a... 

Askatasunari deiadar
Krisi garaian jendeak nork bere 
buruarengan konfiantza galtzen 
duela dio Etxeandiak: "Gauzak 
aldatzeko dugun ahalmen horre-
tan galtzen dugu konfiantza, eta 
nik uste dut askatasunari deiadar 
bat dela lan hau, eta dena posible 
dela oihu egiten dut bertan".

El intérprete lanean Etxeandiak 
bere esperientzia pertsonala par-
tekatzen du publikoarekin, artis-
ta izateko ametsa izan zuenetik 
lortu arteko bidea kontatuta. 
"Ametsak egia bilakatzen dira, 
eta antzokiak betetzen ari naize-
la da horren erakusgarri! Uste 
dut jendearentzako eredu izan 
daitekeela". 

'el intérprete' martxoan dator arrasatera eta 
sarrera gehienak salduta daude dagoeneko
Asier etxeandiaren lanak musika, interpretazioa eta dantza batzen ditu

Asier Etxeandia aktorea El intérprete lanean.  |   FACToriA mADre ConsTriCTor

z.V.d.m.  |  ArrAsATe

Hawkins Thugs talde arra-
satearrak Parisen eskainiko 
du kontzertua bihar, zapatua. 
Hain zuzen ere, gaur hasiko 
den Winter Oi Fest! jaialdia-
ren baitan joko dute. 

Les Mains D'Oeuvre are-
toan izango da eta Trotskids, 
Wunderbach, Gonna Get 
Yours eta Lion's Law taldeak 
ere izango dira oholtza gai-
nean. Azken horiekin, gaine-
ra, behin baino gehiagotan 
jo izan dute Hawkins Thugs 
taldekoek.

Bestalde, azken sei hila-
beteetan lanean ibili ondoren, 
laster izango da kalean arra-
satearren lehenengo disko 
laburra. Single bat izango 
da, biniloan, eta My Own Path 
izena ipiniko diote; Contra 
Records diskoetxearekin ate-
rako dute. 

arrasateko 
Hawkins thugs 
taldeak Parisen 
joko du bihar 
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A. A.  |  ArrAsATe

AED euskara elkarteak estreina-
tzeko prest du elkarteak ekoitzi 
duen duen bigarren antzezlana: 
Erdaldun berrien kluba. Otsaila-
ren 14an, egubakoitza, erakutsi-
ko du lehenengoz Arrasateko 
gaztetxean, 22:30ean.

irantzu, erdaldun berria  
Idoia Etxeberria oñatiarrak ida-
tzitako gidoia da Olatz Pagaldai 
Eskoriatzako aktoreak oholtzara 
eramango duena. 

Irantzu da istorioaren prota-
gonista; euskaraz pentsatzen, 
euskaraz sentitzen eta, ahal duen 
guztietan, euskaraz diharduen 
neska eskoriatzarra. Horrek 
hamaika arazo sortuko dizkio 
egunerokotasunean; bada, bizipen 
horien kontaketan oinarritzen 
da antzezlanaren hari nagusia: 
"Euskaraz bizi garenok erdaldun 
berriak gara, gazteleraz hitz egi-
terakoan esan beharrekoak pen-
tsatu eta askotan hitzak faltan 
ditugu-eta", azaldu du aktoreak.  

'Buah txabal'-en ondorengoa 
Aurreko lanean moduan, orain-
goak ere publikoarengan euska-
raren erabileraren inguruko 
gogoeta bultzatzea du helburu 

nagusi, AEDko Maite Agirreren 
esanetan, betiere umore klabean 
landuta, eta gaineratu du euskal-
dunontzat antzezlan terapeutikoa 
izan daitekeela.

Emakumearen ikuspegitik 
landutakoa da estreinatzear duten  
lana, hizkuntza-transmisioaren 
eta genero rolen inguruko gogoe-
tak ere eraginez horrela. 

'erdaldun berrien kluba' 
antzerkia erakusteko prest 
euskararen erabileraren gaineko gogoeta lantzen 
duen AeD elkartearen bigarren antzezlana da

Olatz Pagaldai, Maite Agirre eta Idoia Etxeberria, abenduan egindako aurkezpenean.  |   goienA

A. ArANBuruzABAlA  |  BergArA

Otsailaren 9an, domekan, 
bertso saioa izango da Bergarako 
pilotalekuan, 18:00etan, Bergara-
ko Libre plataformak antolatuta. 
Honako bertsolariak izango dira 
taularen gainean: Amets Arzallus, 
Maialen Lujanbio, Andoni Egaña, 
Igor Elortza, Unai Iturriaga, Sus-
trai Colina, Jon Maia eta Aitor 
Sarriegi.

Sarrerak dagoeneko salgai 
daude, 10 eurotan, Bergarako 
Arrano, Pol-Pol eta Depor taber-
netan eta baita Arrasateko Irati 
eta Aretxabaletako Urbaltz taber-
netan ere. 

Aspaldiko lagunak oholtzan
Saioa hasi baino ordu erdi lehe-
nago batuko da bertsolari taldea 
Bergarako pilotalekuan, saioko 
ariketen argibideak jasota, saio-
rako girotu eta plazara egoki-
tzeko. Sarritan igo dira elkarre-
kin oholtzara, aspaldiko lagunak 
dira, elkarrekin bertsotan hasi-
takoak gehienak. Maialen Lujan-
biorekin izan gara, eta hauxe 
dio, saioan kide izango dituen 
lagunak aurkezteko eskatuta: 
"Hurbileko bertsokideak gara. 
Amets Arzallus txapelduna beti 
bikain aritzen den bertsolaria 
da; Andoni Egaña, berriz, lehen-
go eta gaurko bertsolari punta-
kotzat dut; Igor Elortza ideia eta 
umore zorrotza eskain dezakeen 
bertsolaria da; Unai Iturriagaz 
ikuspegi interesgarria eta ideia-
tan jenioa dela esango nuke; 
Sustrai Colina, ordea, edozein 
plazatarako garantia den bertso-
lari dotoretzat dut; Jon Maia 
bihotza eta umorea bertsotan 
jartzen duen pertsona moduan 
aurkeztuko nuke eta Aitor Sarrie-
giri buruz bertsolari elegantea 
eta fina dela esango nuke".

Josu Goikoetxeak jardungo 
du gai-jartzaile lanetan, aspaldi-
ko laguna eta lankidea: "Asko 
preziatzen dut Josu lagun eta 
gai-jartzaile edo sortzaile moduan. 
Saio ona egiteko garantia da 
Josurekin dugun konplizitatea 
eta harremana. Konplizitatea da, 
nire ustez, saio ona ateratzeko 
faktore edo osagai garrantzitsue-
netako bat. Badirudi plater goxo 
bat ateratzeko osagai guztiak 
ditugula", dio Lujanbiok.

libre asteburuaren barruan 
Gai-jartzailea aurrez ondo eza-
gutzea ez da nahiko pista, Lujan-
bioren hitzetan, bertsotarako 
proposatuko gaiak aurrez asma-
tzeko: "Domekako saioaren moti-
boa jakina eta zehatza da, eta 
tematika horrek presentzia izan-
go duela seguru; baina ez da gai 
bakarra izango, eta, Josu ezagu-
tuta, ez da samurra aurrez asma-
tzea nondik nora eramango gai-
tuen domekan".

Finalari gainbegiratua 
Bergarakoan, Txapelketa Nagu-
siko finalista gehienak daudela 
aitzakia hartuta, atzera begiratu 
eta finalaren gaineko hausnar-
keta egiteko eskatu diogu txapel-
dunordeari: "Txapela merezitako 
buruan dago. Sentimendu asko 
eta nahasien eguna izan zen:  
tentsio eta urduritasun handikoa, 
lana egindakoaren sentsazioduna, 
baina baita egun pozgarria eta 
bertsokideekin talde-sentimendu 
handikoa ere. Atzera begiratuta, 
nahiko gauza zuzenduko nituzke 
baina alperrik da orain, etxeko 
besaulkitik, egindakoak zuzentzea, 
hango egoeran asmatu behar da. 
Domekako saioa modukoak dira 
gure jardun arruntaren oinarria 
eta gure bertsogintzaren beneta-
ko plaza. Txapelketa da ezohikoa 
dena".

Erreferentziazko emakumea 
Garaiak aldatuaz doazen arren, 
ohikoa du Lujanbiok oholtzan 
emakume bakarra izatea: "Ez 
nuke inoren eredu izan nahi, are 
gutxiago emakumeena bakarrik 
eta estimatua izatekotan, nire 
bertsokeragatik eta bertso jardu-
nagatik izatea nahiko nuke, eta 
horrela den ustea dut", dio Maia-
len Lujanbiok.

goi mailako bertsolaritzaz gozatzeko 
hainbat aukera egunotan gurean
zortzi bertsolari Bergaran etzi eta 'Bertsotxioa' eguenean eskoriatzan  

Bergarako pilotalekuan domekan izango diren bertsolariak.  |   BergArAko liBre PlATAFormA

Bertso-afaria 
eta bazkaria 

Aipatutako bertso 
hitzorduez gainera, parte 
hartzeko izen-ematea 
dagoeneko itxita duten 
arren, badira beste bi 
egunotan gurean: 
Gesalibarren eta Gatzagan. 

Gesalibarko Jentil-Ola 
elkartean Sebastian 
Lizasorekin eta Aitor 
Mendiluzerekin 
bertso-afaria izango da 
gaur eta otsailaren 15ean, 
Gatzagako Korrika 
batzordearen eskutik, 
bertso-bazkaria Amets 
Arzallusekin eta Andoni 
Egañarekin, Soran etxean. 

EsANAK

" konplizitatea 
bertso saio ona 
egiteko osagai 
indartsua 
izaten da"

M a i a l e n  l u J a n b i o   |   b e r t s o l a r i a

Huheziko euskara Batzordeak, esko-
riatzako udalaren laguntzarekin, 
Twitter bidezko Bertsotxioa antola-
tu du eguenerako (18:00), campu-
seko klaustroan. sarrera, doakoa.
Amets Arzallus eta miren Amuri-
zarekin saio bitxia egingo duzue.  
Batzordean dagoen ikasle batek 
ekarri zuen ideia, haren herrian, 
lekeition, horrelako bat egin zute-
la-eta. Bertsolari horiei esan zitzaien 
batzordean badirelako horien lagunak; miren Amu-
riza, gainera, Huheziko ikasle ohia da. 
zer-nolako saioa izango da?
Hainbat atal izango ditu, baina ezaugarri nagusia da 
gaiak ikusleen artetik eta aurretik Twitterren irekiko 

den kontu batetik aterako direla. 
Bertsolariek eta entzuleek elkarrekin 
egingo duten saioa izango da, beraz. 
entzuleek bidalitako txioak eta pro-
posatutako gaiak aretoan jarriko den 
pantaila handian bilduko dira eta gai 
horien gainean kantatu beharko dute 
bertsolariek gero. Fakultateko bi 
ikaslek gidatuko dute saioa. ordu-
bete inguruko saioa izango da 
Nola har dezakegu parte? 
#bertxio traola erabili beharko duzue 
gaiak proposatzeko. Asteburuan 
martxan jarriko dugu; beraz, eguena 
aurretik ere erabilgarri izango da.
Beste ekitaldirik antolatzeko 
asmorik baduzue? 

Hilero ekintza bat egiteko asmoa dugu: martxoan, Jose-
ba Tapia etorriko da; apirilean poesia eta musika ema-
naldia izango dugu keu Agirretxe eta mikel etxabururen 
eskutik eta maiatzean Artedrama konpainia ekartzeko 
asmoa dugu.

Asier irizAr

"Bertsolariek kantatu beharko diete 
entzuleek txioen bidez bidalitako gaiei"

AsiEr iriZAr | HuHeziko irAkAsleA eTA AnTolATzAileA
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1. etxebiZitZak

101. SalDu
aramaio. aramaion etxebizitza 
salgai. toki argitsua. 105 metro 
koadrokoa: hiru logela, egonge-
l a ,  s u ka l d ea  e ta  b i  ko m u n . 
sukaldea eta komunak guztiz 
ekipatuta ditu. 18 metro koadro-
ko garajea etxe azpian. erabilga-
rriak diren 15 metro koadroko 
ganbara. interesa izanez gero 
deitu zenbaki hauetara: 652 72 
83 60 edo 945 44 53 52 

arrasate. 60 metro koadroko 
etxebizitza salgai musakolako 
sailuente plazan. hiru logela, 
bainugela, sukalde hornitua, 
egongela, despentsa eta tras-
telekua. antolamendu ezin 
hobea, dena kanpoaldera begira 
eta oso argitsua. egoera oso 
onean. interesa izanez gero 
deitu zenbaki hauetara: 630 70 
81 23 edo 646 26 34 04 

bergara. erdigunean 104 
metro koadroko etxebizitza 
salgai. lau logela, bi bainugela, 
egongela-jangela handia eta 
sukaldea. bizitzera sartzeko 
moduan. dena kanpokaldera 
begira. igogailu eta berokuntza-
rekin. ikusi eta gero, prezioa zeuk 
ipini. 626 65 99 94 

boi-taüll (lleida). aparta-
mentua salgai. aukera oso ona. 
etxe berria da eta estreinatzeke 
dago. jantzita. eskiatzeko pis-
tatatik oso gertu eta aiguestor-
tes parke naturalean bertan. 625 
70 84 20 

oñati. pisu berria salgai kur-
tzebide kalean. 90 metro koa-
drokoa. trasteleku eta bi garaje-
rako aukerarekin. interesa izanez 
gero deitu zenbaki honetara: 651 
70 92 57 

oñati. roke azkunen 72 metro-
ko etxebizitza salgai. lau logela, 
sukaldea, egongela, bainugela. 
dena kanpoaldera begira, balkoi 
batekin. igogailua. garajea 
aukeran. 656 00 84 92 

 
102. eroSi

bi pisuren bila arrasaten. 
eraikin berean dauden bi pisu 
erosiko nituzke erdialdean. 
prezio ekonomikoan. interesa 
izanez gero deitu zenbaki hone-
tara: 675 70 24 17 

 
103. errentan eMan

aretxabaleta. etxebizitza 
ematen da errentan araba ibil-
bidean. hiru logela, egongela eta 
komuna. jantzita. 650 06 00 
57 edo 650 00 86 58 

arrasate. etxebizitza ematen 
da errentan erguinen. logelaka 
ere aloka daiteke, sukaldea 
erabiltzeko aukerarekin. deitu 
telefono zenbaki honetara: 650 
02 79 29 

baserri etxea eskoriatzako 
Mazmela auzoan. 165 metro 
koadro. guztiz berrituta. sarrera, 
hiru logela, sukalde hornitua, 
egongela, despentsa, bi bainu-
gela guztiz jantzita, trastelekua, 
kotxearentzat aterpea, baratza 
eta lursail gehiago erabiltzeko 
aukera. kontaktua: idiaz@iker-
lan.es edo.680 33 40 76 edo 
638 86 82 50 

bergara. etxebizitza ematen 
da errentan bolun. hiru logela 
eta bi komunekoa. guztiz jantzia. 
berritua eta bizitzera sartzeko 
moduan. berokuntzarekin. ana. 
deitu telefono zenbaki honetara: 
629 03 71 35 

bergara. gela bakarreko etxe-
bizitza jantzia errentan ematen 
da madura kalean. berehala 
bizitzera sartzeko moduan. 
berokuntza du. prezio interes-
garria. bikote edo pertsona 
batentzat aproposa. deitu tele-
fono zenbaki honetara: 667 59 
26 81 

bergara. simon arrietan 80 
metro koadroko etxebizitza 
ematen da errentan. bi pertso-
narendako edo bikote batenda-
ko egokia. 943 76 48 54 edo 
680 33 36 36 

 
104. errentan Hartu

arrasate. beheko solairuan 
edota igogailua duen etxebizitza 
hartuko genuke errentan. prezio 
ekonomikoan. 617 98 88 76 

arrasate. hiru logelako etxe-
bizitza hartuko nuke errentan 
arrasate erdialdean. deitu tele-
fono zenbaki honetara:  661 97 
14 76 

arrasate. logela bateko edo bi 
logelako etxebizitza hartuko 
nuke errentan hilabete baterako, 
denbora gehiago luzatzeko 
a u ke ra re k i n .  b i d a l i  m ez u a :  
laguntzen@gmail.com 

baserria. debagoienean base-
rri edo lursaila duen etxe bat 
hartuko genuke errentan. berta-
koak gara eta etxea eta lurrak 
zainduko genituzke alokairu 
merke batean. bikote arduratsua 
gara eta lanean gaude. 400 
euroko alokairua ordainduko 
genuke. 675 61 09 77 edo 606 
74 42 37 

bergara. gutxienez bi gelako 
etxebizitza hartuko nuke erren-
tan. mila esker. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 602 03 
33 56 

bergara. 2-3 logelako etxebi-
zitza erretan hartu nahi dut. 631 
36 17 62 

bergara. bergaran etxebizitza 
bat errentan hartuko nuke per-
tsona batendako. berdin zait 
gela bat edo bikoa bada. sukal-
dea eta egongela batera baditu, 
hobe. deitu telefono zenbaki 
honetara: 661 07 10 99 

bergara. hiru pertsonaz osa-
tutako familia batek etxe bat 
hartuko luke errentan bergaran. 
harremanetan jartzeko deitu 
telefono zenbaki honetara: 630 
99 11 85 

bergara. neska euskalduna 
etxebizitza bila, errentan. nire-
tzako bakarrik da. etxe txikia eta 
prezio egokian. eskerrik asko. 
deitu telefono zenbaki honetara: 
680 35 26 00 

Debagoiena. 2-3 logelako 
etxea alokatuko nuke. 500 euro 
inguru ordaintzeko prest nago. 
deitu telefono zenbaki honetara: 
669 30 16 89 

Pisu bila oñatin. etxebizitza 
hartuko nuke errentan, 3 loge-
laduna. eskerrik asko. telefonoa: 
652 70 35 29 

 
105. etxeak oSatu

arrasate. pertsona bat behar 
dut etxebizitza osatzeko san 
josepen. garbia eta txukuna 
izatea beharrezkoa da. deitu 
telefono zenbaki honetara: 628 
85 42 06 

arrasate. uribe auzoan. bi 
pertsona gaude eta hirugarren 
baten bila gabiltza. pisua handia, 
berokuntza, bi komunekin eta 
etxetresna guztiak. deitu tele-
fono zenbaki honetara: 657 72 
51 65 

Debagoiena. logela behar dut 
errentan, kontratuarekin eta 
bertan errolda emateko aukera-
rekin. deitu telefono zenbaki 
honetara: 671 70 30 79 

logela ematen da errentan. 
pertsona bat behar dut etxebi-
zitza osatzeko. garbia eta txu-
kuna izatea beharrezkoa da. 
espazio komunak erabiltzeko 
aukerarekin. 634 81 94 79 

oñati. bi logela ematen dira 
errentan duplex berri bat osa-
tzeko. Plazatik gertu. Wifi kone-
xioarekin. 656 74 29 49 

 2. garaJeak

201. SalDu
arrasate. garaje itxia salgai 
uarkapen. handia da eta autoaz 
gain motorra edota bestelakoak 
gordetzeko txokoa dauka. 615 
73 98 30 edo 943 24 53 57 

 
203. errentan eMan

bergara. bi plazako garaje bolun 
eta plaza bakarreko garajea ibar-
garain. itxiak. 665 73 98 32 

 

3. lokalak

304. errentan Hartu
eskoriatza edo aretxabale-
ta. 70 metro koadroko lokal bat 
bilatzen ari gara, tximiniaduna, 
tailer bat montatzeko. kontak-
tua: lajaboneriadelaalmendra@
gmail.com. 690 12 48 51 edo 
945 10 09 54 

 

4. lana

401. eSkaintZak
bergara. emakume bat behar 
da bost hilabeteko umea orduka 
zaintzeko. harremanetarako 
deitu telefono zenbaki honetara: 
606 01 18 32  

 402. eSkaerak
arrasate edo bergara. nes-
ka  a rd u ra ts u a  e g u n ka  ze i n 
orduka lan egiteko gertu etxeko 
lanak egiten zein taberna, elkar-
tea, atari eta abarren garbitasu-
nean. 625 86 99 51 

arrasate. emakume euskaldu-
na goizetan plantxa eta etxeko 
lanak egiteko gertu. 699 54 17 
27 

arrasate. emakumea gertu 
umeak zaintzeko, etxeko lanak 
egiteko, nagusiak zaintzeko zein 
ospitalean gauak egiteko. 943 
25 05 72 edo 658 70 56 94 

arrasate. emakumea nagusiak 
zaintzeko gertu. 672 98 20 
91 

arrasate. nagusiak zaintzen 
lan egingo nuke, etxean bertan 
bizi izaten edo orduka. garbita-
sun lanak ere egingo nituzke eta 
baita umeak zaindu ere. aste-
lehenetik ostiralera. 682 31 97 
37 edo 603 22 53 66 

arrasate. neska euskalduna 
gertu goizetan umeak zein nagu-
siak zaintzeko. 686 80 15 38 

bergara. adin ertaineko ema-
kumea, informeak dituena, 
goizetanumeak eta nagusiak 
zaindu zein etxeko lanak egiteko 
gertu. interesa izanez gero deitu 
telefono zenbaki honetara: 610 
34 97 88 

bergara. haur hezkuntzako 
graduko ikasketak dituen neska 
euskalduna umeak zaintzeko 
gertu. esperientziaduna. intere-
sa izanez gero deitu telefono 
honetara: 615 76 29 25 

bergara. neska nagusiak zain-
tzeko eta etxko lanak egiteko 
gertu. Formazioa daukat. inte-
resa izanez gero deitu telefono 
honetara: 943 08 14 33 

Debagoiena. neska arduratsu 
eta esperitziaduna, etxeko lan 
edo zainketarako. nahiz heldu 
edo haur. gidabaimena daukat. 
interesa izanez gero deitu tele-
fono zenbaki honetara:  680 87 
38 66 

Debagoiena eta Debaba-
rrena. emakumea gertu arra-
tsaldetan ume eta nagusiak 
zaintzeko. 943 75 20 98 edo 
620 77 30 09 

Debagoiena. esperientziadun 
emakumea nagusiak eta umeak 
zaintzen eta garbitasunean lan 
egiteko gertu, egunez. errefe-
rentziak ditut, baita etxeko lanek 
egiten ere. 631 06 51 28 

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua, oinarrizko sukaldaritza 
eta geriatria ikasketaduna, 
nagusiak zaindu zein edozelako 
garbitasun lanak egiteko gertu. 
615 06 28 04 

Debagoiena. emakume eus-
kalduna lan egiteko gertu. 606 
50 25 67 

D e ba g o i e n a .  e m a k u m ea 
gertu nagusiak zaintzeko ordu-
ka, baita umeak ere; garbitasun 
lanak ere egingo nituzke: atar-
teak. . 639 02 00 81 

Debagoiena. emakumea lan 
bila. esperientzia daukat umeak 
zaintzen, denetariko garbitasu-
nak egiten, tailerrean, jatetxean. 
interesa izanez gero deitu tele-
fono zenbaki hauetara: . 943 79 
96 25 edo 647 10 58 72 

D e ba g o i e n a .  e m a k u m ea 
lanerako gertu. eskarmentua 
daukat nagusiak eta umeak 
zaintzen. 673 78 08 99 edo 
698 39 83 62 

D e ba g o i e n a .  e m a k u m ea 
lanerako gertu: nagusiak zain-
tzen zein edozelako garbitasun 
lanetan. esperientzia daukat eta 
ordutegia adosteko gertu nago. 
autoa daukat. 618 10 37 50 

Debagoiena. esperientziadun 
mutil arduratsua nagusiak zain-
tzeko gertu, egunez. ospital zein 
egoitzatan ere lan egingo nuke 
orduka eta asteburuetan. inte-
resa izanez gero deitu telefono 
zenbaki honetara: 685 42 72 
80 

Debagoiena. gizona gertu 
etxean lan egiteko, nagusiak 
zaintzeko edo sukaldean lagun-
tzeko. 658 74 94 63 

Debagoiena. klinika lagun-
tzailea gertu nagusiak zaintzeko, 
egunez edo orduka. interesa 
izanez gero deitu telefono zen-
baki honetara: 602 82 14 83 

Debagoiena. lan bila nabil. 
umeak edo nagusiak zainduko 
nituzke, orduka edo etxean 
bertan bizi izanda. garbitasun 
lanetarako ere gertu nago, taber-
nak garbitzeko eta abar. interesa 
izanez gero deitu telefono zen-
baki honetara: 636 41 98 14 

Debagoiena. mutila gertu 
nagusiak zaintzeko, baita base-
rrietan ere. esperientzia handia 
dut pertsonen zaintzan. sukal-
datzen ere badakit. interesa 
izanez gero deitu telefono zen-
baki honetara: 603 14 59 17 

Debagoiena. mutila prest 
edozein lan mota egiteko. inte-
resatuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 610 12 49 64 

Debagoiena. neska arduratsua 
eta esperientziaduna umeak 
zaintzeko, orduka garbiketak 
egiteko, zein nagusiak lagundu 
edo paseoan ateratzeko gertu. 
interesa izanez gero deitu tele-
fono zenbaki honetara 695 73 
87 95 

Debagoiena. neska euskaldu-
na nagusi edo umeak zaintzen 
zein etxe eta bulegoak garbitzen 
lan egiteko gertu. baita ospita-
lean gauek egiteko ere. espe-
rientzia eta informeak dauzkat. 
autoa ere bai. erabateko prestu-
tasuna. 671 35 22 60 

Debagoiena. neska gertu 
lanerako: tabernan, sukaldean, 
umeak zaintzen, baserriak gar-
bitzen eta abar. etxean bertan 
bizi izaten zein bestela. gidabai-
mena eta autoa dauzkat. 697 
20 00 86 

Debagoiena. neska lanerako 
gertu: furgoneta gidari, deneta-
riko garbiketak, zerbitzari eta 
abar. auto eta kamioaiak gida-
tzeko baimena daukat eta baita 
autoa ere. 696 32 13 69 

Debagoiena. neska lanerako 
gertu: sukalde laguntzaile, per-
tsonen zaintzan, garbitasunean 
eta abar. autoa daukat. eskoria-
tzan bizi naiz baina debagoiena 
guztian lan egingo nuke. intere-
sa izanez gero deitu telefono 
honetara: 636 11 23 40 

Debagoiena. orduka lan egin-
go nuke etxeko lanak egiten 
edota nagusiak zaintzen. espe-
rientziaduna naiz eta erreferen-
t z i a k  ze i n  l e g ez ko  pa p e ra k 
dauzkat. interesa izanez gero 
deitu telefono zenbaki honetara 
638 93 11 48 

klinika laguntzailea. 20 
urteko esperientzia duen klinika 
laguntzaileak bere burua eskain-
tzen du pertsonak zaintzeko, bai 
etxeetan bai ospitaleetan, egu-
nez edo gauez. interesa izanez 
gero deitu telefono zenbaki 
hauetara: 609 98 02 52 edo 
943 79 77 44

lan ezberdinak. lan ezberdi-
netan lagun zaitzaket: iturgin 
lanak, margo lanak, garbiketa 
lanak, mudantzak eta abar. 
aurretik ibilia naiz mota horieta-
ko lanak egiten. deitu telefono 
honetara 631 29 77 31 

neska euskalduna umeak 
zaintzeko gertu. 24 urteko 
neska euskalduna haurrak zain-
tzeko edota hezkuntza errefor-
tzua emateko prest. pedagogian 
lizentziatua eta haurrekin espe-
rientzia handia.  interesa izanez 
gero deitu telefono zenbaki 
honetara 669 88 49 55 

oñatiko gaztea, 25 urtekoa, 
gertu baserriko lanetarako eta 
mantenimenduko lanak egiteko. 
interesa izanez gero deitu tele-
fono zenbaki honetara 662 50 
73 22 

Zaintza lanak. debagoienan 
pertsona helduak zainduko 
nituzke, etxean edota ospitalean. 
garbiketa lanak ere egin ditzaket. 
interesa izanez gero deitu tele-
fono zenbaki honetara 615 75 
98 66 

Zaintza lanak. emakumea 
gertu gauez zaintza lanak egite-
ko, ospitalean edo bestela, baita 
orduka ere. geriatria titulua 
daukat eta baita autoa ere. 
debagoienetik kanpo joateko 
arazo barik. 600 00 51 60 

 

5. irakaSkuntZa

501. JaSo
bergara. First titulua ateratzen 
laguntzeko irakaslea behar da. 
617 80 87 85 

klase partikularretako ira-
kasle bila. bigarren batxiler-
goko biologia eta kimika ikas-
gaietako klaseak jasotzeko ira-
kasle bila. 685 77 68 84 

 

6. Motorra

602. eroSi
enduro motorra. bigarren 
eskuko enduroko motorra erosi-
ko nuke. 618 76 34 40 

 

7. aniMaliak

703. eMan

txakurra oparitu. baserri 
batean 5 urteko txakurra oparitu 
gura dute. etxeko zaindaria da. 
20:00etatik aurrera deitu. 677 
78 37 72 

txakurra oparitu. setter 
Vitoron arrazako txakurra opari-
tu gura dut, ezin dudalako behar 
bezala zaindu. hiru koloretakoa. 
arra. urtebete du. kontaktua, 
javier. 695 75 52 70 

 
704. beStelakoak

Perikitoa galdu aretxaba-
letan. aretxabaletako iturrizar 
plaza inguruan perikito urdin bat 
galdu zen urtarrilaren 7an. nor-
baitek ikusi edo hartu badu, dei 
dezala mesedez zenbaki hone-
tara: 680 68 22 93 edo aine-
reca@gmail.com 

 8. Denetarik

801. SalDu
Römer etxeko Safefix plus 
tt kotxeko umeen aulkia. 
salgai daude 9-18 kilo bitarteko 
isofix sistemako (1 taldea) bi 
aulki. aukera paregabea bizkiak 
dituen bikoteentzat. egoera ezin 
hobean daude. banaka ere sal-
tzen ditugu.  interesa izanez gero 
deitu telefono zenbaki honetara: 
609 97 74 33 

 
802. eroSi

bogaboo beerako patine-
tea. bogaboo beerako bigarren 
eskuko patinetea erosiko nuke. 
627 72 35 82 

tableta erosiko nuke.  salgai 
baduzu deitu: 656 75 76 98 

 
803. eMan

Super nannyren liburuak. 
ematen dira opari. Cdarekin. 
seiliburu dira eta berri-berri 
daude. bergaran. deitu 637 52 
89 83  telefonora.

 
804. Hartu

bizikletak. erabiltzen ez ditu-
zun edo botatzeko dauzkazun 
bizikletak jasoko nituzke. berdin 
da zein egoeratan dauden. bila 
joango nintzateke. inaki. 699 
06 23 95 

 
805. trukatu

korrika egiteko zinta gimna-
sia egiteko beste aparatu bate-
gatik aldatuko nuke. deitu 615 
79 51 89  telefonora

 
806. galDu

ahoko zerula. ahoko zerula 
galdu nuen urtarrilaren 23an, 
eguenez, ilunkaran. arrasateko 
maalako biribilgune inguruan 
galdu nuen. aurkitu baduzu, 
eskertuko nuke zenbaki honeta-
ra deitzea: 943 71 46 50 

 
808. beStelakoak

oñatitik sagardotegirako 
autobusa. otsailaren 22an 
sagardotegira goaz eta autobu-
sa elkarbanatzeko beste koadri-
la baten bila gabiltza. 666 21 
73 48 

 

9. HarreManak

904. beStelakoak
Hizkuntza trukea. euskara 
eta espainiera ikasiko nituzke 
eta nik ingelesa edota urdua 
irakats nezake. deitu eta hitz 
egingo dugu!.632 65 54 84 

informatika-ingelesa. infor-
matika eta sare-sozilen erabile-
ran lagunduko didan norbait 
behar dut. trukean ingeleseko 
eskolak emango nizkioke. 637 
52 89 83

GaraJe iTXiak salGai 
uribarri auzoan

(arrasaTe)
• Aireztatuak eta 4 metro baino 

gehiagoko altuera.
• Camper estiloko furgonetentzat edota 

kirol materiala gordetzeko egokia.
• Garajeen sarrera-atearen altuera 2,7 m.

INFORMA ZAITEZ!
943 31 68 68

Zure iragarkiak
iragarkia JartZeko biDeak: 

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

eguazteneko 16:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia 

bertan behera uzterik ere. goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

orDaintZeko atalak Dira:

- etxebizitza Saldu/errentan. garajea Saldu/errentan. lokala Saldu/errentan. irakaskuntza eman. Motorra Saldu/alokatu. 

animaliak/Saldu. Denetarik/Saldu.

- Profesionalen moduluak. 

P r e Z i o  b e r e Z i a  g o i e n a  k l u b e k o  b a z k i d e e n d a k o
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ZAPAtuA, 8

zerua hodeitsuago egongo da 
eta euria ere sarriago egingo du, 
baita ugariago ere. gauean ater-
tu eta ostarteak izango dira.

domEKA, 9

Tenperatura zertxobait jaistea 
espero da. Bestalde, zerua lai-
notuta egongo da eta euria 
egingo du.

Max. 13º

Min. 10º

Max. 11º

Min. 8º

e g u r a l d i a  as t e b u r u a n

DEBAGOIENA

EUSKAL HERRIA

zapatuan eguraldiak 
okerrera egingo du eta 
domekan euriarekin 
jarraituko dugu.

g a z t e  i n fo r m a z i o a

euSkaDiko gaZteak 
lankiDetZan
udako egonaldiak. garapen 
bidean dauden herrialdeetan 
udan egonaldiak egiteko eus-
ko Jaurlaritzaren programa, 
Amerikako, Asiako eta Afrika-
ko herrialdeetan. Baldintzak: 
20-30 urte artean edukitzea, 
eAen erroldatuta egotea, zoa-
zen lurraldeko hizkuntza men-
peratzea. epea: otsailak 24.

lana
lan poltsak Ehurako. Hain-
bat lanpostutan sortzen diren 
aldi baterako beharrak bete-
tzeko lan poltsak osatu gura 
dira: informatika teknikariak 
eta mekanikariak. Azken egu-
na izango da: otsailak 13.

Irakaskuntza. ordezkogaien 
zerrendak eusko Jaurlaritza-
rako. Heziketa bereziko plazak 
Araba eta gipuzkoarako. Bal-

dintzak: terapia okupaziona-
leko diplomatura eta 2. He. 
Azken eguna: otsailak 7.

Bitarteko irakasleak maro-
kon. espainiako enbaxada 
marokon.marokon dauden 
espainiako Hizkuntza minis-
terioaren ikastetxeetan lan 
egiteko irakasleentzako lan-
poltsa. Azken eguna izango da: 
otsailak 13.

bekak
graduondoko ikasketak. 
obra social la Caixak 145 
beka atera ditu, espainia, euro-
pa, AeB, kanada eta Asian 
graduondoko ikasketak egite-
ko. Askotariko epeak. europa: 
65 beka. epea: otsailak 10. 
espainia: 25 beka. epea: otsai-
lak 24. Asia: 7 beka. epea: 
martxoak 24. AeB eta kana-
da, 48 beka. Azken eguna 
izango da: apirilak 28.

inForMaZio geHiago naHi iZaneZ gero:
arrasateko gazte bulegoa: biteri etorbidea 3  |  943 25 20 65  |  gaztebulegoa@arrasate-mondragon.net
oñatiko gazteendako  informazio gunea: Foruen plaza 4  |  943 71 82 57  |  gazteinformazioa@oinati.net

astelehena, 10 martitzena, 11 eguaztena, 12 eguena, 13zapatua, 8 domeka, 9egubakoitza, 7

12:00 aurresku txapelketa 

13:20 ikusmira 

13:40 ikusi irratia 

14:30 berriak

15:00 ikusten 

15:30 onein 

15:55 aizank! 

16:30 berriak 

17:00 kantari 

17:30 ikusmira 

17:50 ur eta lur 

18:30 berriak 

19:00 erreportajea 

19:30 harmailatik 

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 gurean gaur 

23:50 harmailatik 

00:20 debagoiena zuzenean

12:00 ikusi irratia 

12:45 ikusmira 

13:05 ikusten 

13:35 ikusmira 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 harmailatik 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 aurresku txapelketa 

18:20 erreportajea 

18:30 berriak 

19:00 erreportajea 

19:30 kantari 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 pedalka 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 gurean gaur 

23:50 pedalka 

00:20 debagoiena zuzenean

12:00 erreportajea 

12:30 klaketa 

13:15 erreportajea 

13:30 kantari 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 pedalka 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 kantari 

17:30 ikusten 

18:00 ikusmira 

18:30 berriak 

19:00 harmailatik 

19:30 erreportajea 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 erreportajea 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 gurean gaur

23:50 klaketa 

00:35 debagoiena zuzenean

12:00 erreportajea 

12:30 atik zra 

13:30 ikusmira 

13:50 erreportajea 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 aizank! 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 bideo klipak 

17:40 erreportajea 

18:10 ikusmira 

18:30 berriak 

19:00 erreportajea 

19:30 kantari 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 erreportajea 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 gurean gaur 

23:50 aurresku txapelketa 

01:10 debagoiena zuzenean

10:00 kantari 

11:00 ikusten 

11:27 ur eta lur 

12:00 onein 

12:36 bideo klipak 

13:06 ikusi irratia 

13:51 aizank! 

14:23 zorion agurrak 

14:28 onein 

14:53 aurresku txapelketa 

16:11 berdekeriak 

16:41 zorion agurrak 

16:46 kantari 

17:46 aizank! 

18:28 atik zra 

19:16 erreportajea 

19:46 berdekeriak 

20:16 atik zra 

21:04 erreportajea 

21:34 kontzertua 

23:04 erreportajea 

23:34 aurresku txapelketa

10:00 kantari 

11:00 zorion agurrak 

11:05 aurresku txapelketa 

12:23 berdekeriak 

12:53 onein 

13:31 erreportajea 

14:01 berbetan 

14:41 zorion agurrak 

15:08 atik zra 

15:56 kantari 

16:56 erreportajea 

17:26 aurresku txapelketa 

18:44 jaiak 

19:11 bideo klipak 

19:41 berdekeriak 

20:11 ikusi irratia 

20:56 klaketa 

21:42 aizank! 

22:22 berbetan 

22:57 erreportajea 

23:27 ikusmira 

23:47 elkarrizketa 

00:07 atik zra 

12:00 iturengo inauteriak
12:50 onein: barazkiak
13:26 kantari
13:51 ikusi irratia: santos eta igor
14:39 zorion agurrak
14:45 berriak
15:10 eguraldia
15:13 ikusi irratia: santos eta igor
16:01 zorion agurrak
16:06 ikusmira: urkiolako san 

antonio
16:30 berriak
16:55 eguraldia
16:58 elkarrizketa: kontsumo 

ereduari buelta
17:28 zorion agurrak
17:37 iturengo inauteriak
18:17 klaketa
19:00 berriak
19:25 eguraldia
19:30 zubietako inauteriak
20:10 zorion agurrak
20:15 erreportajea
20:30 berriak
20:55 eguraldia
20:58 ikusi irratia
21:30 berriak
21:55 eguraldia
22:00 iturengo inauteriak
22:50 erreportajea
23:00 berriak
23:25 eguraldia
23:28 gurean gaur
23:48 sunbillako inauteriak
00:33 elkarrizketa: kontsumo 

ereduari buelta

GOIENA TELEBISTA

as t e a  g o i e n a n

goienA

'Debagoiena 
Zuzenean' saio berria
Astelehenetik egubakoitzera 
bitartean eskainiko du aurreran-
tzean goiena telebistak Deba-
goiena Zuzenean izeneko saioa. 
Astelehenean izango da estrei-
naldia eta albisteak edo edukiak 
aurkezteko modu berriak erabi-
liko dituzte erreportariek.
'dZ'
Astelehena, 20:00

JoseTxo ArAnTzABAl

asteburuko kirol 
kontuen errepasoa
Harmailatik saioan asteburuko 
kirol kontuen berri jaso ahal izan-
go duzue astelehenean. Besteak 
beste, Bergarak real unionen 
kontra jokatutako futbol partidua 
eta Bergarako gimnasia erritmi-
koko txapelketa ikusi ahal izan-
go dituzue.
'harmailatik'
Astelehena, 19:30

ARRASATE IRRATIA

Kooltur Ostegunak egitas-
moaren barruan, datorren 
eguenean Audience taldeak 
joko du Arrasateko gazte-
txean. Bada, bertara joate-
ko sarrerak zozketatuko 
ditugu. Zozketan parte har-
tzeko, deitu 943 25 05 05 
telefonora edo, bestela, ida-
tzi irratia@goiena.com hel-
bidera. Zorte on!

audience taldearen 
kontzerturako 
sarrerak zozketan

Astean zehar izan ditugun 
elkarrizketen gainbegiratua 
egingo dugu asteburuan. 
Besteak beste, Aitziber 
Garmendia aktorea izango 
dugu Ondoko hilobiko tipoa 
antzezlanari buruz berbetan 
eta Emakume Txokoko 
Amets Beltran de Gebarak 
jabekuntza eskolari buruz 
hitz egingo digu.

asteko gainbegiratua 
zapatu eta domekan 
10:00etan hasita

g u a r d i a ko  fa r m a z i a k

arrasate

egubakoitza, 7 irizar erguin, 11 943 79 12 39

Zapatua, 8 amezua sta. marina, 32 943 79 09 74

Domeka, 9 español morales araba etorb.,  14 943 79 18 65

astelehena, 10 ruiz nafarroa etorbidea 1 943 79 14 09

Martitzena, 11 etXeberria zarugalde kalea 38 943 77 16 30

eguaztena, 12 alberto azkoaga Ferrerias kalea 1 943 79 15 15

eguena, 13 m.FCa. azkoaga iturriotz 17 943 79 79 99

bergara

egubakoitza, 7 guallar san antonio, 5 943 76 11 05

Zapatua, 8 estella matxiategi 5 943 76 19 63

Domeka, 9 estella matxiategi 5 943 76 19 63

astelehena, 10 mozos iparragirre 2 943 76 12 15

Martitzena, 11 urrutikoetXea orixondo plaza 4 943 76 11 74

eguaztena, 12 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87

eguena, 13 guallar san antonio, 5 943 76 11 05

oñati

egubakoitza, 7 anduaga san lorentzo 3 943 78 21 16

Zapatua, 8 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16

Domeka, 9 anduaga san lorentzo 3 943 78 21 16

astelehena, 10 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

Martitzena, 11 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

eguaztena, 12 garate kale barria,  42 943 78 05 58

eguena, 13 garate kale barria 42 943 78 05 58

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).
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urTeurrenA

 'txopekua' 

2013ko otsailaren 6an hil zen, 75 urte zituela.

Aldez aurretik, esker on bertaratzen zareten guztioi sendikoen izenean.
Oñatin, 2014ko otsailaren 7an.

lehen urteurreneko meza zapatuan izango da, otsailaren 8an, 19:00etan, 
oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian.

—
Jose Luis, gurekin egon zara eta gurekin zaude.

Zure irrifarra eta maitasuna betirako gurekin gelditu dira.
Inoiz ez zaitugu ahaztuko.

maitasunez, karmen, karmele eta iñigo, edurne, ainhoa.

Jose Luis 
Vicuña Madina

urTeurrenA

 mieka baserrikoa 

bergaran hil zen 2013ko otsailaren 15ean.

Elizkizunetara joango zaretenoi, eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2014ko otsailaren 7an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
otsailaren 9an, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian.

Jose ramon
Alberdi Basterrika

esker onA

 'lutxi'
bruno isasmendiren alarguna

aretxabaletan hil zen, 2014ko otsailaren 1ean, 92 urte zituela.

Aretxabaletan, 2014ko otsailaren 7an.

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

bihotz-bihotzez, besarkada handi bana familiaren izenean.
—

Gure ondotik joan zara, baina betiko izango zaitugu
gure bihotzetan, ama eta amama.

Luciana
Izurrategi ruiz de Azua

esker onA

bergaran hil zen 2014ko urtarrilaren 30ean, 82 urte zituela.

Bergaran, 2014ko otsailaren 7an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi 

eskerrik asko, sendikoen izenean.

German 
Balanzategi Urriategi

esker onA

aramaion hil zen 2014ko otsailaren 2an, 79 urte zituela.

Aramaion, 2014ko otsailaren 7an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi 

eskerrik asko, sendikoen izenean

Miren 
Elosu Arroita

esker onA

oñatin hil zen 2014ko urtarrilaren 27an, 92 urte zituela.

Bertaratuko zaretenoi, aldez aurretik, eskerrik asko.
Oñatin, 2014ko otsailaren 7an.

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

—
ondra meza zapatuan izango da, otsailaren 8an, 

19:30ean, oñatiko agustindarren elizan.

Maria teresa
Umerez Ugarte

M. teresa umerez ugarte. oñatin, urtarrilaren 27an. 92 urte.
agustin Mondragon altuna. arrasaten, urtarrilaren 30ean. 75 urte.
german balantzategi urriategi. bergaran, urtarrilaren 30ean. 82 urte.
Manu otero garcia. bergaran, urtarrilaren 30ean. 42 urte.
M. Jesus ruiz Valderrama. oñatin, urtarrilaren 31n. 90 urte.
luciana izurrategi ruiz de azua. aretxabaletan, otsailaren 1ean. 92 urte.
Felisa urrutia Makazaga. bergaran, otsailaren 1ean. 82 urte.
Miren elosu arroita. aramaion, otsailaren 2an. 79 urte.
Mariano gomez Callejo. aretxabaletan, otsailaren 2an. 80 urte.
anbrosio letona arejolaleiba. eskoriatzan, otsailaren 2an. 89 urte.
Jose luis garro Dolara. arrasaten, otsailaren 5ean. 79 urte.
eusebio ormaetxe ezenarro. bergaran, otsailaren 5ean. 83 urte.

h i l da koa k

rosa eta Jaime
rosa Diazek eta Jaime gomezek 25 urte bete dituzte ezkonduta. 
"zorionak, iruneren, Borjaren eta gainontzeko familiakoen partetik, 
bikote! Halaxe jarraitu eta 50 bete arte!".

Higinio eta benita
mendiolako Higinio etxabe eta Benita lete hilaren 8an, zapatu batez, 
ezkondu ziren orain dela 50 urte. "zorionak, etxeko guztien partetik. 
egun ederra pasatu".

emili eta Pablo
Bergarako emili sanchok eta Pablo rodriguezek egun borobila ospa-
tuko dute zapatuan, otsailaren 8an. 50 urte betetzen dituzte ezkon-
duta eta bion urtebetetze eguna ere bada, gainera. egun berezi 
honetan, familiako guztiek zoriondu gura izan dituzte; bereziki, bost 
bilobek: Yune, nayara, vega, unai eta Aimarrek.

eSkelak JartZeko: 943 25 05 05
Egubakoitzean nahiz astelehenean argitaratzeko.

eskelaren prezioa:  130  euro.
egubakoitzean eta astelehenean, bietan, argitaratuz gero,  175 euro.
goiena: irakurriena Debagoienean.

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Hain une delikatu batek eskatzen duen errespetu, arreta eta ar-
dura 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.

esker onA

2014ko urtarrilaren 30ean hil zen, 75 urte zituela.

Arrasaten, 2014ko otsailaren 7an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi 

eskerrik asko, bere alargunaren eta senideen izenean.

Agustin 
Mondragon Altuna
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MuSika

bergara tooth taldea
Post-rock erritmoak jorratzen 
dituen hiruko banda oldarkorra 
da Tooth. Doako emanaldia egin-
go dute gernikarrek. 
gaur, egubakoitza, laino indoorren, 20:00etan.  

bergara DJ jaialdia gazteendako, 
Humbertorekin
DJ jaialdia izango da Zabalotegin 
gaztetxoendako, doan. Humbertok 
ipiniko ditu dantzan Bergarako 
gaztetxoak. 
bihar, zapatua, zabalotegin, 18:30ean. 

oSPakiZunak

arraSate gesalibar auzoko jaiak
Egubakoitzetik domekara arte 
askotariko ekintzak egingo dituz-
te Gesalibarren. Egubakoitzean 
txoka txapelketa eta bertso-afaria 
Sebastian Lizasorekin eta Aitor 
Mendiluzerekin; zapatuan, umeen-
dako jolasak, auzoko hildakoen 
aldeko meza eta Santa Ageda 
eskea; eta domekan, meza eta 
luntxa.
gaurtik domekara arte, gesalibar auzoan.

antZuola San blas eguneko 
ospakizuna basalde auzoan
San Blas eguneko ospakizuna 
Basaldeko San Blas ermitan: meza 
eta auzo bazkaria. 
bihar, zapatua, san blas ermitan, 11:00etan. 

antZuola Santa ageda eguneko 
ospakizuna galartza auzoan
Santa Ageda eguneko ospakizuna 
Galartza auzoko Santa Agedan: 
meza eta luntxa herritar guztien-
dako. 
etzi, domeka, antzuolako galartza auzoan, 
11:00etan. 

bergara San blas jaiak
Aste bukaeran San Blas jaiak 
ospatuko dituzte Buruñao auzoan. 
Besteak beste, auzo afaria, mus 
txapelketa eta San Blas Txiki 
eguna ospatuko dituzte.  
gaurtik domekara, buruñao auzoan. 

eSkoriatZa Santa agedako 
dantzak
Santa Agedako neska-mutikoek 
dantza emanaldia egingo dute 
herriko plazan.
etzi, domeka, Fernando eskoriatza plazan, 
19:00etan. 

antZerkia

bergara 'Vamos a contar mentiras 
toda la vida' antzezlana
Glu Glu taldearen eskutik. Antzer-
kiko aktore batek eta oholtza 
batera inoiz igo ez den telebista-
ko aktore batek topo egingo dute 
antzerki areto baten. Zer antze-
kotasun dute biek? Hori eraku-
tsiko dute Galder Perezek eta 
Lander Otaolak. Sarrerak, zortzi 
euro.
gaur, egubakoitza, zabalotegin, 22:00etan.

aZoka

eSkoriatZa bigarren eskuko 
mozorroen azoka  
Hezkuntza Foroak antolatuta, 
bigarren eskuko mozorroen azo-
ka egingo dute, eta dagoeneko 
kultura etxera eroan daitezke 
etxean gordetako mozorroak. 
Azokan bertan askotariko ekin-
tzak egingo dituzte (torrada tai-
lerra, aurpegi margotzea...) eta 
txokolate-jana ere egongo da.
gaur, egubakoitza, Fernando eskoriatza plazan, 
17:30ean. 

uMeak

eSkoriatZa uretako parkea
Uretako parkea izango dute Esko-
riatzako neska-mutikoek. Bazki-
de direnek bi euro ordainduko 
dute sarreragatik eta gainerakoek, 
hiru euro. 
etzi, domeka,  manuel muñoz kiroldegian, 
16:00etan. 

Magia

arraSate Magia ikuskizuna
Massica Oteizak eta Iñigo Alman-
dozek magia ikuskizuna egingo 
dute Ederra tabernan. Besteak 
beste, kartak erabiliko dituzte 
askotariko trukuak egiteko.
etzi, domeka, ederra tabernan, 18:00etan. 

DantZa

aretxabaleta 'laborategia' 
dantza ikuskizuna
Jaiki elkarteak Laborategia ize-
neko dantza ikuskizuna egingo 
du jendartean. Ordu erdi ingu-

ruko ekitaldia izango da eta 
sarrera doan da. Jaiki elkarteak 
antolatuta, Aretxabaletako Uda-
laren laguntzarekin.
gaur, egubakoitza, arkupen, 19:00etan. 

bertSoak

bergara bertso emanaldia
Libre Ekimenaren eskutik punta
-puntako bertsolariak: Unai Itu-
rriaga, Jon Maia, Aitor Sarriegi, 
Maialen Lujanbio, Amets Arzallus, 
Andoni Egaña, Sustrai Colina 
eta Igor Elortza ariko dira ber-
tsotan. Sarrerak salgai aldez 
aurretik, Depor, Pol-Pol eta Arra-
no tabernetan eta kultura etxean, 
10 eurotan.
etzi, domeka, udal pilotalekuan, 18:00etan. 

ikuS-entZuneZkoak

oñati 'amour' dokumentala
Michele Hanekeren pelikula 
emango dute. Ondoren, afari-me-
rienda eta solasaldia egingo dituz-
te gaztetxean. 
bihar, zapatua, antixenan, 19:00etan.

arraSate 'aulki hutsak' 
dokumentala
Heriotzari buruzko dokumentala 
da. Heriotzaren aurrean sentitzen 
diren mina, haserrea, tristura, 
burumakurtasuna eta bakea isla-
tzen ditu Iñaki Peñak zuzendu-
tako lanak. Dolua bizi izan duten 
askotariko protagonistekin berba 
egin zuen.
otsailaren 12an, kulturaten, 19:00etan. 

aurkeZPena

arraSate Herritarren 
parte-hartzearen gaineko liburua 
aurkeztuko dute arrasaten
2012-2013 bitartean Gipuzkoan 
137 parte-hartze esperientzia bul-
tzatu zituzten Gipuzkoako era-
kunde publikoek, horietatik 20 
Debagoienean, eta liburu batean 
jaso dituzte guztiak: Herritarrekin. 
Parte hartzeko esperientziak Gipuz-
koan (202-2013). 
otsailaren 10ean, kulturaten, 18:30ean. 

Deia

aretxabaleta odol ateratzea
Arabako Odol Bankuko kideak 
egongo dira osasun etxean (16:15
-20:00). Bestalde, hilaren 20an, 
eguena, odol-ateratzeak egiten 
dituen autobusa egongo da Dura-
na kalean, goiz osoan (09:30
-13:30). 
otsailaren 10a, osasun etxean, 16:15ean. 

erakuSketak

bergara 'inbasio napoleonikoak' 
erakusketa 
1808tik 1813ra gertatutako inbasio 
napoleonikoen gaineko informa-
zioa duen erakusketa dago Ber-
garan. Askotariko informazioa 
batzen duten panelak ipini dituz-
te Aroztegi aretoan garaia harta-
ko gertaerak gogora ekartzeko.
martxoaren 2ra arte, aroztegin.

aretxabaleta 'atxuri 1' 
erakusketa
Helena Azkarragauzarrenak, 
Amaia Martinez de Arenazak eta 
Nagore Uriartek elkarrekin egin-
dako erakusketa. Domeka eta 
jaiegunetan itxita. 
otsailaren 28ra arte, arkupen.

musikAzuzeneAn.Com

elgeta bide ertzean eta balerdi 
balerdi taldeak zuzenean
Bide Ertzean eta Balerdi Baler-
di taldeek kontzertua egingo 
dute. Lehen taldeak iaz irailean 
kaleratutako 77 diskoa aur-
keztuko du Espaloian. Bestal-
de, Balerdi Baledik erreper-
torioa moldatu behar izan du 
Petti taldean sartu zenetik. 
Taldearen kantu ezagunenak 
entzuteko aukera.
gaur, egubakoitza, espaloian, 22:00etan.

A-TeATrAl

bergara 'Sutondoan' 
antzezlana
A-Teatral antzerki taldearen 
Sutondoan antzezlana ikus-
teko aukera. Itzalak, koloreak, 
txotxongiloak eta musika 
elkartzen dituen euskal mito-
logiari buruzko antzerki ikus-
kizuna. Euskaraz izango da, 
eta bereziki 3-9 urte artekoen-
dako. Sarrerak lau eurotan, 
leihatilan.
etzi, domeka, zabalotegin,17:00etan.

goienA goienA

eSkoriatZa amets arzallus eta Miren amuriza: 'bertxio'
MUko Humanitate eta Hezkuntza Zientzietako Euskara 
Batzordearen eskutik bertso saio berezia: Bertxio. Amets 
Arzallus eta Miren Amuriza bertsolariek kantatuko dute 
ikusleek Twitter bidez botatako gaien gainean.
otsailaren 13an, eskoriatzako campusean, 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 otsaila 7
otsaila 13

ZerbitZuak
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Thriller xelebre eta 
kaotikoa da La gran 
estafa americana. 

Istorioa AEBetan kokatzen da 
Joan den mendeko 1970eko 
hamarkadako azkeneko 
urteetan. Iruzurgile bikote bat, 
gizonaren emaztea, euren 
atzetik doan FBIko agentea, eta 
honekin FBI guztia, politikari 
ustelak eta mafia. Horiek 
guztiak nahasten dira biraka 
askotxo dituen istorio 
nahaspilatsu baten. Amodioa, 
dirua eta, batez ere, engainua 
batzen dira tirabira xelebreak 
sortuaz. Pertsonaiek dituzten 
maitasun harremanetan 
aldaketa nabarmenek oztopo 
ugari jarriko dizkiote espioien 
eta lapurren arteko tratuari. 
Pertsonaiek dituzten 

erreakzioek, jelosiek eta 
mesfidantzek zerikusi handia 
izango dute taldeen artean 
sortzen den nahastean. David O. 
Russellek kontatzen duen 
guztiari komedia eta erotasun 
ukitua ematen dio. Thriller-aren 
ezaugarriak mantentzen baditu 
ere, horiek inguratzeko dibertsio 
eta jokoa nabarmentzen da. 
Filmaren lau pertsonaia 
nagusiak oso bitxiak dira, 
elkarren arteko harremanak ez 
daude oso garbi eta nork bere 
baliabideekin jokatzen du, 
sortzen diren gatazketatik  
ahalik eta ondoen irteteko.  
Denok ahuleziak ditugu, eta 
askotan guk ikusi nahi duguna 
ikusten dugu, eta besteek 
horrekin jokatzen dute iruzurra 
sortzeko. 

David O. Russellek abesti 
pila bat, kamera mugimendu 
ikusgarriak, kamera geldoa… 
erabiltzen ditu ikuskizun 
zaratatsua, koloretsua eta 
dibertigarria lortzeko. Ezaugarri 
horiei pertsonaien xelebrekeriak 
eta istorioan zehar gertatzen 
diren gorabeherak gehituta, 
nahiko film kaotikoa sortzen da. 
Baina kaos kontrolatua, horrela 
nahi duelako zuzendariak. 
Thriller aldetik istorioa ez da 
interesgarriegia: behin baino 
gehiagotan ikusi ditugu talde 
horien arteko nahasteak. La 
gran estafa americana, zinema 
beltza baino gehiago, 
pertsonaia burugabeen arteko 
joko bat da.

'Thriller' koloretsu eta bidertigarria

arraSate
AMAIA ANtZOKIA

la vida secreta de 
Walter Mitty
zapatua: 19:30.
domeka: 20:30.
Caminando entre 
dinosaurios
zapatua: 17:00.

oñati
KULtUrA EtxEA

asier eta biok
egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.
aviones
zapatua eta domeka: 
17:00.

aretxabaleta
ZArAIA

asier eta biok
egubakoitza eta zapatua: 
22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 16:00.
ernest & Celestine 
(euskaraz)
zapatua eta domeka: 
17:00.

eibar
COLIsEO

la vida secreta de 
Walter Mitty
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.
en la flor de la vida
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

ANtZOKIA

Jelly t, tarzan eskasa
domeka: 17:00.

la gran estafa 
americana
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

gaSteiZ
BOULEVArD

nebraska
egubakoitza eta zapatua: 
00:40.
zapatua eta domeka: 
15:40.
egubakoitzetik domekara: 
17:55, 20:10, 22:25.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:55, 20:10.
eguaztena: 17:55, 20:10, 
22:25.
la lego 3D
zapatua: 22:00.
zapatua eta domeka: 
16:00.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 20:00.
eguaztena: 22:00.
la lego
egubakoitza eta zapatua: 
00:00.
zapatua: 18:00, 20:00.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:00.
eguaztena: 18:00, 20:00.
la gran familia española
zapatua: 17:00.
domeka: 17:00, 22:30.
eguena: 20:30.
eguaztena: 22:30.
la gran estafa 
americana
egubakoitza eta zapatua: 
23:45.
zapatua eta domeka: 
16:45.
egubakoitzetik domekara: 
19:30, 20:45, 22:15.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 19:00.
eguaztena: 19:30, 20:45, 
22:15.
la ladrona de libros
egubakoitzetik domekara: 
20:00.
astelehena eta martitzena: 
20:15.
eguaztena: 20:00.

el lobo de Wall Street
egubakoitza eta zapatua: 
19:00, 22:30, 23:30.
zapatua eta domeka: 
16:30.
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 19:00, 20:00, 
21:30.
domeka: 19:00.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:30, 18:30, 
19:30.
eguaztena: 18:00, 19:00, 
20:00, 21:30.
al encuentro de Mr. 
banks
egubakoitzetik domekara: 
17:30.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:40.
eguaztena: 17:30.
Jack ryan: operacion 
sombra
egubakoitza eta zapatua: 
00:50.
egubakoitzetik domekara: 
18:20, 20:30, 22:40.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 18:20, 20:30.
eguaztena: 18:20, 20:30, 
22:40.
Hercules: el origen de la 
leyenda
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
egubakoitzetik domekara: 
22:20.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 20:20.
Mindscape
zapatua eta domeka: 
15:50.
agosto
egubakoitzetik domekara: 
22:35.
eguaztena: 22:35.
el medico
zapatua: 15:30.
12 años de esclavitud
egubakoitzetik domekara: 
19:40.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:45.
eguaztena: 19:40.
lluvia de albondigas
zapatua eta domeka: 
15:30.

tres bodas de mas
egubakoitza eta zapatua: 
00:50.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 20:50.
blue Jasmine
domeka: 16:15.
Frozen
zapatua eta domeka: 
16:35.
egubakoitzetik domekara: 
18:40.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:45.
eguaztena: 18:40.
Caminando entre 
dinosaurios
zapatua eta domeka: 
15:30.
Futbolin
egubakoitzetik domekara: 
17:30.
eguaztena: 17:30.
gravity 3D
astelehena, martitzena eta 
eguena: 17:30.
Capitan Phillips
eguaztena: 22:30.

FLOrIDA

la gran estafa 
americana
egubakoitza: 17:00, 
19:45, 22:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:00, 19:45, 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 19:45.
la Venus de las pieles
egubakoitzetik domekara: 
16:30, 20:45, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30.
la gran belleza
egubakoitzetik domekara: 
18:15.
astelehenetik eguenera: 
19:45.
Jack ryan: operacion 
sombra
egubakoitzetik eguenera: 
17:30.
Frozen
zapatua eta domeka: 
12:00.

la ladrona de libros
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:00.

lego, la pelicula
egubakoitza: 17:00, 
18:50, 22:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:00, 18:50, 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00.

asier eta biok
egubakoitzetik domekara: 
20:45.
astelehenetik eguenera: 
20:15.

al encuentro de Mr. 
banks
egubakoitza: 17:00, 
19:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:00, 19:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00.

el lobo de  Wall Street
egubakoitza eta zapatua: 
17:10, 20:30, 22:00.
zapatua eta domeka: 
17:10, 20:30, 21:50.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 20:20.

nebraska
egubakoitzetik domekara: 
17:45, 20:15, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:45, 20:15.

Futbolin
zapatua eta domeka: 
12:00.

Vaya pavos
zapatua eta domeka: 
12:00.

GOrBEIA

opera Met
zapatua: 19:00.

la gran estafa 
americana
zapatua: 23:00.
zapatua eta domeka: 
15:30.
egubakoitzetik domekara: 
18:15, 21:00.

el lobo de Wall Street
egubakoitza eta domeka: 
17:45, 21:10.
zapatua: 19:20, 22:45.
a proposito de llewin 
Devis
egubakoitzetik domekara: 
22:15.
the grandmaster
zapatua: 00:20.
Mandela
egubakoitzetik domekara: 
19:35.
los señalados
zapatua: 00:50.
la vida secreta de 
Walter Mitty
egubakoitzetik domekara: 
20:00.
el medico
egubakoitza eta domeka: 
21:30.
zapatua: 23:30.
tres bodas de mas
egubakoitzetik domekara: 
20:30.
el hobbit
egubakoitza eta domeka: 
15:30, 18:30.
zapatua: 16:20.
lluvia de albondigas
zapatua eta domeka: 
16:20.
egubakoitzetik domekara: 
18:10.
Futbolin
zapatua eta domeka: 
16:15.
egubakoitzetik domekara: 
18:20.
Frozen
zapatua eta domeka: 
15:30.
egubakoitzetik domekara: 
17:30.
gravity 3D
egubakoitza: 22:20.
zapatua: 16:45.
domeka: 15:50.
Capitan Phillips
egubakoitzetik domekara: 
22:20.
blue Jasmine
zapatua: 00:40.

la gran eStaFa aMeriCana 

Zuzendaria: david o. russell.
Herrialdea: aeb.
urtea: 2013.
aktoreak: Christian bale, amy admas, 
bradley Cooper, jennifer lawrence.
iraupena: 138 minutu.

ANtONIO zABAlA

KritiKA

ZiNEmA

oñati torturaren gaineko 
erakusketa
Oñatiko Euskal Memoria Taldeak 
erakusketa ipini du. Azken urteo-
tan torturaren inguruan batzen 
ibili diren datuak eta argazkiak 
jarri dituzte erakusgai, besteak 
beste. Bestalde, hilaren 12an, 
torturen gaineko bideo bat eman-
go dute, 19:00etan; eta hilaren 
13an, Barruko arrastuak doku-
mentala, 18:00etan.
otsailaren 13ra arte, kultura etxean, 18:00etan.

HitZalDiak

antZuola 0-8 urte bitarteko 
umeen elikaduraz berbetan
Kikirixo Txiki Txokoak antola-
tuta, hitzaldia izango da Mireia 
Alberdi dietista-nutrizionistaren 
eskutik. 0-8 urte arteko umeen 
elikadura, denon jolasa gaia lan-
duko dute  
otsailaren 11n, olaran etxean, 17:30ean.  

kirola

elgeta Saskibaloi saioa
Aitor Gorostizaren eskutik sas-
kibaloi saio irekia 6 urtetik gora-
ko neska-mutikoendako. Sarrera 
irekia.  
gaur, egubakoitza, pilotalekuan, 18:30ean .

leHiaketak

arraSate aratusteetako kartela 
Astelehena da, otsailak 10, lanak 
aurkezteko azken eguna. Forma-
tu bertikaldun lanak eta teknika 

librez egindakoak aurkez daitez-
ke BAZen. 2014 Inauteriak Arra-
sate testuak agertu beharko du 
derrigor. Irabazleak 400 euro 
jasoko ditu.  
otsailaren 10era arte, bazen.

arraSate kontsumismoaren 
gaineko argazki lehiaketa
Arrasateko Zero Zabor taldeak 
argazki lehiaketa deitu du. Nor-
berak ateratako argazkiak aurkez 
daitezke, otsailaren 23a baino 
lehen. Lanak arrasatezerozabor@
gmail.com helbidera bidali behar 
dira. Bi sari banatuko dituzte: 
epaimahaiaren saria (landetxe 
baten aste bukaera) eta publikoa-
ren saria (Zuberoako ikastolen 
otarra). Argazkiak ikusgai egon-
go dira Facebooken eta Twitte-
rren. 
otsailaren 23ra arte.

arraSate 'Huhezinema', euskal 
film laburren jaialdia
Lanak aurkezteko epea otsailaren 
14ra arte dago zabalik. Bi berri-
kuntza ditu: BCC lehiaketa gas-
tronomiaren presentzia handi-
tzeko bi sarirekin; eta Vertigo 
saria, sail ofizialaren barruan, 
ekoizpenerako edo banaketarako 
dirulaguntza publikorik jaso ez 
duen lan onena sarituko dute.  
otsailaren 14ra arte, huhezin.

arraSate euskarazko palindromo 
lehiaketa
AEDk laugarrengoz deitu du eus-
karazko palindromo lehiaketa.  
Lanak aurkezteko azken eguna 
otsailaren 15a da. Hitz edo espre-
sio kapikuak dira aurkeztu beha-
rrekoak. Informazio gehiago www.
aedelkartea.com atarian.
otsailaren 15era arte, aedren lokalean edo atarian.

glu glu

arraSate 'ondoko hilobiko tipoa'
Begoña Bilbaok zuzendutako komedian, Aitziber Garmendia 
eta Iker Galartza dira protagonistak. Aiora eta Pablo dira, 
oso bestelako bi mundu ordezkatzen dituzten pertsonak. 
Gazte biek bat egingo dute hilerrian.
etzi, domeka, amaia antzokian, 19:30ean. 

ZerbitZuak

Arrasateko udalari esker 

"Kapsulak" haurrentzat den 
antzezlanerako sarrera bikoitza 
zozketatuko dugu
Amaia Antzokia. Arrasate
Otsailaren 15ean, zapatuan, 17:00etan.
Parte hartzeko epea: Otsailaren 11ra arte.

PArtE hArtzEkO:
SmS: KLUBA [Sariaren izena] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

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

[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
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Banaketa aukera ezberdinak
masiboa.

Autoz auto 
Kartelak 

pertsonalizatua 
Goiena papera

Banaketaren jarraipena eta kalitate kontrola egiten dugu. 

Gure langileak Gizarte Segurantzan alta emanda daude eta lan-arriskuen prebentzio legedia betetzen dugu.
banaketak@batubanatu.com

 Eskatu 
aurrekontua

konpromiso barik!

txOmIN mAdINA  |  AreTxABAleTA

Tornadoak, urakanak, ziklogene-
si leherkorrak... Muturreko kli-
maren adibide diren fenomeno 
horiek buruhauste eta beldur 
iturri izaten dira askorentzat, 
baina ez Asier Arantzadirentzat. 
Aretxabaletarrarentzat afizio dira, 
edo, zehatzago esanda, pasio. 

"Umetan beldurra ematen 
zidaten; baina 11-12 urterekin, 
euri jasetan-eta, kalera joaten 
nintzen errekak nola zihoazen 
ikusteko", dio Arantzadik bere 
zaletasuna noiztik datorren azal-
tzeko. Liburuak eta aldizkariak 
zituen orduan informazio iturri, 
baina Internetekin gauzak erraz-
tu zaizkio: "Munduko edozein 
lekutan gertatzen diren fenome-
noak ikusteko aukera ematen dit; 
ikusteko, eta ikasteko".

Gaiari buruzko bloga
Tornadoak interesatzen zaizkio 
gehien: "Ikusgarria da nola eratzen 
diren eta nolako itxura eta inda-
rra hartzen duten; oso-oso politak 
dira". Argi uzten du, baina, feno-
menoa bera dela gustatzen zaiona, 
ez eragiten dituen kalteak.

2009a ezkero muturreko kli-
mari eskainitako bloga ere badu 
(azeklima.blogspot.com), eta ber-
tan, berak ateratako argazkiak, 

Interneten aurkitutako bideoak 
eta hainbat fenomenori buruzko 
azalpenak ematen ditu. Debagoie-
nean ez du ezagutzen bere afizioa 
duen beste pertsonarik, eta, bere 
ustez, klimaren inguruan ezja-
kintasuna erakusten du sarritan 
jendeak: "Hedabideek-eta ez dituz-
te gauzak beti zuzen esan eta 
azaltzen, eta gero, jendeak entzun-
dakoak errepikatzen ditu".

Zarautzen eta donostian
Joan den asteburuan Euskal Herri-
ko kostaldea astindu zuen Nadja  
ziklogenesi leherkorraren ondo-
rioak bertatik bertara ikusi zituen: 
"Zapatuan Zarautzen izan nintzen 
argazkiak ateratzen, eta, usteka-
bean, olatu traidore batek belau-
netaraino busti ninduen. Domekan 
Donostiara joan nintzen, baina, 
segurtasun kontuengatik, urruti-
tik jarraitu behar izan nuen ger-
tatzen zena". Datozen egunotara-
ko Ruth ziklogenesia dago iraga-
rrita, eta Asier Arantzadik badu 
asmoa kostaldera joateko. Bere 
ametsa, baina, Ameriketako Esta-
tu Batuetara joatea da: "Apiril-
maiatza aldera, tornado garaian,  
haien jarraipena egiteko bidaiak 
egoten dira". Errealitate bihur-
tzeko bidean den ametsa, horre-
tarako aurrezten dabil-eta. 

Asier Arantzadik gaztetxotatik du muturreko klimarekiko interesa.  |   mirAri AlTuBe

Arantzadik domekan Donostian ateratako argazkia.  |   Asier ArAnzADi

Asier Arantzadi aretxabaletarrak muturreko klimari buruzko bloga du: 'azeklima.blogspot.com'

Joan den asteburuan zarautzera eta Donostiara joan zen 'nadja' ziklogenesi leherkorra jarraitzeko

Muturreko klima, buruhauste ez, pasio
b u k at z e ko

AINtzANE 
OIArBIdE

B
ergarako udalbatzan 
jakinarazi zuen alka-
teak atez ate sistema 
otsailaren 4an sartuko 

zela indarrean eta Bergarako 
biztanleak hainbeste aztoratu 
dituen erabaki hau arrazoitze-
ko argumentu kuriosoa erabi-
li zuen, "atez ate sistema froga 
enpirikoetan oinarritu dugu". 
Kuriosoa baino gehixeago ere 
bada. Ikerketa zientifiko bat 
egiteko, metodo eta froga enpi-
rikoetan oinarritzen dira iker-
lariak. Ilustrazio garaian, 
Bergarako seminarioan irudi-
katzen ditut ikerlari hauek 
mahaia paperez beteta, apun-
teak han eta hemen eta ingu-
ru osoa tubo eta tresna artean 
gauzak behin eta berriro fro-
gatzen. Elhuyar anaiek wol-
framioa deskubritu zutenean, 
adibidez. Froga enpirikoak 
ebidentzian oinarritzen dira, 
baina ebidentzia horietara 
iristeko azterketa eta obserba-
zio objektibo ugari egiten dira. 
Atez ate Bergaran ezarri dute 
azkenean, bergararren protes-
ta eta kontrako eskakizunen 
aurka, baina ez dut uste iker-
kuntza, eta paper artean den-
bora gehiegi eman zuenik 
Bilduk erabaki hau hartu zue-
nean. Paper bakarra 2012an, 
Gipuzkoako Bilduko 34 alkatek 
prentsaurrekoan azaldu zuten 
prentsa oharra. Erabaki poli-
tikoa izan zen argi eta garbi. 
Froga enpirikoa? Hamaika 
entzuteko jaioak gara!

Atez ate, froga 
enpirikoa?

a z k e n  b e r b a


