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Euskara irabazle, denok irabazle!

Laboral Kutxa Baskonia - Bartzelona 
partidurako 4 sarrera bikoitz zozketatzen ditugu

Azaroaren 22an Buesa Arenan jokatuko den partidurako (18:00)

Animatu eta parte hartu!

PARTE HARTZEKO (AZAROAREn 17RA ARTE):
WhatsApp:  [BASKONIA] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. 

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

zatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. Eskubidea izango duzu datuotan sartze-

ko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.eus

Bihar hasiko dira 45. 
urteurren ekitaldiak  | 14

oñatz 
taldearen 
ospakizuna

Lazkano eta Quintas.  |   oihana elortza

Agorrosingo prezio igoeraren 
aurkako kanpaina abiarazi dute  |  12

Leintz Gatzaga, artisauen topaleku 
San Milixan azokarekin, etzi  |  7

Eskualdeko eta gertuko 19 
artistaren lanak Kulturaten  |  32

zabaldu dute arrasate pasealekua |  8

oinezkoak lehenengo

uBane madera

Arrasate 
pasealekuaren 
itxura berritua, 
atzo, eguena, 
azken ukituak 
ematen 
zebiltzala. debagoiena zero zabor 

taldeko ordezkaritza 
zabalak eskatu du tasa 
hori bermatzea   |  3

d e b a g o i e n a   2  |   i r i t z i a  6   |   h e r r i a k  7   |   k i r o l a  3 0   |   k u lt u r a  3 2    | z o r i o n  a g u r r a k  3 4   |   z u r e  i r a g a r k i a k  3 5   |   t e l e b i s t a - i r r a t i a  3 6   |   e z k o n t z a k  3 7   |   e s k e l a k  3 7   |   n o n - z e r  3 8

aste honetan 'puntua'-n:

• Markel Uriarte, Anboton 
gora eta behera

• Jose Antonio 
Azpiazurekin berbetan

Jaso 'Puntua' etxean: 943 25 05 05

udal erretratu ahaztuak | 6
xabier mugartza

urtaroen joan-etorria | 9
nerea makazaga

Meta-zutabea | 15
xabier etxebarria

6 | Molde berriak eta freskoak
iban arantzabal

12 | bergara no-doan
marije ugalde

40 | raka-raka-raka
idoia  etxeberria

sinaDurak

Bergarako plantan jardundako 50 bat behargin 
ohik bat egiten dute berrindustrializazioarekin   |  2

urbanext 
proiektua 
defendatu 
dute Candyko 
langile ohiek

Datozen herri 
galdeketen harira, 
%70etik gorako 
birziklapen maila 
aldarrikatu dute
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BAZAR ARRASATE
1.000 m2

ZABALDU BERRIA!
Etor zaitez!

San Andres Auzoa, 10 Pab (DIA eta MECA parean) - ARRASATE - Ordutegia: 09:30 - 21:30

lEIRE KORTABARRIA  |  Bergara

Azken egunotako gertakariak         
–Urbanext enpresaren proiektu-
rako azkenean diru-mailegu publi-
korik egongo ez dela jakitea, aurre-
tik, bilera pribatuetan, langileen 
ordezkariek baiezkoa jaso izan 
zutenean; eta komunikabideen 
bidez jakitea– kolpea izan dira 
Candyren berrindustrializazioa-
rekin bat egiten duten langileen-
dako. Hala ere, eguazten iluntzean 
egin zuten batzar orokorrean, 
aurrera jarraitzea erabaki zuten: 
Urbanext-en proposamena babes-
ten jarraitzea eta, bestetik, diru
-mailegu publikoa berriz eskatzea. 
Langile guztiak ados ipini ziren 
eta urgentziazko prentsa oharra 
ere egin zuten.

Enpresa batzordeko kide Zorion 
Ortigosak honela laburtu du lan-
gileen jarrera: "Babes instituzio-
nal ezak kinka larrian jartzen du 
proiektua, baina indartuta atera 
gara batzarretik; langileek eraba-
ki dute proiektuarekin aurrera 
egitea eta ahalegin guztiak egitea, 
beraz, alde horretatik sendo irten 
gara. Erabaki dugu Eusko Jaur-
laritzarekin bilera burutu behar 

dugula, ez datorrelako bat eremu 
pribatuan genekiena eta gero 
publikoki atera dena". Argitu 
duenez, langileen helburua ez da 
"kulpak" banatzea, baizik eta Eus-
ko Jaurlaritzari eskatzea "hitza 
bete dezala" eta jarrera alda deza-
la. Langileek uste dute gobernua 
"oraindik garaiz" dagoela egoera 
bideratzeko eta proiektuari babe-
sa emateko.

Langileak, "harrituta" 
Joan den astean jakin zenez, elka-
rrekiko berme sozietate Oinarri 
eta Elkargik Candyko instala-
zioetan tetrapack-arekin hiri-al-
tzariak egiteko enpresa irekitze-
ko proiektuari diru-mailegurik 
ez ematea erabaki zuten baina, 
langileen ordezkarien esanetan, 
bilera pribatuetan babes hori 
emango zutela agindu zieten. 

Ortigosaren esanetan, jarrera 
aldaketa hori "harriduraz" hartu 
dute, eta honako hau ere salatzen 
dute: "Larria iruditzen zaigu bes-
te hainbat proiektutarako dirua 
egotea eta gure proiekturako ez 
egotea, are gehiago mailegua 
denean, ez diru-ekarpena".

Egoera gogorra askorendako 
Batzarra egin aurretik, animoa 
baxu zegoen langileen artean, 
azken egunotako gertakizunen 
ondorioz eta euren egoera per-
tsonalaren ondorioz ere. Zorion 
Ortigosak azaltzen duen moduan, 
"askok eta askok langabezia pres-
tazioa bukatu dute eta ez dute 
gehiago jasotzeko eskubiderik", 
eta, batez ere horiendako, "oso 
gogorra da hainbeste bileratan 
ibili behar izatea hainbeste den-
boran". 

Candyko langile ohiek ez zuten 
nahi izan komunikabideetara 
banakako adierazpenik egin, bai-
na, batzar aurretik euretako 
batzuek komentatzen zutenez, 
"erakundeen arteko ika-mikak" 
tartean harrapatu dituela senti-
tzen dute. Gogora ekarri zuten 
Candyren berrindustrializazioa 
aurreko foru gobernuak bultzatu 
zuela, eta oraingo diru-maileguak 
Eusko Jaurlaritzaren esku dau-
dela.

Eusko Jaurlaritza 
Eusko Jaurlaritzarekin harrema-
netan ipini da GOIENA bere komen-
tarioak jasotzeko, baina, edizioa 
ixteko unean, oraindik ez zuen 
erantzunik jaso.

Candyko langileek urbanext-en 
proiektua babesten jarraituko dute

eusko Jaurlaritzarekin batzarra eskatuko dute, egoera bideratzeko 

diote ez dutela ulertzen gobernuak proiektuarekiko jarrera aldatu izana

Langileen talde-argazkia, batzarra eta gero.  |   leire kortaBarria

Zientzia, Arte eta Letren 
Akademia (Jakiunde) gaur, 
egubakoitza, da Bergaran 
batzarra egitekoa, eta hona-
ko hauek kide edo jakitun 
berri gisa izendatzekoa: M. 
Jesus Esteban –matemati-
kak–, Francisco Etxebarria 
–mediku legala eta foren-
tsea– eta Teresa Catalan –
musika konposizioa–.

Batzarrean akademiako 
kide ugarik parte hartuko 
dute, eta, izendapenak egiteaz 
gain, erakundearen ekintza 
ildoak eztabaidatuko dituzte. 

Hiru jakitun berri 
izendatuko ditu 
Jakiundek bergaran

Lurra jausitako ezpondan 
egonkortze lanak egiteko, 
zapatuko 18:00ak arte itxita 
dago AP-1 autobidea Gastei-
zerako noranzkoan, Eskoria-
tzako tartean. Atzo, eguena, 
itxi zuen Foru Aldundiak. 
Zirkulazioa tarteka bideratu-
ko da beste noranzkotik, lanek 
irauten duten artean.

Martxoan gertatu zen lui-
zia autobideko tarte horretan, 
hilabete hasierako eguraldi 
txar boladarengatik. Konpon-
keta lanak egin ondoren, uztai-
lean geratu zen zabalik.

itxita dago aP-1eko 
eskoriatzako tartea 
gasteizko noranzkoan
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uBAnE mAdERA  |  Bergara

1.000 lagun baino gehiagoren 
aurrean irudia, leloa eta jantziak 
erakutsi ondoren –joan den bari-
kuan–, ateak ireki ditu KMK 
16ren saltokiak Bergarako Bide-
kurutzeta kalean. Bertan esku-
ragai daude Demasa leloa soi-
nean daramaten kamisetak, 
kirol-jertseak eta bestelako 
osagarriak, ordutegi honetan: 
astelehenetik eguenera 17:00eta-
tik 20:00etara; egubakoitzetan 
10:00etatik 13:00etara eta 17:00eta-

tik 20:00etara; eta zapatuetan 
10:00etatik 13:00etara.

"Errespetuan…" 
Aranzadi Ikastolarendako bere-
zia den urteari begira, Lopez de 
Aretxaga ikastolako lehendaka-
riak azpimarratu du "errespe-
tuan, demokrazian, autonomian 
eta parekidetasunean" igaro 
nahi duela Aranzadik herrita-
rrekin batera eta balio horiek 
ikastolarekin "konpartitzera" 
gonbidatu ditu herritarrak. 

kilometroak 2016 kalean da 

gOIATZ ARAnA  |  eskoriatza

"Debagoienean hondakinak bil-
tzeko hiru sistema desberdin 
daude martxan eta hirurek era-
kutsi digute eraginkorrak direla. 
Izan ere, batean zein bestean %80 
inguruko bilketa selektibo maila 
dugu, eta guretzat, Debagoieneko 
Zero Zabor Taldearentzat, hori 
da garrantzitsuena, tasa horri 
eustea". 

Horixe da Debagoiena Zero 
Zabor taldeak asteon azpimarra-
tu duen datua, azaroaren 29an 
Bergaran eta Eskoriatzan eta 
urtarrilean Aretxabaletan egingo 

dituzten herri galdeketen bueltan 
taldearen iritzia emateko berta-
ko ordezkaritza zabal batek mar-
titzen iluntzean Eskoriatzan egin 
zuen prentsa agerraldian. 

Birziklapen mailari eutsi 
Hain justu, aipatutako datua abia-
puntu, Debagoiena Zero Zaborrek 
eskatu zuen herri galdeketetan 
aukeratzen den sistema aukera-
tzen dela ere, %70etik gorako 
birziklatze-maila bermatu behar 
dela, eta hondakinak ondo sail-
katzea herritar guztion betebeha-
rra dela gogorarazi zuen.

"Material konpostagarri eta 
birziklagarriak errefusetara bota-
tzea ekidin behar dugu. Materia-
lak zabor bihurtzea onartezina 
da, kutsatzea kaltetzea baita, 
besteen eskubideak urratzea eta 
administrazioak ezin du kaltea 
eragiteko erraztasunik eman, 
ezin ditu kalte hori eragiteko 
bitartekoak jarri, gizonen eta 
emakumeen osasuna eta inguru-
mena babestu behar baititu".

"Eredu" izaten jarraitu gura 
Diskurtso horri eutsita, bada, 
hondakinak sailkatu beharrak 
duen garrantzi handia berretsi 
zuen agerraldian eskualdeko Zero 
Zabor taldeak. "Bide horretatik 
jarraitu nahi dugu Europan ere-
du izaten. Harrotasun puntu bat 
ere lortu dugu honekin, eta, gai-
nera, gehiengo handi batek erraz 
egiten dugu, ez dago sekreturik, 
ikasi dugu eta erraza da. Emaitza 
hain interesgarriak lortzea, aldiz, 
ez da posible izango aurreran-
tzean, denok, herritar guztiok, 
ondo egiten ez badugu. Honda-
kinak ondo sailkatzearen lana 
herritar guztion betebeharra 
delako, denon parte hartzea nahi-
taezkoa da", adierazi zuten Esko-
riatzako plazan. 

.

Debagoieneko Zero Zabor taldea, Eskoriatzan egindako agerraldian.  |   g. a.

%70etik gorako 
birziklatze maila berma 
dadin eskatu dute
eskualdean egingo diren herri galdeketen bueltan 
egin du aldarrikapena debagoiena zero zabor taldeak

u.m.  |  arrasate

Auto batean leherketa gertatu 
zen atzo Zarugalde kalean, 06:30 
inguruan. Gidariak soldagailu
-bonbona bat zeraman autoaren 
barruan, eta zigarro bat piztu 
zuenean leherketa izan zen; 
hain justu ere, soldagailueta-
rako erabiltzen den bonbona 
txikiko gas-ihes batek eragin 
zuen leherketa. Autoa erabat 
kiskali zuen suak, baina gidaria 
bere kabuz irten zen ibilgailu-
tik, Arrasateko Udaltzaingotik 
azaldu zutenez; kordean irten 
zen autotik eta suak hartutako 
jertsea erantzi ahal izan zuen.

Inguruan zebilen Udaleko 
zerbitzuetako kamioia handik 
igaro, eta sua berehala hartu 
ahal izan zuten mendean. Udal-
tzaingotik jakinarazi zutenez, 
bestelako kalteen berririk ez 
dute. 

Gidariari dagokionez, Arra-
sateko ospitalera eraman zuten 
lehenengo eta Bilboko Gurutze-
tako ospitalera gero; ez dute adi-
tzera eman zelan dagoen. 

Tiroketa, balinekin
Bestalde, Arrasaten bestelako 
gertakari bat ere izan da: pasa 
den asteko eguazten iluntzean 
eta egubakoitzean tiroketak 
izan ziren. Ez zen zauriturik 
izan, baina Iturriotz kaleko 
Itzala tabernan eta Zarraoa 
lurrin-dendan apurketak izan 
ziren. Oraingoz, udaltzainek 
duten ebidentzia bakarra da 
kalean aurkitutako balinak, 
baina horien jatorriaz eta tiro-
keten egiletzaz ezer ez dakitela 
dio Iñaki Arriaga udaltzainbu-
ruak, eta, gainera, halako ger-
taerak argitzea ez dela "batere 
erraza" dio hark.

auto barruko eztanda 
batengatik ospitaleratuta
atzo, eguena, arrasaten auto bat erabat kiskali 
zen, baina gidariak barrutik irtetea lortu zuen

Aranzadi Ikastolako ikasleak aurkezpen jaialdian.  |   imanol soriano
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BErgArAko 
chEf 
onEnArEn 
BiLA

u
r
te

h err iteleb istag intzan

AnTOlATZAIlEAK: 

lAgunTZAIlEAK:

goiEnA TELEBisTA | 'BErgArA chEf'
eguaztena, azaroak 18 | 22:00 

BErgArAko chEf 1. sAioko pArTE-hArTzAiLEAk:
• Ignacio Etxabarri eta Hibai Kareaga
• David Martinez eta Mikel Martinez

publikoaren saria:  zein da sukaldean bikote onena?
Bidali Whatsapp-a 688 69 00 17 telefonora eta egin zure aukera: 
1. aukera: BergaraChef Ignacio
2. aukera: BergaraChef David
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jOn BEREZIBAR  |  arrasate

#deserria-ren presentzia poli-
tikoa eta poetikoa; #erbestea, 
era berean, ulertu nahi eta ezin 
duenaren kokapen gisa ere. 
1936ko gerrak ezarritako #exi-
lioa-n begirada jarrita, Larraitz 
Ariznabarreta irakasleak "tran-
tsizio deitu izan zaion horrek" 
eragin dituen  #hausturak 
agerian jarri gura ditu: "#Akul-
turizazioa-k beti dakar #ume-
zurtz sentsazioa". Transmisioak 
#mina ere jaso behar duela dio 
Miriam Lukik eta gauza asko 
esaten direla #esangabekoe-
tan ere, Ixiar Rozasek. Hitzei 
#esanahi berriak ematearen 
jarera politikoa aldarrikatzen 
du Rozasek eta gailen dezala 
#ahotsa-k #hitza. "Zergatik 
sinistu behar dut kontatzen 
didaten guztia?", galdetzen du.

Minaren ifrentzuan 
Sorkuntzaren poza, beste aldean. 
Lasartetik, Asier Sotak, Joxe 
Mari Agirretxek eta Maider Oiar-
tzabalek herria dantzan, kantuan, 
antzezten jarri dute.  #goza-
men-etik zabaldu dute euskal-
gintzaren poza eta emoziotik 
osatu dute #komunitatea. Mili-
tantziatik ekin ziotenek ere, azke-
nean, #plazera aurkituta jarrai-
tu zutela dio ziur Edorta Jime-
nezek eta inori #zama-rik ez 
uzteko dei egiten du. Gozamena-
rekin batera, beste gakorik ego-
tekotan, #aitortza da, Maider 
Oiartzabal dantzariak nabarmen-
tzen duenez, norberarenaren 
#ispilu lana egiten duelako.

proiektua
Sormenik, ordea, ez dago #ten-
tsio barik, "hotzaren eta beroa-

ren artekoa", Irati Jimenezek 
dioen bezala, eta tenk egiten 
da ardatz askotan. #Indibiduoa 
eta #kolektiboa, batetik. Josu 
Zabalak esperientzia kolekti-
boaren ahalmen eraldatzaileaz 
hitz egiten du eta zelan geroa-
go eta zailagoa den belaunaldi 
berrientzat horren mamia jaso-
tzea. Transmisio #ereduak eta 
modua, #ongizatea, aipatzen 
ditu Maider Oiartzabalek, sen-
titzea. Begirada inguru osora 
zabalduta, aldiz, #ProiektuKul-
turala badagoen da Josu Zaba-
laren ardura, eta balego, lukeen 
#zentzua Ander Lipusen gal-
dera. #Sentitu  lehenik, gero 
#sinistu beharko dena.

Mina eta grina

e u s k a l  k u lt u r a r e n  t r a n s m i s i oa

HitzalDi osoa ikusteko: 
Goiena telebista | Eguena, azaroak 19, 22:00.

Irati eta Edorta Jimenez, Ander Lipus, Josu Zabala, Ixier Rozas, Larraitz 
Ariznabarreta, Asier Sota, Joxe Mari Agirretxe, Maider Oiartzabal eta Dabid 
Egizabal eta Miriam Luki.  |   goiena

Euskal Kulturgintzaren Transmisioaren Aditu Tituluko gogoeta eta eztabaida-saioak egin ditu 
mondragon unibertsitateak. Hauxe da saioetako baten laburpena.

telebistako saioaren babeslea

Mugimendu kooperatibistaren 
sustatzaile izan zen Jose Maria 
Arizmendiarrietaren lanaren 
eta ideien hedapena sarituko 
du Arizmendiarrietaren Lagu-
nak elkarteak. 

Edozein komunikabide, 
euskarri eta profesional zein 
kolaboratzaileri dago zabalik, 
urriaren 19tik azaroaren 30era 
bitartean argitaratutako lanak 
aintzat hartuta. 500 euroko 
saria jasoko du egile irabaz-
leak. Oinarriak eta argibideak 
Arizmendiarrieta.org webgu-
nean daude.

arizmendiarrietaren 
lana kazetaritza sari 
batekin nabarmenduta

Euskadiko Podemosek behin
-behinean osatu duen zuzen-
daritzako kide izendatu dute 
Arrasateko Baleike taldeko 
zinegotzi Eva Abuin.

Euskadiko idazkari nagu-
si izan den Roberto Uriartek 
dimititu ostean, Eduardo Mau-
ra buru duen behin-behineko 
zuzendaritza taldea aurkeztu 
dute astean. Talde horrek 
abenduaren 20ko Espainiako 
hauteskunde orokorrak izan-
go ditu jomuga eta urtarrilean 
kongresu baten aukeratuko 
dute zuzendaritza berria.

arrasateko zinegotzi 
eva abuin, euskadiko 
Podemosen taldean

mIRARI AlTuBE  |  Bergara

Azaroaren 23rako iragarrita 
egon arren, abenduaren 3an 
hasiko dute 4/08 sumarioaren 
baitan dauden 35 euskal herri-
tarren aurkako epaiketa. Horien 
artean daude lau debagoiendar: 
Bergarako Mikel Zubimendi, 
Mikel Garaiondo eta Aittor 
Arantzabal; eta Arrasateko Ino 
Galparsoro. Bergarako Librek 
salatu du "epaiketa politikoa" 
dela eta horiek "sekula baino 
zentzu gutxiago" dutela egun.  

Astelehenean eman zuten 
horren berri Libreko kideek, 
eta haiekin izan ziren Galpar-
soro eta Arantzabal. Azken 
horrek egoera gordina aurkez-
tu zien Artatsen elkartutakoei. 
Esan zuen martxora bitartean 

Madrilera joan-etorrian ibili 
beharko dutela eta hori "nahi-
koa zigor" dela. Baina, gainera, 
seguru asko zigor-epaia jasoko 
dutela argitu zien. Era berean, 
eskertu egin zuen bergararrek 
eta gainerakoek erakutsitako 
babesa.

Elkartasun ekitaldia gaur
Librekoek iragarri zuten epai-
ketaren zain egon arren "geldi" 
ez direla egongo, eta hainbat 
ekintza antolatu dituzte datozen 
egunetarako. Gaur, egubakoitza, 
elkartasun ekitaldia egingo dute 
Bergarako Zabalotegi aretoan, 
20:00etan; ikus-entzunezkoa, 
musika, ekintzak eta ezustekoak 
izango dira. Herritarrei dei egin 
diete parte har dezaten.

abenduaren 3ra atzeratu dute 
4/08 sumarioaren baitako epaiketa

Galparsoro eta Arantzabal alboetan, Librekoek babestuta.  |   mirari altuBe

m.A.  |  arrasate

Lehenengoz deitutako Oroime-
naren Eguna Debagoieneko hiru 
herritan izan zuten gogoan: Arra-
saten, Bergaran eta Aretxabale-
tan. Hamabost minutuko elka-
rretaratze isilak egin zituzten 
"bizikidetzaren esparruan aurre-
rapausoak" emateko asmoarekin. 

Arrasaten 25 bat lagun elkartu 
ziren ordezkari politikoekin bate-
ra, baina EH Bilduko kiderik ez 
zen izan; haiek adierazi zuten ez 
direla "etxeko lanak aurrez egin" 
eta EAJ-PSEko gobernuak beste 

udal taldeen babesaz "berandu eta 
era inprobisatuan" hartu duela 
iniziatiba. Aretxabaletan, EH Bil-
duko ordezkari bakarra izan zen 
elkarretaratzean eta ildo beretik 
egin zituzten adierazpenak. Hamai-
ka lagun elkartu ziren han. Ber-
garako elkarretaratzea izan zen 
jendetsuena: 50 bat lagun izan ziren 
San Martin plazan (ikus 11. orria). 

Jaurlaritzak egindako txos-
tenean, arrazoi politikoengatik 
hildakoak Debagoieneko beste 
hiru herritan ere badaude: Oña-
tin, Eskoriatzan eta Antzuolan.

"bizikidetza" helburu 
oroimenaren egunean
arrasaten, Bergaran eta aretxabaletan egin 
zituzten elkarretaratze isilak azaroaren 10ean

Udal ordezkariak eta herritarrak Arrasateko Herriko Plazan.  |   amaia txintxurreta
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KOMUNIKAZIO TALDEA

laguntzaileak

g u t u n a k

Iruña-Veleia, 7 
urte 
maite larrañaga
Bergara

Datorren eguenian,    
azaruaren 19xan, 7 urte   
beteko die Arabako 
Diputaziñuak Iruña-Veleiako 
aztarnategixa itxi eta Eliseo 
Gil eta bere lantaldia    
baztartu zittuala, bertan 
aurkittutako grafituak 
faltsutzat jota. 

Diputaziñuak berak 
izendatutako aditu taldia izan 
zan aurkikuntzok faltsutzat jo 
zittuana, eta hedabidien 
laguntzaz badirudi jende asko 
iritzi horrekin geldittu zala 
buelta gehixau emoteke. 

Baina ez dago gaixan asko 
sakondu biharrik egindako 
aldrebeskerixez konturatzeko, 
eta kontutan hartzekua be 
bada badala nazioarte mailako 
beste aditu talde bat 
aurkikuntzen 
benetakotasunaren alde egin 
dabena.

Ezohiko aurkikuntza honek 
benetakuak izanez gero, oso 
haundixa litzake altxorra gure 

ondare, kultura, hizkuntza, 
nortasun eta seme-alabendako, 
eta horregatik jendia 
animauko neuke, beste edozein 
gaikin bezela, 
komunikabidietan esan edo 
esan ez danaz gain, ikusmira 
zabaldu eta gaixan gehitxuau 
sakontzera.

Eta benetakotasun edo 
faltsutasun hori behingoz 
zehazteko, biharrezko 
azterketa, ikerketa eta 
analisisak egitteko eskaera 
luzatzia nahiko neuke, SOS 
Iruña-Veleiak bere web orrixan 
daukan manifestuakin bat 
egiñez.

Bestalde, biharrezko froga 
horrek egin eta kontrakua 
definitiboki demostratzen ez 
dan bittartian, Eliseo Gili eta 
beste kaltetuei nere 
elkartasuna adieraztia nahiko 
neuke.

Eta azkenik, Juan Martin 
Elexpuru, SOS Iruña-Veleia eta 
etsi ez eta sinisten daben 
hortan lanian jardun daben 
lagunei eskerrak emotia 
nahiko neuke.

Beste barik, danok   
animau eta ezagutu gure 
harribitxia, eraiki zure   
iritzia!

Olle Johansson
josu garitaonandia 
(oparitu zuhaitz Bat egitasmoaren 
arduraduna)
Bergara

Medikua eta Stockholmeko 
Karolinska institutuko 
neurozientifiko horrek eta bere 
lantaldeak 30 urte baino gehiago 
daramate aztertzen osasunean 
erradiazioak duen efektua. 
Zalantzarik ez dauka argindar 
lineak, mugikorren antenak, 
wifia… kaltegarriak direla 
osasunarentzako.

Suediak onartu zuen 
elektrosentsibilitatea lan 
gaixotasun bezala, bere baja 
fisiko eta guzti. Aurrerapauso 
galanta izan zen, ordura arte 
elektrosentsibilitateak 
eragindako gaixoak ia zorotzat 
hartzen baitzituzten; Suedian 
kasu larrienek euren etxeak 
babesteko laguntza publikoa 
dute, etxeak pantailatzen dituzte 
erradiazio horietatik babesteko.

Suedia eredu bihurtu da, 
baina hemen ez da jarraitzen 
eredu hori: eskoletan eta 
liburutegietan umeak ordu 
larregi egoten dira wifi 
erradiazio artean.

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-abizenak, herria eta telefonoa. gutuna helarazteko: otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate  |  gutunak@goiena.eus  |  Faxa: 943 25 05 00

O
ñatiko Gaztetxeak azarorako antolatu duen formazio tai-
lerren informazioa kalean ikusi ondoren, Eusko Jaurla-
ritzak egindako Oñatiko udal erretratua irakurri dut, 
tailer horietako bat beronen irakurketa kritikoa egitean 

sustatzen baita. 
Jarrera kritiko eraikitzaileak gizartea hobetzeko beharrezkoak 

ditugun heinean, ongietorriak horrelako jardunak. Nik neuk, 
artikulu hau publikatzeko datak lagunduta, kontraste bezala era-
bili daitekeen idatzi honi ekin diot. 

Erretratuak erakusten digun lehenengo ezaugarria herri hone-
tan bizi izan dugun egoeraren 
krudeltasuna da, hildakoen adi-
na eta atzean utzi duten guztia 
ikusita. 

Bestalde, dokumentua ira-
kurri ondoren, galdera bat luza-
tuko nuke: bertako zenbat izen 
errekonozitzen ditugu? Ba al 
dakigu nortzuk ziren? Ba al daki-
gu batzuen familiakoak, Oñatin 
bizi direnak, nortzuk diren? 

Egoeraren deshumanizazioa itzela izan da eta honen seinale 
da hamarkada luzetan ahaztu egin ditugula, ikusezin bihurtu 
ditugula. Tailer hauek aukera ederra izan daitezke hauek guztiak 
gogora ekartzeko.

Oker egon naiteke, baina susmoa hartzen diot euskal gaztedia, 
kartzelan egon direnak... horrelako gai ez hutsaletan zentratuko 
direla tailer hauek. Nire ustetan, gai horiekin batera bere tarte-
txoa ere beharko lukete gure herrian beraien bizia mehatxatua 
ikusi duten hainbat herritarrek bizi izan dituzten egoerek, biz-
kartzain eta guzti ibili behar izan duten herritarrenek, hain zuzen 
ere.

Aurrera begira, enpatia ariketa itzela behar dugu egin gizarte 
kohesionatua izan nahi badugu, batik bat norberak pentsatzen 
duenaren aurkakoa pentsatzen duenarekiko, beraienganako izan 
dugun jarrerarekiko hausnarketa kritikoaren bidez.

Ikusmira zabaltze aldera.

xABIER mugARTZA
goiena.eus/komunitatea/

Udal erretratu ahaztuak

Tartetxoa beharko 
lukete beraien 
bizia mehatxatuta 
ikusi dutenek

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

m a r r a z k i z

A
rantza Santestebani entzundako hitzek eman didate zer 
pentsatua. Bera ezkerraren antolakundeez-eta ari da, 
baina nik euskalgintza izan dut buruan: erakundeak 
berritu behar dira, ez zerotik hasiz, hala ere. Nondik 

gatozen, zein estrategia ditugun... horietatik abiatuta. Diskurtso 
politikoaz dio behar dugula haize freskoa. Euskalgintzatik hala-
tsu bizi dut nik. Eta jendea konbokatzeko ohikoak diren joka-
moldeez –turuta bidezko deiak-eta–? Gutxienez, zalantza sortzen 
dutela aitortu beharko dugu. Santestebanek dioen moduan, 
"argudioak behar dira, behar da informazioa eta bereziki har-
tzailea ez dela pasibo hiperideologizatua ulertzea".

IBAn ARAnTZABAl | iarantzabal@goiena.eus

Molde berriak eta freskoak

u st e a k  u st e
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uBAnE mAdERA  |  leintz gatzaga

Kosmetika produktuak, larruz 
landutakoak, harriz egindakoak, 
bitxiak, euskal zeramika, jostai-
luak, arropak, panpinak… Boro-
bilduz eta laburbilduz, eskuz eta 
mimoz landutako produktuak 
jarriko dituzte etzi, domeka, Gipuz-
koako, Bizkaiko, Arabako eta 
Nafarroako hamasei artisauk 
Leintz Gatzagako pilotalekuan 
eta plazan, urtean behin egiten 
duten hitzordura batuta: San 
Milixan azokara. 

10:00etan hasi eta 14:30ak arte 
izango da hori guztia ikusteko 
aukera. Eta, horiekin batera, 
bestelako osagarriak eskainiko 
dizkiete gatzagarrek bisitariei. 
Horiek eskualdekoak izango dira: 
Leintz Gatzagakoak bertakoak 
eta Antzuolakoak.

Talo tailerra eta forja artistikoa 
Horietako bat da forja-lanketa 
edo, zehatzago esanda, erre-
mentaritza artistikoaren era-
kustaldia egingo duela plazan 
Gatzagako Sualai enpresak. 
"Sutegia muntatuko du ikatza-
rekin eta bertan egongo da mai-
luari joten, pieza batzuk eginez", 
esplikatu du Joannes Mendiza-
balek, Leintz Gatzagako Kultu-
ra zinegotziak.  

Beste bat da urtero taloak 
egiteaz arduratzen den Sorginak 
Emakume Taldeak gaztetxoen-
dako talo-tailerra antolatu due-
la Gurel guraso elkartearekin 
elkarlanean; 11:00etatik 13:30era. 
"Nahi duenak etorri, bere taloa 
egin eta jan egin dezake", esan 
du Kultura zinegotziak. 

Gatz fabrikako lekukotza 
Kultura etxean da aparteko beste 
hitzordu horietako bat: Leintz 
Gatzagako ikurra den gatz fabri-
kan –orain museoa– lanean jar-
dundako Teodoro Plazaola 90 
urteko gatzagarraren testigantza-
rekin landutako 10 minutuko 
dokumentala proiektatutako da, 
10:00etatik 14:00ak arte, etengabe. 

Gatz Museoarekin jarraituta, 
bisita gidatu bereziak eskainiko 
dituzte San Milixanen bueltan, 
11:00etan, 12:00etan eta 13:00etan. 
"Bisitarekin batera, bisitariek 
jasoko dute gatz potetxo bat, oroi-
garri", azaldu du Mendizabalek.

Eta euskal artisauen azoka 
aberastuko du, baita ere, Anelka-
rrek, Antzuolako gobernuz kan-

poko erakundeak, bidezko mer-
kataritzako produktuak jarrita. 

Dorletako Ama elkartea 
Domekan izango diren stand-en 
artean, dena den, izango da arti-
sautzarekin zerikusirik ez duen 
erakustoki bat: Dorletako Ama 
Txirrindulari Elkartearena. 

Helburu bikoitzarekin jarriko 
dute postua: dirua batzea eta 
elkartearen altxorrak partekatzea. 
"Diru laguntzak murriztu egin 
dira urteotan, baina ez gastuak. 
Horiek etengabe garestitzen dabil-
tza –aseguruak, txirrindularien 
kuotak…–. Guk urtean bi laster-
keta antolatzen ditugu: uztailekoa 
–mendiko bizikleta martxa– eta 
irailekoa, herriko jaien bueltan. 
5.000-6.000 euro behar ditugu 
horiek antolatzeko. Hala, iaz txar-
telak saltzeko aprobetxatu genuen 
San Milixan eguna, eta aurten 
ere hala egingo dugu. 300 euroko 
balioa duen Gabonetako otarrea 
zozkatuko dugu sari nagusi modu-
ra –Gabonetako loteriarekin bate-
ra– eta bi lagunendako otordua 
Gure Ametsa jatetxean, berriz, 
bigarren sari modura", esplikatu 
du Alberto Altubek, Dorletako 
Ama Txirrindulari Elkarteko 
kideak.

Elkartearen altxorrei dago-
kienez, txirrindulari mitikoen 
maillot mordoa erakutsiko dituz-
te azokan, urteetan Dorletako 
Amari eskaintzan laga dizkiote-
nak, gehienak Arlabanen laga 
ere: "Indurainena, Lejarretarena, 
Bahamontesena, Olanorena, Alon-
so arrasatearrarena… Ikusgai 
jarriko ditugu, baita ere, antola-

tzen dugun mendiko bizikletako 
lasterketaren azken 14 urteotako 
kamisetak. Bestalde, iaz jarri 
genuen egurrezko bizikleta bat, 
eta emakumezkoen beste bat, 
antzinakoa". 

Bizikleta erraldoia
Hori, baina, elkartearengandik 
etorriko den ekimen "ohikoa"  
da. Izan ere, San Milixan azoka 
baliatuko dute Dorletako Ama 
Txirrindulari Elkarteko kideek 
hilabeteotan lantzen diharduten 
aparteko ekimen baten berri ema-
teko. "Tourmalet-eko tontorrean 
jarrita dagoenaren moduko bizi-
kleta erraldoi bat jarri gura dugu, 
eta haren ondoan iturri bat, txi-
rrindulariendako. Bospasei metro 
inguruko eskultura izango da. 
Bagabiltza lantzen, baserri batean. 
Eta kokalekua ere aztertzen gabil-
tza. Hasierako asmoa zen Dorle-
tako Amaren beraren parean 
jartzea, baina, segurtasun kon-
tuengatik, Gipuzkoako Diputa-
zioak eragozpenak jarri ditu. Eta 
orain gabiltza aztertzen Benta 
Fria inguruan jartzea", esan du 
Alberto Altubek.

Autobusa doan
Gatzagarrek egin dute, bada, 
domekarako hitzordua. Bisitarien 
etorrera errazteko eta are era-
kargarriago egiteko, gainera, 
Leintz Gatzagako Udalak auto-
busa doan jarriko du, ordu erdi-
ko maiztasunarekin. 10:00etan 
aterako da lehenengoa Eskoria-
tzatik eta 14:30ean jaitsiko da 
Leintz Gatzagatik Eskoriatzara 
azkeneko autobusa. 

etzi, domeka, 10:00etan hasi eta 14:30ak arte hamasei saltoki-erakustoki izango dira

udal Pilotalekuan eta plazan egongo dira artisauak; lau dira gatzagakoak bertakoak

leintz gatzaga artisauen topaleku 
san Milixan azokaren 23. aldian

Iazko San Milixan azoka.  |  J.a.

Ezkerretik: Ayane, Amaiur, Zura, Lur, David eta Goreti (umeak) eta Eneritz irakaslea.  |   u.m

Otsoa, Bahamontesen maillotarekin.  |   u.m. 
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Inspirazioak 
gida zaitzala

DS 4 berria

DS 4 berriaren barruan, orekara, edertasunera eta diseinura bidaia egingo duzu. 
Potentziaren eta dotoretasunaren arteko konbinazio perfektua ezagutuko duzu, eta 

detaile txikiez gozatzen ikasi. Zure desioetan inspiratuta, DS 4 berriarekin gidatzearen 
benetako plazera bizi izango duzu.

DSk nahiago du TOTAL

Batez besteko kontsumoa (l/100 km): 3,7-5,9 www.driveDS.es

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

jOKIn BEREZIARTuA  |  arrasate

Agintaldi berriak bost hilabete 
eskas bete ditu, eta EH Bilduk 
orain arteko udal politikaren 
balorazioa egin du lehen aldiz. 
Koalizioko bozeramaile Eneko 
Barberenak (Arrasate, 1983) hain-
bat gabezia ikusten ditu orain 
arteko Udalaren jardunean.
nola ikusten duzue, oposiziotik, 
udal gobernuaren kudeaketa?
Uste dugu metodologia okerra ari 
direla planteatzen gaiak lantzeko 
orduan: lehenengo, Udalean era-
bakiak hartu; eta gero, gizartera-
tu. Garbiketarako ordenantza da 
horren adibide bat; izan ere, plan-
teatzen den egutegian udal barru-
ko debatea aurreikusten da gero 
ordenantza onartzeko. Metodolo-
gikoki horren aurka gaude; uste 
dugu herritarrak, orokorrean, eta 
kalea komunikatzeko bitarteko 
moduan erabiltzen duten eragileak, 
bereziki, entzun egin behar dire-
la. Horrek estilo bat markatzen 
du; are gehiago, delikatuak diren 
gaietan. Izan ere, ordenantza horrek 
bete-betean egiten du talka adie-
razpen askatasunarekin. Ez gaude 
gaia lantzearen aurka, baina uste 
dugu kontrakoa egin behar dela 
halako gaietan, herritarren artean 
debatea zabaldu lehenengo, eta 
gero, adostasun bat dagoenean, 
ordenantza onartu. 
Zergatik ez zarete Oroimenaren 
Eguneko ekitaldian egon?
Duela hiruzpalau aste galdetu 
genion alkateari Memoriaren 
Egunaren harira ea zerbait egin 
behar genuen eta esan zigun ez 
zegoela tarterik gaia lantzeko. 
Horren ostean, egubakoitzean 
heldu zitzaigun martitzenerako 
deialdia, Jaurlaritzaren ekimenez 
udalei deitua. Orain bertan ez 
dakigu frankismoan fusilatutako 
pertsona baten biloba bati haren 
aitajauna biktima den erantzuten, 
Josu Uribetxeberriaren sendia 
badatorkigu ere ez dakigu galde-
ra berari erantzuten... Martitze-
nekoa moduko ekintzen norabi-
dearekin bat gatoz, baina aurre-
tik lanketa bat egin behar da. Bi 
proposamen zehatz egin ditugu: 
lantalde bat sortzea eta lantalde 
horren jarduna 2016ko aurrekon-
tuan islatzea. Udalak kaltetuei, 
adituei eta memoria lantzen dihar-
duten eragileei entzuten dienean, 
udaletxean gaiak merezi duen 
entitatea hartzen duenean, gu ere 
elkarretaratzean egongo gara.
Parte-hartzea lantzen dihardu udal 
gobernuak. Zein da zuen iritzia?
Kezkatuta gaude parte-hartzearen 
kontzeptuak izan dezakeen gara-
penarekin. Arrasatek orain arte 
izan duen parte-hartze prozesu 
sakonena eta beteena, azokarena, 
egun batetik bestera suntsitu zuten. 
Eta gu prentsatik enteratu ginen. 

Hortaz, imajinatzen dut prozesuan 
parte hartu zuten eragileak ere 
modu berean enteratu zirela. Alka-
teak esan zigun EAJ kanpainan 
proiektu horren aurka agertu zela, 
baina uste dugu desadostasuna 
beste era batera kudea zitekeela. 
Zer gutxiago, inplikatuei zuzenean 
komunikatu eta erabakiaren gai-
neko iritzia entzutea baino. 
Arrasate pasealekuaren harira kezka 
azaldu zenuten osoko bilkura baten.
Jabe gara aurreko agintaldian 
ez genuela gaia ondo kudeatu. 
Ez genituen gauzak ondo egin 
edo ez genuen ondo komunikatzen 
jakin. Ezinegona egon da, eta 
sinadura bilketa batekin islatu 
zen. Baina gero, erabakiak Gober-
nuak hartu ditu, eta ez dakigu 
ze punturaino modu antolatu 
baten entzun den inplikatu guz-
tien iritzia. Sinatu ez zuten bes-
te kaltetu batzuk ere egon ziren 
eta izango zuten zer esan. 
udaleko jardunean euskarak duen 
lekuaz ere kezkatu zarete. Zergatik? 
Udalbatzak bi zinegotzi elebakar 
ditu, horietako bat bozeramailea. 
Horrek eta mozio batzuk gazte-
lania hutsez aurkezteak eragin 
du hasierako osoko bilkuretan 
gaztelaniak pisu nabarmena iza-
tea. Bozeramaileon artean gaia 
tratatzen ari gara, neurri zuzen-
tzaileak planteatu dira: mozioak 
euskaraz irakurtzea, gaztelaniaz-
ko diktamenak euskaratzea... 
Alkatearen jarrera ona da gaia-
rekiko, baina batzordeetan zorroz-
tasuna eskatzen dugu euskararen 
erabilera plana betetzeko, Uda-
leko hizkuntza euskara izan dadin. 
Ze harreman duzue taldeen artean?
Gehienok berriak gara, eta, oro 
har ona da, baina oraindik erai-
kitzeke daude; orain arteko lana 
gutxietsi barik, gai potoloenak 
lantzeke daude. Ikusiko da. 

eneko barberena | eh bilduko bozeramailea

"Metodologia okerra 
planteatzen du Udalak 
gaiak lantzeko orduan"

Eneko Barberena, asteon.  |   J.B.

orain artekoaren "kontrakoa" egin behar dela dio: 
"lehenengo, debatea zabaldu; eta gero, adostu"

"udaleko hizkuntza 
euskara izatea nahi 
dugu, erabilera plana 
zorrotz betetzea"

jOSu BIlBAO |  arrasate

"Ikusten dugu ia-ia bukatuta 
dagoela eta segurtasun neurriak 
guztiz betetzen direla; beraz, 
irekiko da bi zentzuetan. 30 kilo-
metro orduko izango da gehien-
go abiadura eta garraio publikoak 
erabili ahal du pasealekua, auto-
busek-eta… zerbitzu publikoa 
ematen duten ibilgailuek, baina 
zama astunek beste bide batetik 
joan beharko dute".   

Ezaugarri horiekin iragarri 
zuen atzo, eguena, Maria Uba-
rretxena Arrasateko alkateak 

Arrasate pasealekuaren behin 
betiko irekiera, gaur (egubakoi-
tza) gauzatuko dena, zortzi hila-
betez kalea itxita eta obretan 
egon ondoren. 

Bidegorria, geralekuak…
Pasealekua zabaltzeaz batera, 
bertan egokitutako bidegorria 
ere erabilgarri da gaurtik.

Horrekin batera, noranzko 
bakoitzerako autobus geltoki 
bana ezarri dute bertan –atzo 
zebiltzan, adibidez, geltokietan 
azken ukituak egiten–, eta, horiez 

gainera, bizikletak aparkatzeko 
hiru gune ere sortu dituzte. Gai-
nera, 22 eserleku jarriko dira.

Obra osoaren kostu totala 
1.260.000 euro izan da, gutxi 
gorabehera.

zubian ezustekoa
Luze joan da pasealeku horren 
egokitzapen obra: zortzi hilabe-
te, esandako moduan.

Bada, luzapen horren arra-
zoiak, edo, bestela esanda, obra-
ren atzerapenaren gainean Uba-
rretxena alkateak adierazi zuen 
Aramaio erreka zeharkatzen 
duen zubian izandako ezuste-
koaren ondorioa dela. 

Zehazki, uztailean kontura-
tu ziren teknikariak zubiaren 
espaloiaren alde bateko estruk-
tura guztiz hondatuta zegoela, 
eta estruktura berria jarri behar 
izan da segurtasun neurria ber-
matzeko.

gune berria oinezkoendako
Kontuak kontu, oinezkoek bes-
te gune bat irabazi dute Arra-
saten, ezohiko eremuan, alde 
zaharra ez den eremu batean, 
alegia, eta oinezko asko dabilen 
gunean, gertuan dagoen uniber-
tsitatearengatik. Eta paseale-
kuaren nortasun hori azpima-
rratu zuen alkateak: "Argi eta 
garbi ikusiko da oinezkoek 
lehentasuna izango duen gunea 
izango dela, eta, horregatik, 
ibilgailuak pasatu ahalko dira, 
baina segurtasun neurri jakin 
batzuekin: 30 kilometro orduko 
gehieneko abiadurarekin".

Udal Teknikariak eta alkatea atzo goizean pasealekuan.  |  Josu BilBao

Gaurtik zabalik da 
Arrasate Pasealekua
oinezkoek lehentasuna dute eta ibilgailuek ezin 
dute 30 kilometro orduko muga gainditu
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A
spaldi, denbora gehiegi 
egia esan, ez naizela udaz-
kenak urrez eta gorriz 
jantzitako mendi edo baso 

batera gerturatu. Baina badiru-
di azken asteotan indarrez piztu 
zaizkidala gogoak. Etxeko leiho-
tik bestaldera begira, hego hai-

zeak dantzara gonbidatu dituen 
adaxkek hosto horizkatuak aire-
ratzen dituzte, hauek ere dantza 
lagun bihurtuz. 

Eta harriduraz ohartu naiz 
azaroa espero baino lehenago 
iritsi dela, urtaroak espero baino 
azkarrago joaten-etortzen direla, 
eta denbora gehiegi pasa dela 
haur ginen garai haietatik, hos-
totan elkar lurperatzera jolasten 
genuenetik, nekearen nekez orbe-
lean etzanda arnasestuka atseden 
hartzen genuenetik.

Jolasteko grina hori hostoak 
dantzara daramatzan haize ber-
berak eraman ote zidan galdetu 
diot nire buruari. Edota leku 

berera bueltatuta grina hori ber-
tan topatuko dudan. 

Udazkenez jantzitako leku 
batera gerturatu nahi nuen pasa 
den asteburuan, azken asteotako 
gogoak bete-betean, aisialdiaz 
gozatzeko aukera aprobetxatuz 
haur garaiekin bat egiteko… Bai-
na ideia hau buruan nintzela, 
ezustean, udak topatu ninduen 
bidean, bainujantzia kotxeko 
izkina baten nahita ahaztuta 
baneuka bezala. Eta horrela, 
Zumaiako hondartzan amaitu 
nuen, hondar gainean erdi lo 
etzanda, lainorik gabeko zeru 
bati begira. Udako egunei azken 
besarkada lapurtu guran.

Urtaroen 
joan-etorria

nEREA 
mAKAZAgA

n i r e  u s t e z

jOKIn BEREZIARTuA  |  arrasate

Udalak haurrendako jolas par-
keak estali gura ditu, eguraldi 
txarrarekin umeek non jolastu 
izan dezaten. 2011n eraikitako 
Gorostizako parkea izango da 
lehena: "Auzo batetik hastea 
erabaki genuen, ekimen gehie-
nak erdialdetik hasi ohi dira-e-
ta", dio Maria Ubarretxena 
alkateak. Prozesu parte hartzai-
le baten bidez aukeratuko dute 
arrasatearrek parke hori nola 
estaliko duten. Haurren eta gura-
soen ekarpenak jaso zituzten 
lehen fasean, eta orain, bigarren 
fasean, herritarrek sei aukera-
ren artean erabaki beharko dute. 

Azken orduak parte hartzeko 
Parte hartzeko hiru bide ireki 
ditu Udalak: Erguingo herri 
eskolan bertan kutxa bat jarri 
dute, eta BAZen eta Udalaren 
webgunean (www.arrasate.eus) 
ere eman daiteke botoa; web-
gunean azaltzen dira proiek-
tuaren xehetasun guztiak. Par-
te hartzeko baldintzak dira adin 
nagusikoa izatea eta Arrasaten 
erroldatuta egotea; botoa ema-
terakoan, nortasun agiriaren 
zenbakia eman beharko da, 
pertsona batek boto bakarra 
emango duela ziurtatzeko. Botoa 
emateko azken eguna bihar 
izango da, hilak 14, 13:00ak arte.

Gorostizako parkea 
nola estali erabakiko 
dute arrasatearrek

t x a l o a k  e ta  t x i s t u a k

goiena

Maria Ubarretxena alkatea eta Udaleko bi teknikari Gorostizako parkean.  |   J.B.

Herritar batek salatu duenez, Kataideko industrialdea "guztiz utzita" dago 
azkenaldian: "Ez dago argiteria nahikorik, gauez oso ilun dago. Gainera, 
industrialde barruko errepidean lau zulo erraldoi daude konpontzeke 

[horietako bat ondoko argazkian] eta ez da inor etortzen zarama jasotzera". 

Kataideko gunea, "guztiz utzita"
goiena

Eskaintzak

Motozerrak

-tik
aurrera

zerbitzu tekniko ofizial berria

UdazkEna
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jOKIn BEREZIARTuA  |  arrasate

Zaldibarko Areto Futbol Txapel-
keta hasiko da aste bukaera hone-
tan, inoizko parte-hartzerik baxue-
narekin: "Pena bat da. Gazteek 
ez dute izenik eman eta oraindik 
jokatzen jarraitu gura duten bete-
ranoak geroago eta gutxiago dire-

nez, talde batzuk batu egin dira. 
Talde berririk ez dago oraingoz", 
adierazi du antolakuntzako Mikel 
Viguerak. "Oraingoz" dio, anto-
lakuntzak erabaki duelako izena 
emateko epea hilaren 17ra arte 
zabaltzea: "Talde batek deskantsua 
hartuko duenez beste talde batek 

izena ematen badu ondo koadra-
tu dezakegu. Eta talde gehiago 
aurkezten badira ere ez dago ara-
zorik, helburua da ahalik eta 
talde gehien egotea". 

80 talde izatetik, bederatzira 
1990eko hamarkadan 80 talde 
zituen txapelketa bat bederatzi 
talde izatera pasatu da azken 
urteetan: "Ez dugu halakorik nahi, 
baina, joera ikusita, baliteke aur-
tengoa azkena izatea. Azken urtee-
tan antolakuntzan aritu garenok 
urtez urte gauza berberak egin 
ditugu; antolakuntzakoon lana 
hobea izan daitekeela? Seguru 
baietz". Edozelan ere, antolatzai-
leek jende berria behar dutela 
esan dute askotan, baina ez dute 
laguntza handirik jaso izan. 

Inoiz baino talde gutxiago 
Zaldibarko txapelketan
Bederatzi talde egon arren, hilaren 17ra arte aukera 
dago izena emateko: "Baliteke azkena izatea", diote

Jon Barandiaran atera jaurtitzen, artxiboko irudi baten.  |   imanol soriano

j.B.  |  arrasate

Ohitura denez, Arrasate Musi-
kaleko bandak kontzertua eskai-
niko du Santa Zeziliaren omenez. 
Domekan izango da, San Fran-
tzisko elizan, 12:30ean. Sarrera 
doakoa izango da eta Mikel Mar-
kiegi zuzendariaren aginduetara  
bost pieza joko dituzte: Alfredo 
Javaloyes-en El Abanico, Soutu-
llo y Vert-en La leyenda del beso, 
J.Mejj-en The phantom of the 
opera, Naohiro Iwai-ren American 
Graphity eta A. Norwing-en El 
último Mohicano. Bandako tron-
boi jole Mikel Muxikari eskaini-
ko diote kontzertua. "Animo asko, 
Mikel!", adierazi dute. 

Era berean, Arrasate Musi-
kaleko txistulariek Aramaioko 
Gantzaga auzoko jaietan kontzer-
tua eskainiko dute. Gantzagako 
elizan izango da kontzertua, 
11:00etan hasita. 

Aprendices eraikina jomuga  
Agintaldiko proiektu estrategi-
koen artean dago Musika Etxea 
–Goikobalurekin batera– Apren-
dices eraikinean egokitzea. Azken 
osoko bilkuran onartu zen 20.000 

euroko kreditu aldaketa, proiek-
tua idaztera bideratua. Jaurlari-
tzako SPRIrena da eraikina, bai-
na, alkatearen arabera, "aukera 
handiak" daude jabetza aldatu 
eta proiektua gauzatzeko.

Arrasate Musikalek kontzertua emango 
du etzi musikarien zaindariaren omenez
santa zezilia dela-eta urteroko kontzertua: san Frantzisko elizan, 12:30ean

Arrasate Musikaleko bandaren entsegua, Monterron jauregian.  |   arrasate musikal

Naturak heziketan duen 
"garrantzi handia" aintzat har-
tuta, Txatxilipurdik Heike 
Freireren Educar en Verde 
liburua euskaratu du; gaur 
aurkeztuko dute, Kulturaten 
(18:00). Freire bera ere egongo 
da eta ondoren solasaldia egin-
go dute adituekin eta proiek-
tuan parte hartu duten eragi-
leekin. Tailerra ere egingo 
dute Monterronen (17:00-19:00).

'Berdean Hezi' liburua 
aurkeztuko dute gaur 
Kulturaten (18:00) 

Gipuzkoako Atletismo Fede-
razioak parte-hartze libreko 
probak antolatu ditu biharko 
Mojategin. 10:00etan hasita, 
emakumeendako luzera jau-
ziak eta gizonezkoendako luze-
ra eta altuera jauziak izango 
dira; Istar Dapenak eta Eneko 
Carrascalek hartuko dute par-
te. Hilaren 28an beste jardu-
naldi bat izango dute. 

Parte-hartze libreko 
atletismo probak 
bihar Mojategin 

j.B.  |  arrasate

Izaskun Murgia Elkarte Liri-
koak azaroaren 21ean (19:30), 
22an (19:30), 27an (20:00) eta 
28an (19:30) taularatuko du 
La alegría de la huerta zar-
zuela. Ikusle aldetik, behin-
tzat, bermatua du arrakasta; 
izan ere, azaroaren 2an publi-
ko zabalari sarrerak salgai 
jarri zirenetik saldu dira 
gehienak (www.arrasate.eus); 
lau emanaldietarako, goiko 
ilaretako eserlekuak bakarrik 
geratzen dira.  

Federico Chuecaren musi-
ka eta Antonio Pasoren eta 
Enrique Garcia Alvarezen 
libretoa du aurtengo zarzuelak 
eta Tere Gonzalez zuzendari 
orokorrak lau kantu gehitu 
dizkio obra originalari. Bi 
ordu iraungo du, atsedenaldia 
barne, hiru zatitan banatuta-
ko ekinaldi bakarrean.

Zarzuelarako 
sarreren 
salmenta, 
abiada bizian

1. JARDUnALDIA

PartiDuak

azaroak 14, zaPatua
11:00 aldatz - betrayer / abokajarro 
12:00 abokajarro - dribling / betrayer

azaroak 15, domeka
11:00 lasagabaster - sonografos / Monte tab.
12:00 monte taberna- rayo makabro / lasaga. 

x.u. / j.B.  |  arrasate

Felix Arriaran hil zen azaroaren 
10ean, 91 urterekin (Arrasate, 
1924). Pilotan Arriaran I.a 
moduan zen ezaguna. Haren 
anaia Pacorekin eta Joxerekin 
jardun zuen pilotan, baina azken 
hura izan zen kirol ibilbide opa-
roena izan zuena. Urte bakarrean 
galdu ditu Arrasatek Arriaran 
anaietako bi. Izan ere, otsailean 
zendu zen Joxe Arriaran, Arra-

sateko pilotari nabarmenetakoa. 
Felixen ibilbide profesionala ez 
zen anaiarena bezain oparoa 
izan, osasun arrazoiengatik pilo-
ta utzi egin behar izan zuen-eta, 
baina Arrasateko pilotaren urrez-
ko urteetako ordezkarietako bat 
izan zen, Arriaran anaiekin 
batera Eugenio Bolinagak edo-
ta Santi Etxebarria Zurdo de 
Mondragón-ek partekatu zutena. 
Goian bego.

Felix Arriaran hil da, herriko pilotaren 
urrezko aroaren azken ordezkarietako bat

Arriaran anaiak, 1955ean, Eratsunen (nafarroa).  |   euskomedia
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m.T.  |  Bergara

Azaroa Gaztañatan egitasmoa 
bueltan da, beste urte batez, Osin-
txun. Gaur gauean hasiko da egi-
taraua. 22:15ean, Txuringon, Pia-
no bat bertsotan bertso musikatu 
saioa egingo dute. Joana Ortega 
arituko da abesten, Sebastian Usta-
rroz gitarran, Jagoba Astiazaran 
pianoan eta Beñat Gaztelumendi 
bertsotan. Inprobisazioan oinarri-
tutako ikuskizuna izango da, eta 
ikusleen parte-hartzea ere ezin-
bestekoa izango da, haiek izango 
baitira gai-jartzaileak.

Domekan, berriz, umeei zuzen-
dutako Txatxilipurdiren tailerrak 
izango dira plazan, 12:00etatik  
14:00etara.

Hurrengo asteburuan ere izan-
go da zer egin Azaroa Gaztaña-
tan-en baitan. Egubakoitzean, 
azaroak 20, antzerkia izango da, 
gauean, Txuringon. Domekan, 
erretiratuen bazkaria, toki berean. 
Astelehenean, hilak 23, Arimen 
Eguna egingo dute. Bukatzeko, 
azaroaren 29an, Poxpolo Ta Kon-
painia pailazoen ikuskizuna izan-
go da frontoian. 

EGITARAUA

AzAroAk 13

22:15 Piano bat bertsotan, 
txuringo tabernan.

AzAroAk 15

12:00 txatxilipurdiren 
tailerrak plazan.

AzAroAk 20

20:15 txuringon, antzerki 
sorpresa.

AzAroAk 22

14:00 erretiratuen bazkaria, 
txuringon.

AzAroAK 23 (ArIMEn 
EgunA)

19:00 gaztainak eta 
sagardoa plazan.

21:00 arimetako afaria.

.AzAroAk 29

17:30 Poxpolo ta konpainia 
pailazoak, pilotalekuan.

Kultura ekimenez betetako azaroa 
izango dute Osintxun, gaur hasita

Hondakinen gaineko herri kontsultari buruzko 
informazioa emateko aurkezpena eguaztenean
Datorren eguaztenean, azaroak 18, Udalak aurkezpen bat egingo du 
hilaren 29an izango den hondakinen bilketa sistemaren gaineko 
herri kontsultari buruzko informazioa eskaintzeko. Arratsaldeko 
zazpietan izango da, udaletxeko osoko bilkuren aretoan. Udalak 
herritarrei egin die aurkezpenera joateko deia. Kontsulta horretan 
bi papertxo izango dira, asteleheneko ezohiko bilkuran onartu zute-
nez: zuria, bosgarren edukiontziaren aldekoa; eta laranja, atez ate-
koaren aldekoa.

mAITE TxInTxuRRETA  |  Bergara

Oroimenaren Eguna deitua zuen 
Eusko Jaurlaritzak martitzene-
rako, azaroak 10. Horren harira, 
elkarretaratzea egin zuten arra-
tsaldeko zazpietan San Martin 
plazan. Berrogeita hamar pertso-
na inguru batu ziren bertan. Ordu 
laurden pasatxoko isilunea egin 

zuten, "giza eskubideen urraketak 
jasan dituzten biktima guztiak" 
omentzeko. 

Isilune horren ostean, Juan-
je Alberdi alkateak hartu zuen 
hitza, eta egun horretarako bere-
ziki idatzitako testua irakurri 
zuen plazan bildutako jende guz-
tiaren aurrean.

Bizikidetzarako konpromisoa
Alkateak irakurritako testu 
horretan ondorengoa aipatzen 
zen: "Giza eskubideen urraketak 
jasan dituzten biktima guztiei 
zor diegu egia, justizia eta erre-
parazioa eta gertatutakoa ez 
errepikatzeko bermea. Egindako 
mina aitortuz", giza eskubideen 

errespetua "beste edozein kausa 
edo ideia politiko eta estatu arra-
zoiaren gainetik" dagoela dio 
idatziak. Horrekin batera, Uda-
lak "giza eskubideen kulturan 
eta elkarrenganako errespetuan 
eta onespenean oinarritutako 
bizikidetza" sustatzeko konpro-
misoa hartu du.

udalbatzaren atxikimendua 
Astelehenean, azaroak 9, ezohiko 
osoko bilkura egin zuten udale-
txean. Bertan, EAJ, EH Bildu, 
Irabazi eta PSE alderdiek osatu-
tako udalbatzak aho batez onar-
tu zuen alkateak proposatutako 
adierazpen hori. 

Bilkuraren ostean, Juanje 
Alberdi alkateak nabarmendu 
zuen garrantzitsua dela biziki-
detzarako konpromiso hori "denon 
artean" betetzea. Nabarmendu 
zuen martitzeneko elkarretara-
tzearekin ez dela "helburu bat 
lortzen", baizik eta "abiapuntu 
bat" izan behar zuela. Hemendik 
aurrera gai horren bueltan "gau-
za gehiago" egiten hasi behar 
dutela adierazi zuen. "Biktimei 
eta azken urte hauetan sufrimen-
dua jasan dutenei elkartasuna" 
adierazi nahi izan zien Alberdik.

EH Bilduko ordezkari Agur-
ne Barrusok, berriz, ezohiko bil-
kuraren ostean adierazi zuen gai 
horrek lanketa "sakona eta sen-
tsiblea" eskatzen duela: "Egia da 
Bergaran biktimen eta memoria-
ren gaia ez dela batere landu, eta 
faltan sumatzen dugu esku artean 
planteamendu bat izatea, edo 
planteamendu batera heltzeko 
metodo bat".

Martitzenean San Martin plazan egindako agerraldia.  |   m.t.

"Bizikidetza sustatzeko konpromisoa" hartu 
du Udalak Oroimenaren Egunaren bueltan
udalbatzak aho batez onartu zuen, osoko bilkuran, egun horrekin lotutako adierazpen instituzionala 
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Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan xedatutakoa betez, ondoko 
hau erabaki da behin-behineko izaeraz:

Zerbitzuak eskaini eta jarduerak burutzeagatik ezarrita dauden tasak arautzen dituen Ordenantza 
fiskalaren K epigrafeko lau tarifa aldatzea (K epigrafea: Udal frontoiak, igerilekuak eta kiroldegiko 
instalazioak)

Erabakia Udalbatza Osoak 2015eko azaroaren 9ko bileran hartu zuen. Erabaki hori behin betiko 
bihurtuta, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean eta 2016ko 
urtarrilaren 1etik aurrera sortuko ditu ondorioak.

11/1989 Foru Arauan xedatutakoarekin bat etorriz, behin-behineko erabaki hau 30 lanegunez jarriko 
da ikusgai jendaurrean Udaletxeko iragarki taulan, interesatuek espedientea aztertu eta egoki deritzoten 
erreklamazioak aurkeztu ahal ditzaten.

Erakustaldia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren bitartez jakinarazi zaio jendeari 2015eko azaroaren 11n 
argitaratutako iragarkiaren bitartez eta 2015eko azaroaren 12tik aurrera hasiko da epea kontatzen. 
Informazio honen arauzko epea erreklamaziorik gabe igaro ondoren, hartutako akordioak eta adierazitako 
agiriak behin betirako onartuak izango dira akordio berririk hartu beharrik izan gabe.

Bergara, 2015eko azaroak 11
ALKATEA

Udalak boluntarioak behar ditu 
azaroaren 29ko hondakinei 
buruzko kontsultan mahaikide 
aritzeko. Idazkaritzan eman 
daiteke izena, 08:30etik 13:30era 
bitartean, Udalak prestatu duen 
inprimakia erabilita. Gaur da 
azken eguna. Bergaran errol-
datuta egotea, adinez nagusia 
izatea eta eskola graduatua 
izatea dira baldintzak.

Hondakinen gaineko 
kontsultan boluntario 
izateko dei egin dute

San Martin Agirre Herri Esko-
lako gurasoen elkarteak anto-
latuta, euskal kanta eta jolasen 
ikastaroa egingo dute bihar, 
azaroak 14. Ikastaroa Haur Hez-
kuntzako eta Lehen Hezkun-
tzako lehenengo eta bigarren 
mailetako ikasleei zuzenduta 
dago. 11:00etatik 12:30ak arte 
egingo dute, San Martingo Haur 
Hezkuntzako eraikinean.

Euskal kanta eta jolasen 
ikastaroa egingo dute 
San Martin ikastetxean

Fernando coBos

Fernando Cobos bergararrak eta haren txakur Gari-k hirugarren egin 
zuten pasa den asteburuan Antzinen (nafarroa) jokatutako lur 
gaineko Euskal Herriko Mushing txapelketan, M40 modalitatean     
–eskumatik lehenengoak argazkian–. Sailkapen orokorrean 
zortzigarrena izan zen Cobos.

Cobos eta 'Gari' podiumean

Agorrosin kirolguneko gimnasioa.  |   goiena

m.T.  |  Bergara

2016tik aurrera Agorrosin kirol-
guneko erabiltzaileei %20 igoko 
diete ordaindu beharreko kuota. 
Udalak erabaki hori hartu zuen, 
guneak eragindako defizitari neu-
rri batean aurre egiteko irtenbi-
de moduan. Orain, erabaki horren 
aurka dauden zenbait herritar 
erabiltzaile elkartu dira eta igoe-
raren aurkako kanpaina bat jarri 
dute abian. 

Iban Biaga izan da mugimen-
du horren bultzatzaileetako bat. 
Hauxe esan du hark: "EAJ alka-
tetzan sartu zen esanez herriari 
hitza emango ziola, eta gero, egin 
duten lehenengo gauza herrita-
rren poltsikoa ukitzea izan da". 

Igoeraren aurka egiteko bes-
te arrazoi bat, Biagaren arabera, 
Agorrosingo langileengan eragin 
dezakeen kaltea da. Esan duenez, 
"etxe batean gastuak murriztu 
behar badituzte, kenduko duten 
lehenengo gauza Agorrosingo 
abonua da"; horrek bertako lan-
gileen lanpostua arriskuan jar 
dezakeela esan du, haiengan "kal-
te zuzena" eragingo duela nabar-
menduta. "Langileen atzetik ere 
hor daude haien familiak eta 

haien ogia", gaineratu du.
Udaletik azaldu zutenez, kuo-

taren igoera kirolgunearen defi-
zitaren zati bati aurre egiteko 
ezarriko dute. Biagak uste duenez, 
arlo horretan Udalekoak "oso 
optimistak dira, uste baitute mun-
du guztiak orain arte bezala baz-
kide izaten jarraituko duela".

Sare sozialetan aktibo dabil-
tza mugimendu berri horretako 
kideak, eta Facebooken orrialde 
bat ere sortu dute: Agorrosinen%20
Ez. 130 kide baino gehiago ditu 
dagoeneko orrialde horrek.

sinadurak batzen 
Udalaren erabakiarekiko desa-
dostasuna adierazteko, sinadurak 
biltzen hasi dira plataforma herri-
tar horretako kideak. Oraingoz, 
Bergarako 22 denda eta taberna-
tara eraman dituzte sinatzeko 
paperak, eta leku gehiagotara 
eramateko asmoa ere badute. 
Horretaz gain, atzo iluntzean, 
eguena, Irala kalean postua jarri 
zuten, pintxo-potea dela eta "jen-
dea kalean dabilela aprobetxatuz".

Sinadura horiek batuz, euren 
asmoa da "Udalak atzera botatzea 
bai ala bai erabaki hori", Biaga-

ren esanetan. "Jendea gure alde 
dagoela ikusten da", diote herri 
plataformatik: "Jendea sinatzen 
ari da. Azkenean, herritarrekiko 
elkartasuna erakustea da asmoa".

udalaren erantzuna
Bergarako Udaleko Kirol zinego-
tzi Sabino Azkaratek adierazi du 
sortu berri den plataforma horre-
tako kideak oraindik ez direla 
Udalarekin zuzenean harrema-
netan jarri: "Eskertuko nuke 
haiekin zuzenean egotea gure 
erabakiaren arrazoiak azaltzeko". 
Gaineratu du Udalean zabalik 
daudela "informazioa eskuratu 
nahi duen edozein herritarrekin 
hitz egiteko".

Udalaren arabera, tasaren 
%20ko igoerarekin "defizit osoa 
jaitsi egingo litzateke, 1.013.656 
eurotik 839.656 eurora (-%17); 
nahiz eta oraindik handia izan". 
Oraingo defizita "eutsiezina" eta 
"herritar guztientzat bidegabekoa" 
dela dio Azkaratek. Gaineratu 
du igoerarekin ere "oso zerbitzu 
merkea" izaten jarraituko duela 
Agorrosingoak, beste herri batzue-
kin alderatuz: "Adibidez, 18 urte-
tik beherakoentzat abonua 12 
euro izango da". Ikasleek, pen-
tsiodunek eta ordaintzeko zail-
tasunak izan ditzaketen bestela-
ko herritarrek %75 murritzagoa 
den tarifa bat izaten jarraituko 
dutela gaineratu du.

Lanpostuen harira, Azkaratek 
zera adierazi du: "Gure konpro-
misoa da zerbitzuaren kalitatea 
mantentzea, eta, horretarako, 
orain dauden langile guztiak behar 
ditugu". 

Agorrosingo %20ko prezio 
igoeraren aurkako 
plataforma sortu dute 
Udalak esan du gaur egungo defizita "eutsiezina" 
eta herritar guztiendako "bidegabekoa" dela

G 
arai bateko No-doak 
konnotazio frankista 
izan arren, hainbat 
dokumentu interesga-

rri utzi ditu; adibide bezala, 
1967an Bergarari buruz egin-
dako dokumentala. Aurreko 
astean izan nuen bideoa ikus-
teko aukera, M.A. Elkorobere-
zibarrek RTVEren artxiboetan 
aurkitutakoa, hain zuzen. Jau-
regiak, parrokiak, Seminarioa... 
ondo azaltzen da bergararron-
tzat horren ezaguna den histo-
ria eta XVIII. mendean zientzia 
eta kultura arloan Europa osoan 
izandako ospea. 

Baina dokumentu honetan, 60ko 
hamarkadan bergararrak nola 
bizi ziren izan da deigarriena 
niretzat. Industria indartsu 
zegoen sasoi hartan. Gaur egun 
desagertuta dauden oihal-lan-
tegiak, etxetresnen fabrika, 
Altos Hornos... irudi kuriosoak 
dira. Eta herriko kaleetan ate-
ratakoak? Jendea dotore jan-
tzita, bergararron fama zainduz, 
kaleak zeharkatzen jakinda 
telebistan azalduko zirela.

Bestalde, Bergarako pilota-
lekuak urrezko sasoiak bizi 
zituen, eta beteta azaltzen da. 
Jokalari onenak kantxan eta 
apustu gogorrak ikusleen artean. 

Azken irudiak orduko gizar-
tean horren garrantzitsuak ziren 
elkarteenak dira. Janaria 
aurrean, mundua konpondu, 
eta, nola ez, abestu egiten zuten 
herritarrek. Hunkigarriak izan 
dira azken hauek niretzat, Ber-
garako Orfeoian ezagututako 
abeslariak gazte eta indartsu 
ikusi baititut. Ez galdu doku-
mentu hau ikusteko aukera.

Bergara 
No-doan

mARIjE 
ugAldE

n i r e  u s t e z

Santa Zezilia, musikarien eguna, ospatuko dute 
datorren eguenean, hilak 19,  Musika Eskolakoek
Santa Zezilia eguna da datorren eguenean, eta, urtero bezala, egita-
rau berezia prestatu du Bergarako Musika eta Dantza Eskolak. 
17:30ean Gazte Bandak eta hizkuntza musikaleko ikasleek kalejira 
egingo dute Musika Eskolatik San Martin plazaraino, eta han abes-
ti batzuk kantatuko dituzte. Ondoren, txokolatea izango da. Bestal-
de, txistulariek eta trikitilariek herriko kaleetan zehar joko dute.
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FORd-En astE URdina
AZAROAREN 1etik 20ra

PREZIO IKUSGARRIAK

Ford gama. Batez besteko kontsumo konbinatua 3,6-8,9 l/100 km. CO2 isurpenak 95-194 g/km.
2015eko azaroaren 1etik 20ra arte, Ford gaman, deskontuak eta prezio ikusgarriak izango ditugu. Eskaintzak eskura izango dira Ford kontzesionarioetan stockean 
dauden autoentzat. Eskaintzak barne hartzen du: BEZa, IEDMT (garraiobide mota batzuei ezarritako zerga berezia, autonomia erkidego bakoitzaren araberakoa; hortaz, 
komeni da kasuan kasu aztertzea), garraioa, sustapen-deskontua, kontzesio-ekarpena eta deskontua FCE Bank PLC SErekin finantzatzearren Vente a Ford Credit 
kanpainaren bidez, 24 hilabeteko gutxieneko iraupen-konpromisoarekin. (EcoSport-en etaTourneo Courier-en kasuetan, 36 hilabeteko gutxieneko iraupen-konpromisoarekin). 
Gobernuaren Pive planaren ekarpenaren menpe. Penintsulan eta Balear uharteetan baliagarria. Ez da bateragarria beste deskontu batzuekin. Iragarkian agertzen diren 
modeloek ez dute zertan eskainitakoak izan. Ford.es.

Sukalde eta bainu enzimerak

Urarte 8 BERGARA
Tel.: 943 76 11 99 / 14 47

Faxa: 943 76 04 77

BERGARA
MARMOLER IA

PEDRO SALEGI OSA

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Fraiskozuri plaza 8.
943 76 59 54 BERGARA
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Donostiako Koldo Mitxelena 
Kulturunean ikusgai den Simon 
Arrietari buruzko erakusketa 
bihar arte izango da ikusgai. 
Azaroaren 20tik aurrera, ostera, 
erakusketa antologiko hori Aroz-
tegi aretoan jarriko dute. Hila-
betez egongo da zabalik.

Bergarako pintore eskola
Simon Arrietaren (1915-1969) 
jaiotzaren mendeurrenaren aitza-
kian, bestalde, Bergarako 30 
artistatik gora hurbildu ziren 
Koldo Mitxelenara azaroaren 
4an. Mahai-ingurua egin zuten. 
Bergarako pintore eskolaren 
fenomenoa izan zuten berbeta 
gai belaunaldi ezberdineko artis-
tek, makina bat bitxikeria eta 
gertaera gogoratuz. Bergarako artistak Koldo Mitxelenan.  |   m.a. elkoroBereziBar

Bergarako artisten fenomenoa 
aztertu dute Donostian
simon arrietaren eragina eta herritarren artearekiko zaletasuna berbetagai

m.T.  |  Bergara

Gaurko, egubakoitza, Osintxun 
dagoen Soraluce enpresara bisi-
ta gidatua antolatu du Udalak, 
Zientzia Astearen baitan. 
15:00etan hasiko dute bisita, eta 
ordubete inguru iraungo du. 
Fresatzeko eta mandrinatzeko 
makinak egiten dituzte bertan, 

puntako teknologia erabilita 
horretako. 

Bihar, berriz, goizeko hamai-
ketan hasita eta arratsaldeko 
zazpiak arte, bideo jokoen lehia-
keta izango da Udal Pilotalekuan.

Hori bukatu bezain laster, 
Latox taldeak kontzertua eskai-
niko du, toki berean. Bergarako 

eta Donostiako musikariz osa-
tutako talde horrek musika 
elektroniko esperimentala jorra-
tzen du.
Horiek izango dira aurtengo 
Zientzia Asteko azken ekintzak. 
Bestalde, hilaren 29ra arte dro-
ne modelo bat izango da ikusgai 
Laboratorium museoan.

Bideo jokoak eta kontzertua izango dira 
Zientzia Astearen egitarauaren baitan
gaur arratsaldean osintxuko soraluce lantegira bisita gidatua egingo dute

Hilaren 21ean, Jardunen mende 
laurdena ospatzeko jaia egingo 
dugu. 12:00etan hasiko da, fron-
toian, paella lehiaketarekin. Gero, 
14:30ean, bazkaria egingo dugu. 

Bazkalostean, Kopla Barik 
bertso eskolakoen saioa izango 
dugu. Gainera, 15:30etik 17:30era 
ludoteka zerbitzua eskainiko dugu. 

Arratsaldez, 17:30ean, mosai-
ko erraldoia egingo dugu, eta 
ordu erdi geroago Zesuma tal-
dearen erromeria izango da. 

Gaur da lehiaketan eta baz-
karian izena emateko azken egu-
na. Jardunen bulegoan eta Pol-Pol, 
Arrano, Kortazar eta Hamaika 
tabernetan egin dezakezue. 

Urteurren berezi horretarako 
Larre zaharretan kantua sortu 
du Aritz Alustizak, herriko hain-
bat musikarirekin batera.

Liburuen truke azoka
Bestalde, liburuen truke azokaren 
seigarren edizioa egingo dugu 
datorren egubakoitzean, azaroak 
20. Eguenera arte, hilak 19, etxean 
dituzuen eta jada behar ez ditu-
zuen euskarazko liburuak ekar 
ditzakezue Jardunen bulegora. 
Liburu bakoitzeko txartel bat 
emango dizuegu trukean, eta 
zapatuan txartel hori zuek auke-
ratutako beste liburu bategatik 
trukatu ahal izango duzue.

Bertso finalerako sarrerak
Abenduaren 20an arratsaldeko 
bostetan hasita Donostiako Illun-
ben jokatuko den Gipuzkoako 
bertsolari txapelketako finalera 
joateko sarrerak salgai ditugu 
Jardunen.

Azaroaren 20ra arte egongo 
da sarrerak erosteko aukera, 20 
euroko prezioan.

Jardunen dena prest daukagu 25. 
urteurreneko ospakizun handirako

o M u n i tat e a  g o i e n a  
j a r d u n  e u s k a r a  e l k a r t e ak

o H a r r a k

BoToA posTAz (EAJ)
Abenduaren 20ko Kongresurako 
eta Senaturako hauteskundeetan 
botoa postaz emango dutenei 
laguntzeko bulegoa ireki dute 
batzokian. Ordutegia: 11:30-12:30 
eta 18:00-20:00. Abenduaren 10a 
da eskaera egiteko azken eguna.

BoToA PoSTAz (EH BIlDu)
Abenduaren 20ko hauteskun-
deetarako posta bidezko botoa 
tramitatzeko bulegoa zabaldu 
du Bergarako EH Bilduk Arta-
tse elkartean. Astelehenetik 
egubakoitzera izango da zabalik. 
Ordutegia: 11:30-13:30 eta 17:30-
19:30.

BoToA posTAz (psE-EE)
Abenduaren 20ko hauteskun-
deetan posta bidez bozkatzeko 
eskaera egin daiteke PSE-EEren 
Bidekurutzeta 33ko bulegoan. 
Abenduaren 10a da azken eguna, 
eta astelehenetik egubakoitzera 
izango dute bulegoa zabalik. 
Ordutegia: 11:00-13:00 eta 17:30-
20:00. 

'CArMEn' oPErA
Azaroaren 26an Compañia Nacio-
nal de Danzaren Carmen opera 
ikusteko doako autobusak izan-
go dira. Bergaran, autobus gel-

tokian izango da, 18:35ean. Auto-
buserako izen-ematea: Udaleko 
Kultura zerbitzuan. 

1953Ko KInTADA
Azaroaren 21ean Tartufon egin-
go dute afaria. 20:30ean autobu-
sa izango da azokako geltokian, 
eta afalostean dantza. Izena 
Tartufon edo ONCEren kioskoan 
eman daiteke, 15 euro ordain-
duta. 19a da apuntatzeko azken 
eguna.

1958Ko KInTADA
Azaroaren 28an ospatuko dute, 
Sirimiri jatetxean, 21:30ean. 
20:00etan elkartuko dira Usoa 
tabernan. Txartelak hilaren 22ra 
arte eskura daitezke Usoan eta 
Sirimirin, 20 euroren truke.

1970EKo KInTADA
Azaroaren 21ean Etxagin egin-
go dute urteroko bazkaria. Ariz-
noa tabernan elkartuko dira, 
13:00etan. Izena emateko: Sugoi 
dendan (943 76 59 54).

1980Ko KInTADA
Azaroaren 28an Etxagin izango 
da. Izena emateko, 25 euro sar-
tu behar dira 3035 0009 18 
0091148489 kontu zenbakian, 
azaroaren 24a baino lehen.
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Zapata gorriz egindako arte ins-
talazio bat egin gura dute Foruen 
plazan azaroaren 25ean (eguaz-
tena), Emakumeen Aurkako Indar-
keriaren Kontrako Egunean. 
"Elina Chauvet artista mexikarrak 
Ciudad Juarezko feminizidioa 
salatzeko  eginiko lanaren erre-
plika bat egin gura dugu. Artis-
tari baimena eskatu diogu insta-
lazio hori Oñatin egiteko, eta 
eman digu", azaldu du Maitane 
Iribarrek, Udaleko Berdintasun 
teknikariak.   

Instalazioa egiteko zapatak 
batu gura dituzte orain. Ehun 
zapata pare lortu behar dituzte 
instalazioa egiteko, horixe baita 
artistak jarritako baldintzetako 
bat. "Zapata horiek gorriz mar-
gotuko ditugu. Herritarrek era-
biltzen ez dituzten oinetako pare 
zaharkituak jaso gura ditugu, 
behar ez dituztenak, gero ez ditu-
gu-eta itzuliko", adierazi du Iri-
barrek.

Oinetako horiek gorriz mar-
gotuko dituzte, odola, indarkeria 
sinbolizatuz. Azaroaren 25ean 

herriko plaza nagusian jarriko 
dituzte, "falta diren emakumeak 
gogora ekartzeko", Berdintasun 
teknikariaren esanetan.

Tailerra 
Udaletxeko sarreran jasoko dituz-
te oinetakoak. Azaroaren 23ko 

goiza da zapatak udaletxean uzte-
ko azken eguna. Azaroaren 23an 
eta 24an oinetako pare horiek 
guztiak gorriz margotzeko taile-
rrak egingo dituzte.  Emakumeen 
kontrako indarkeria salatzeko 
elkarretaratzea azaroaren 25ean 
egingo dute plazan, 18:30ean.

Ehun zapata pare jaso gura 
dituzte gorriz pintatzeko
emakumeen kontrako indarkeria salatzeko 
erabiliko dituzte Foruen plazan azaroaren 25ean

Gorriz margotutako zapatak.  |   centrodesaludvictoria.com

imanol soriano

San Martin auzoan dagoen autokarabana-gunea 
joan den asteburuan inauguratu zuten, eta pozik 
agertu ziren udal ordezkariak zein erabiltzaileak. 
"Sekulako gunea da; behar ditugun zerbitzu 
guztiak ditugu eta paraje zoragarrian dago. Asko 

eskertzen diogu Oñatiko Udalari horrelako gune 
baten aldeko apustua egitea", esan zuten 
gunearen erabiltzaileek. Sorbeltz elkarteko kide 
batek plaka bat eman zien udal ordezkariei esker 
on moduan, gunea "ondo prestatuta" dagoelako.   

Gustatu zaie
autokarabana-gunea

OIHAnA ElORTZA  |  oñati

Zubillagako neska dantzari talde 
batekin batera, 1970ean hasi zuen 
Oñatz dantza taldeak bere ibil-
bidea. Orduan egin zuten lehen-
biziko Haurren Eguna  eta Zubi-
llagako Izarrak taldeko neskek 
Oñatiko arku-dantza egin zuten. 
60 bat lagun elkartu ziren orduan, 
familia giroan, eta harrezkero 
makina bat herritar izan dira 
Oñatzen sasoi batean edo bestean, 
eta makina bat ekitalditara hel-
du da Oñatz, Oñatz ez da-eta dan-
tza talde bat bakarrik. "Txorima-
loekin, umeekin... lan ezberdinak 
egiten ditugu", dio taldeko kide 
Zuriñe Lazkanok. 

herriarendako
45. urteurrena ospatzeko ekital-
diek astebete iraungo dute eta 
zapatuan izango da lehena. Oña-
tiko Musika Bandak, txistulariak, 
Ganbara Abesbatzak eta Arrasa-

teko gaiteroek hartuko dute par-
te Oñatzeko dantzariekin batera. 
Entzuteko eta ikusteko ekitaldia 
izango da, Zubikoako pilotale-
kuan. Baina dantza egiteko auke-
ra ere egongo da, Oñatzek gano-
raz ospatu gura du-eta 45. urteu-

rrena. "45 urte hauetan lan 
handia egin dugu herriarendako 
eta herriak beti erantzun digu 
ondo", adierazi du Lazkanok.

Dantzaren historiari buruz 
eta dantzari jantziei buruzko 
hitzaldiak ere antolatu ditu Oña-

tzek. Ane Albisuk, esaterako, 
dantzarien arropak izango ditu 
hizpide. "Adibidez, Herri Egunean 
ondo janzten garen edo ez azal-
duko digu, eta zapiak buruan 
jartzeak ze garrantzi duen ere 
bai", aurreratu du Eider Quinta-

sek. Iñigo Murgiondok, berriz, 
Oñatiko dantzaren historia azal-
tzeko hitzaldia egingo du. "Hitzal-
di biak dira interesgarriak, eta 
herritar guztiak gonbidatu gura 
ditut entzutera", adierazi du Oña-
tzeko kide Quintasek.

Eskuak goian, burua tente eta 
hankak arin jarraitzeko prest
Bihar hasiko da oñatz dantza taldearen 45. urteurreneko ospakizun festa

Zuriñe Lazkano eta Eider Quintas, Oñatzen lokalean martitzenean.  |   o.e.

EGITARAUA

AzAroAk 14

22:30 ekitaldi nagusia* 
zubikoako pilotalekuan. 

AzAroAk 15

12:30 konpartsa, santa anatik 
hasita. gonbidatua: 
arrotxapeako konpartsa.

18:00 herriko umeak eta 
gaztetxoak dantzan, Foruen 
plazan.

AzAroAk 17

19:00 ane albisuren hitzaldia: 
Atonduz. gaztelekuan.

AzAroAk 18

19:00 iñigo murgiondo arregiren 
hitzaldia: Oñatiko dantzaren 
historixia. kultura etxean.

AzAroAk 19

19:00 sorgin-dantza herrikoia 
kalerik kale.

AzAroAk 21

11:00 hamaiketakoa 
kontzejupean. ondoren, dantza 
txikiteoa eta bazkari herrikoia. 
sarrerak salgai: txokolateixan, 
aloñan eta izarraitzen. 25€.

Abenduaren 20an egingo diren 
hauteskundeetarako posta 
bidezko botoa emateko bule-
goa zabaldu du Oñatiko EAJk 
batzokian. Astelehenetik egu-
bakoitzera egongo da irekita 
bulegoa, 11:30etik 12:30era eta 
18:00etatik 19:00etara. Posta 
bidezko botoa emateko azken 
eguna abenduaren 10a da, 
egun hori barne.

EH Bilduk gogorarazi du 
abenduaren 10a dela azken 
eguna aldi baterako atzerrian 
–Hego Euskal Herritik kan-
po– bizi direnek eta gaixo edo 
ezinduek errolda egiaztagiria 
eskatzeko. Botoa eta agiriak 
bidaltzeko azken eguna aben-
duaren 16a da.

Botoa postaz emateko 
bulegoa zabaldu du 
EAJk batzokian

Bisita gidatu berezia egingo 
dute bihar, zapatua, Arrikru-
tzen. Koba barruan antzina 
bizi ziren animalien aztarnak 
bertatik bertara ikusiko dituz-
te, gidari baten laguntzarekin.

Familian egiteko bisita 
izango da, umeak eta gurasoak 
daude gonbidatuta. Garai bate-
ko lehoien, hartzen eta mamu-
ten aztarnak ikusi eta anima-
lia horiek nola bizi ziren, zer 
ohitura zituzten eta ze garapen 
izan duten ikertuko dute 
umeek. Bisita euskaraz izan-
go da. 10:00etan hasiko da eta 
bi ordu iraungo du. Komeni 
da izena aurrez ematea tele-
fono zenbaki honetara deitu-
ta: 943 08 20 00. Sarrera hiru 
euro izango da.

Arrikrutzeko 
animalien aztarnak 
ikusiko dituzte bihar

* ekitaldi nagusirako sarrerak 10 eurotan daude salgai eta herri bazkarirako 
txartelak 25 eurotan. txokolateixian eta kultura etxean.
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Otsailaren 19an, 20an eta 
21ean egingo dute Oñatin 
Euskal Herriko gaztetxeen 
eta gazte asanbladen topake-
ta. Antixena gaztetxeak egin 
zuen proposamena, eta ondo 
ikusi dute Euskal Herriko 
gainerako gaztetxeek. Topa-
keta hori gazteen indar era-
kustaldia izatea gura dela 
argitaratu dute gaztetxeko 
ordezkariek sare sozialetan.

Otsailaren 19tik 21era 
egingo dute Oñatin 
gaztetxe topaketa

Siriara giza laguntza bidal-
tzeko materiala biltzen ari da 
Txantxiki Familia Elkartea, 
eta, Eltzian ez ezik, Eroski, 
Dia eta BM supermerkatuetan 
ere utz daitezke Siriara bida-
li gura diren produktuak. 
Hauek jaso gura dituzte, batez 
ere: umeendako pixoihalak, 
mantak, arroza, pasta, gasa, 
iodoa, konpresak eta janaria 
latetan –txerrikirik ez–.

Eroskin, Dian eta BMn 
ere utz daitezke 
Siriarako produktuak 

Jose Antonio Azpiazuk eta 
Fermin Etxegoienek liburu 
bana kaleratuko dute azaroan. 
Azpiazuk Y los vascos se echa-
ron al mar aurkeztuko du 
martitzenean, 18:30ean, osoko 
bilkuren aretoan. Etxegoienen 
azken lanak Urpekariak du 
izena eta hilaren 26an egingo 
dute aurkezpen ekitaldia 
Donostian.

Azpiazu eta Etxegoien 
idazleek lan bana 
kaleratuko dute

O.E.  |  oñati

Mendi hamabostaldiaren 
barruan, Unai Mendia eska-
latzailea izango da martitze-
nean kultura etxean, eta izo-
tzetan zein harrietan eskala-
tzea zer den azalduko du. 
Eskaladaren alde teknikoari 
buruz jardungo du Mendiak. 
Eguenean zineklubean eman-
go duten Valley uprising fil-
mak, berriz, 60-70 hamarka-
detan Yosemite inguruan 
eskaladari buruz gazteek zuten 
filosofia erakutsiko du. 

Bestalde, gaur, egubakoi-
tza, emango dituzte Natura 
eta mendia argazki lehiake-
tako sariak, 19:00etan, zinema 
aretoan. 35 herrialdetako 238 
argazkilarik parte hartu dute 
lehiaketa horretan, eta 911 
argazki onartu dituzte. Natal-
yia Andrianovak Mendia eta 
gizakia ataleko lehen saria 
irabazi du eta Jabier Camachok 
Mendia eta ingurunea saileko 
lehena. Argazkiak erakuske-
ta gelan daude ikusgai. 

Eskalada 
izango dute 
hizpide, 
irudiak lagun

OIHAnA ElORTZA  |  oñati

Dendak Oñatin lehen, orain eta 
beti izeneko lehiaketa hasi du 
Txanda elkarteak. Herriko hama-
zazpi komertziotan beste horren-
beste argazki zahar jarri ditu eta 
bakoitzak galdera bat du. Galde-
rak zuzen erantzuten dituztenen 
artean diru sariak banatuko ditu 
Txandak. 

50 sari 
Txandako hamazazpi dendatan 
jarri dituzten argazkiak antzi-
nakoak dira, eta, guztietan, herri-
ko lehengo komertzio baten gai-

neko galdera dago. Dendarien 
izenak aipatzea, saltzen zituzten 
produktuak gogoratzea edo egun-
go kokapena argitzea eskatzen 
dute, adibidez, galdera horiek. 
Adineko pertsonentzako edo haien 
laguntzarekin egin beharreko 
lehiaketa da. "Argazkiak lortze-
ko ere herriko erretiratuen lagun-
tza izan dugu. Tamalez, lehen ez 
ziren gaur beste argazki ateratzen 
eta erakusleihoetan jarri ditugun 
irudi gehienak Udal Artxibokoak 
dira. Baina informazioa batzen 
asko lagundu digute erretiratuek", 
azaldu du Txanda dendari elkar-

teko presidente Juan Carlos 
Aranburuk.

Lehiaketa horretako argaz-
kiak dituzten dendek erakus-
leihoetan jarri dituzte ikusgai, 
eta galderei erantzuteko eskuo-
rriak Txandako komertzioetan 
lor daitezke. Erantzunekin bate-
ra, erosketak egindako herriko 
sei komertziotako zigiluekin 

beteta entregatu beharko dira 
eskuorri horiek.

Promozio kanpaina hori dagoe-
neko hasi da eta azaroaren 27ra 
arte iraungo du. Erantzun zuze-
nekin entregatutako eskuorrien 
artean 20 euroko 50 erosketa 
txartel banatuko ditu Txandak. 
Txartel horien zozketa azaroaren 
30ean egingo dute. 

Dantzarien arropak 
Bestalde, antzinako argazkiak 
ez ezik, dantzarien arropak edo 
bestelako tresnak ere ikus dai-
tezke herriko komertzioetan. 
Izan ere, hilaren 23ra arte, dan-
tzako materialaren erakusketa 
egongo da dendetako erakus-
leihoetan Oñatzen 45. urteurrena 
ospatzeko.

Atzeko Kaleko Baio arropa dendako erakusleihoan dagoen argazki zaharra.  |   oihana elortza

Antzinako 
dendak aspaldiko 
argazkietan
txanda elkarteak lehiaketa berri bat jarri du 
martxan eta erakusleihoetan jarri ditu galderak 

S
oziologiako adar bat 
meta -sozio logia da , 
soziologiaz diharduen 
soziologia. Gaur nik nire 

zutabean ere berdina egingo 
dut, nire zutabeaz jardun, meta
-zutabea deituko diogu. Eta bai, 
arrazoia sinplea da, ez nekien 
zertaz idatzi, zutabeaz pentsa-
tzen jarri naiz eta burura eto-
rri zaizkidan ideiak idatziko 
ditut.

Ohituta nago jendaurrean 
hitz egitera, elkarrizketak eran-
tzutera, kazetari bezala lan egin 
dut, baina Goiena-ko zutabe 
honekin zerbait arraroa gerta-
tu zait. Asko lotsatu naiz, kos-
tatu egin zait argitaratutakoa 

irakurtzea eta jendeak zerbait 
komentatu izan didanean, baka-
nen bat, ez pentsa, lotsatu egin 
naiz.

Akaso zutabe pertsonal bat 
delako, nahiz eta saiatu naizen 
borroka desberdinez jarduten, 
feminismoa, okupazioa, euskal-
gintza, gure herriaren buruja-
betza, prekarietatea edota gaz-
te boterea. 

Gaur ere badaude madari-
katuak izatea merezi duten 
kabroiak, Kortxoenea bota dute-
nak edota azken egunetan bost 
emakume erail dituzten matxis-
tak. Baina ez dut gogorik horre-
taz luzatzeko.

Akaso, gaur mendira joan 
eta lasai egoteko gogoa duzun 
egun horietako bat daukat, lagu-
nekin irten, perretxikoez hitz 
egin eta mozkortzeko edota 
maitalearekin ohean egotekoa. 

Hori ere gehiagotan egin 
beharko genukeela uste baitut, 
gure buruaz pixka bat ardura-
tu.

Meta-zutabea

xABIER 
ETxEBARRIA

n i r e  u st e z

O.E.  |  oñati

Bularretik Mintzora kanpai-
naren barruan, irakurketa-klub 
saioak antolatu dituzte aurten 
ere haurren liburutegian. Saio 
horietan, gurasoek eta haurrek 
irakurketarekin lotutako eki-
men batzuk burutzen dituzte 
elkarrekin, Galtzagorri elkar-
teko profesionalek gidaturik. 
Adibidez: irakurketa ozenak, 
liburuen aurkezpenak, iraku-
rritako liburuei buruzko komen-

tario eta liburuak ezagutuz 
gozatzeko eta idatzizko litera-
turaren curriculum bat pixka-
naka osatzen hasteko. 

Hiru saio egingo dituzte, 
Lur Korta ipuin kontalariak 
gidatuta: azaroaren 18an eta 
abenduaren 2an eta 16an. 4 eta 
6 urte bitarteko umeendako 
eta haien gurasoendako saioak 
izango dira eta izena aurrez 
eman behar da haurren libu-
rutegian.

Haur liburutegiko irakurketa-klubean 
gurasoendako eta umeendako dago tokia

Irazan antzerki guneak anto-
latuta, inprobisazio gala bat 
egingo dugu urtarrilaren 8an. 
Baina gala hori prestatzen 
hilabete honetan, azaroan, 
hasiko gara. Inprobisazio ikas-
taro bat antolatu dugu. 

Ikastaro hori taldeari eta 
herriari begira egingo dugu; 
beraz, herritar guztiak daude 
gonbidatuta. Maite Aizpurua 
izango da ikastaro honen 
gidaria. Orain arte inprobi-
sazioaren teorizazioa ikasi 
dugu eta gu geure kasa ere 
ibili gara inprobisazioa prak-
tikatzen, lantzen. Baina adi-
tu baten aholkuak eta espe-
rientzia jasotzea beharrezkoa 
ikusten dugu, oso lagungarria 
izango zaigu, eta horregatik 
pentsatu dugu ikastaro hau 
antolatzea. 

izena 
Inprobisazio ikastaro hori 
azaroaren 22an egingo dugu 
Irazan antzerki gunean, 
Eltzian, 16:00etatik 20:00etara. 
Parte hartzeko izena eman 
behar da aurrez, plazak muga-
tuak dira eta. Animatzen denak 
bidal ditzala bere izen-abize-
nak helbide honetara: irazan-
taldea@gmail.com.

Bestalde, gogoratu: gazte-
txoen eta nagusien talde bana 
dugu antzerki entseguak egi-
teko. Hor ere tokia dago, 
antzerkia gustatuz gero.

Inprobisazio 
gala bat 
egingo dugu 
urtarrilean

o M u n i tat e a  g o i e n a   | 
i r a z a n  a n t z e r k i  g u n e a   |   o ñ at i k Unai Mendia.  |   goiena
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Guraso Foroak antolatuta, 11 
eta 17 urte artean dituzten 
gurasoendako hitzaldia izan-
go da: Nerabeak Interneten: 
erabilerak, arriskuak, segur-
tasuna. Pantallas Amigas era-
kundeko kideek emango dituz-
te argibideak Ibarra kirolde-
gian eguenean, azaroaren 19an, 
euskaraz, eta azaroaren 26an, 
gazteleraz. 18:00etan dira biak.

'Nerabeak Interneten: 
erabilerak, arriskuak' 
hitzaldia eguenean

Helduek El desconocido (Espai-
nia, 2015, 102 minutu) filma 
izango dute gaur eta bihar 
(22:00), domekan (19:30) eta 
astelehenean (16:00). Eta umeek 
Campanilla, la leyenda de la 
bestia marrazki bizidunak 
bihar eta etzi (17:00).

Egueneko zineklubean, 
ostera, Bernie filma (AEB, 
2011) emango dute.

'El desconocido' filma 
dute helduek eta 
'Campanilla' umeek

mIRARI AlTuBE  |  aretxaBaleta

Azaroko bigarren hamabostaldia 
girotzeko asmoarekin, tonbola 
jarriko du abian Aretxartek. 
Datorren astelehenean hasita, 
harraskatu eta irabazi txartelak 
izango dituzte komertzioetan 
euro baten truke, eta "opari 
mordoa" banatuko dituztela ira-
garri dute. 

Telebista eta kamerak opari 
Aretxarte osatzen duten komer-
tzioetan eta tabernetan, 50 guz-
tira, izango dituzte hazkatu eta 
irabazi txartelak, 50 bakoitzean. 
"Abendu aurreko kanpainatxo 
bat da, udazkeneko egunoi bizi-
tasun apur bat emateko", dio 
Idoia Elexpuru presidenteak, 
eta jakinarazi du 1.600 opari 
baino gehiago dituztela gordeta 
banatzeko: "Opari mordoa eta 
ederrak, gainera: telebista, argaz-
ki kamera bi, bidaia bat, erlojuak, 
guardasolak, albumak, turroiak… 
Baita UDAko jokalariek sinatu-
tako baloiak ere". 

Astelehenean hasi eta 2.500 
txartelak agortu arte iraungo 
du kanpainak, eta merkatariek 
uste dute harrera beroa egingo 
dietela aretxabaletarrek txartel 
horiei. 

Egutegia, abenduan
Iaz legez, aurten ere egin dute 
egutegia merkatariek, eta hori 
bukatu zain daude bezeroen 
artean banatzen hasteko. "Aben-
duaren erdi ingururako izango 
dira gertu", iragarri du Elexpu-
ruk, eta gaineratu: "Iazkoak 
harrituta utzi zituen herritarrak 
eta gustura jaso zuten. Aurten-
goarekin ere asmatuko dugula-
koan nago". 

gabonetako kanpaina 
Bestetik, Gabonetako kanpaina-
ri ekingo diote abenduaren erdi-
tik aurrera. Azken urteetan legez 
txartelak banatuko dituzte beze-
roen artean eta Aretxarteko 
komertzioetan erosi izana ziur-
tatzen duten sei zigilu jarri 
beharko dira hor. 50 euroko hogei 
txartel eta bost bidaia banatuko 
dituzte zigiluak dituzten txarte-
lekin zozketa egin ostean.

Aretxarteko presidente Idoia Elexpuru txartelak eskuetan dituela.  |   mirari altuBe

1.600 opari baino gehiago 
banatuko ditu Aretxartek
'harraskatu eta irabazi' txartelak euro baten truke emango dituzte 

Loramendiko Kultura taldeak 
antolatuta, Jakoba Errekondo 
hizlariak idatzitako Bizi bara-
tzea, garaian garaikoa garaiz 
liburuaren aurkezpena izango  
da udaletxe zaharrean. Hitzal-
dia azaroaren 19an da, eguena, 
18:30ean.

zalantzak argitu 
Liburuaren nondik norakoen 
bueltan arituko da Usurbilgo 

paisajista. Landareen mundua-
ren oinarriak, bere bizipenak 
eta ondorioak eta baratzeari 
lotutako beste hamaika kontu 
izango ditu hizpide Errekon-
dok; hain zuzen ere, baratzean 
jarduteko behar diren ezagu-
tzen berri emango die elkar-
tutakoei. 

Galdera-erantzunen bidez 
zalantzak zuzenean argitzeko 
aukera ere egongo da; hala, 
elkarren artean eztabaida eta 
jakintza partekatzeko.

Liburua aurkeztuko du 
Jakoba Errekondok
'Bizi baratzea'-n jasotakoaren berri ematera 
dator eguenean, loramendik gonbidatuta

F r o n t e n i s  t x a P e l k e ta  m i s to a

azaroaren 7ko emaitzak

 agurtzane elkoro -  ibon gonzalez / elena artieda - javier Crespo   2-22
 lierni zangitu - ibai zangitu / oihana irazu - haritz gorroño  22-21
 oihana mata - migeltxo / maite Fraile - mikel iturri  22-19
 eneritz ollobarren - beñat zubizarreta / ariane unanue - asier unanue  22-16
 amaia gastañaga - josu lanzos  / rosa ojuel - javier martinez  16-22
 leire Valle - asier Valle / jasone garciaetxabe - jon diez  22-19
 lore martinez - aitor artolazabal / ibone arrieta - goio arrieta  11-22
 ainhoa galfarsoro - adrian merino / miren lezeta - luis unanue  22-13

azaroaren 8ko emaitzak

 oihana mata - migeltxo / elena artieda - javier Crespo  9-22
 amaia gastañaga - josu lanzos / ainhoa galfarsoro - adrian merino  22-14
 lore martinez - aitor artolazabal / oihana irazu - haritz gorroño  11-22
 agurtzane elkoro - ibon gonzalez / maite Fraile - mikel iturri  5-22
 miren lezeta - luis unanue / rosa ojuel - javier martinez  9-22
 jasone garciaetxabe - jon diez / eneritz ollobarren - beñat zubizarreta  22-14
 lierni zangitu -  ibai zangitu / ibone arrieta - goio arrieta  15-22
 leire Valle - asier Valle / ariane unanue - asier unanue  22-5

azaroaren 14ko PartiDuak

 08:30 lore martinez - aitor artolazabal / lierni zangitu - ibai zangitu
 09:00 ariane unanue - asier unanue / jaso garciaetxabe - jon diez
 09:30 ainhoa galfarsoro - adrian merino / rosa ojuel - javier martinez
 10:00 oihana mata - migeltxo / agurtzane elkoro - ibon gonzalez
 10:30 oihana irazu - haritz gorroño / ibone arrieta - goio arrieta
 11:00 leire Valle - asier Valle / eneritz ollobarren - beñat zubizarreta
 11:30 amaia gastañaga - josu lanzos / miren lezeta - luis unanue
 12:00 elena artieda - javier Crespo / maite Fraile - mikel iturri
 12:30 -14:00  Final laurdenak

azaroaren 15eko PartiDuak

 11:00 Lehenengo finalerdia
 11:30 Bigarren finalerdia
 12:30 Finala

m.a.

Gizarte Politikako diputatu Maite Peña izan zen atzo GSR Debagoiena 
zaharren egoitzan bisitan. Eraikina ikusi eta egoiliarrekin eta langileekin 
egoteko aukera izan zuen hark. Adinekoen arretari Gizarte Politiken 
aurrekontuaren %37 bideratzen zaiola esan du astean. Gainera, "gizarte 
zerbitzuen mapa" garatuko dela bermatu du diputatuak, eta, hori 
ahalbidetzeko, erresidentzietan, eguneko zentroetan eta etxebizitzetan 
140 plaza berri sortuko dituela aurreratu du. 

Maite Peña diputatua GSRn

Mus, tute eta briska txapel-
ketak jokatuko dituzte Baso-
txoko erretiratuek gaur, egu-
bakoitza. Eta karta-joko jar-
dunaldia afari eder batekin 
bukatuko dute. 

Martitzenean, azaroak 17, 
ostera, Oñatiko Pake Leku 
erretiratuen elkarteko Ikusi 
Makusi taldeak Arkupen aur-
keztuko du estreinatu berri 
duen antzezlana: Ospitalea 
edo zoroetxea. 18:00etan da. 

Sarrerak Basotxoko bule-
goan banatuko dituzte. Erre-
tiratuen elkarteko bazkideek 
debalde izango dute eta gai-
nerakoek lau euro ordaindu 
beharko dituzte. 

'Ospitalea edo 
zoroetxea' antzezlana 
martitzenean

o M u n i tat e a  g o i e n a   |  
lo r a m e n d i  e l k a r t e a   |   a r e t x a b a l e ta k

Domekan frontenis txapelketako finala
Bikoteek ezin gusturago jokatu dituzte frontenis txapelketa-
ko lehenengo bi jardunaldietako partiduak: "Segituan geratu 
da agerian bikote batzuen maila ona, eta, orokorrean, maila 
polita erakutsi dute guztiek", jakinarazi dute antolatzaileek, 
UDAko kideek, eta helburuak bete dituztela diote: "Giro poli-
ta izan da, bai kantxan, bai harmailetan, eta hainbat adine-
tako jendea elkartu da". 

Bihar hirugarren jardunaldiko partiduak jokatuko dituz-
te eta domekan bukatuko da, finalerdiak eta finalak jokatuta. 
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12 hilabeteko finantziazioa, interes gabe!
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p
ixkana-pixkana bada 
ere, badirudi etxebi-
zitzaren salerosketa 
merkatua indarbe-
rritzen doala; horixe 

igarri dute inguruko higiezinen 
agentziek. Datuek hori iradoki-
tzen dute: Notarioen Kontseilu 
Orokorrak emandako datuen 
arabera, Euskal Autonomia Erki-
degoan %4 handitu dira saleros-
ketak joan den urteko bigarren 
hiruhilekotik aurtengora, eta 
etxebizitzen prezioak %2,2 murriz-
tu ziren epe berean.

Debagoienean ere nabaritu 
da joera hori. Ortuibar agentzia-
ko Gurutz Beitiak "Aste Santua 
baino lehenagotik" igarri du hobe-
kuntza: "Ez da antzina moduan, 
baina jendea berriz dabil etxebi-
zitza erostera animatzen". Bei-
tiaren iritziz, bankuak ere bada-
biltza baldintza zerbait hobeak 
ematen; dena dela, berak dioenez, 
"ez bankuek eurek dioten modu-

ko onak, baina bai, zerbait hobe-
tu dira".

Gelmako etxebizitzak komer-
tzializatzen dituen Bibai Inmo-
biliariako Zigor Aginagaldek 
euren egoera berezia dela azpi-
marratzen du: "Etxebizitza eros-
teko %100eko finantzazioa lor-
tzeko aukera eskaini izan dugu 
guk, eta, horri esker, gure sal-
mentak ez dira jaitsi. Baina hori 
kenduko bagenu, etxebizitzak 
saltzea konplikatua da". 

Sukia Inmobiliariako Mar-
ketin arduradun Alvaro Mai-
suetxek dio "egoera zertxobait 
hobera" doala eta "interesa" 
dagoela igarri dutela, beste etxe 
agentzietako ordezkariekin bat 
eginez, eta Sukiak daroatzan bi 
promozioetan salmentak egin 
ditu aurten. Maisuetxek honako 
faktore hauek antzeman ditu 
hobekuntza horretan: "Egoera 
hobera doa, eta, horrez gain, 
salgai dagoen produktuari bal-
dintza berriak ipintzen zaizkio: 
adibidez, prezioaren barruan 
sartzen dira garajea edo sukal-
deak eta armairuak, eta horrek 
dezente lagundu du".

prEzio gArEsTiAk 
"Banketxeek ez dituzte lehen ema-
ten zituzten erraztasunak berriz 
emango", Aginagalderen iritziz, 
eta orain sarreraren %80 finan-
tzatzen dutela gaineratzen du. 

Bibaiko ordezkariak azaltzen 
duenez, bereziki bigarren eskuko 
etxebizitzen salerosketan dago 
"geldialdia". Eta horrek kate- 
erreakzio antzeko bat sortzen du: 

"80.000 euroko etxebizitzak ez badu 
eroslerik, etxebizitza horren jabeak 
ezin izango du 100.000 euroko etxe-
bizitza erosi, eta horren jabeak 
150.000 eurokoa ere ez… Katea 
azpitik apurtu behar da", hori da 
Aginagalderen gogoeta. 

Pisos.com webgunearen arabe-
ra, Euskadin, 10 eta 20 urte arteko 
etxebizitzak garestiak dira orain-
dik: 130 m2-ko adin horretako etxe-
bizitza bat 352.316 euro kostatzen 
da, batez beste. Espainiako batez 
bestekoa 211.790 euro da.

igogAiLuA, EzinBEsTEkoA 
Gelmako etxebizitzen promozioa 
dela eta, bi motatako bezeroak 
ikusten dituzte, gehienbat, Bibain: 
"30 urtetik gorakoak, behin beti-
ko etxebizitza erosi nahi dutenak, 
eta, bestalde, igogailurik gabeko 
etxebizitzan bizi den jende hel-
dua, hura saldu edo alokatu eta 
igogailua eta garajea duen eta 
kaletik, merkatutik, ospitaletik…
gertu dagoen etxebizitza nahi 
dutenak".

Antzeko zerbait esaten du 
Gurutz Beitiak. Bereziki, 30 urte-
tik aurrerako jendea dabil etxe-
bizitza bila: "Batzuek lehenengo 
etxebizitza nahi dute; beste batzuk, 
ordea, aurrekoa saldu eta behin 
betikoaren bila dabiltza".

Merkatua, 
arnasa hartzen
Batez ere, 30 urtetik aurrerako jendea hasi da etxebizitza bila, 
eta sektorea eurei esker dabil poliki-poliki biziberritzen

salgai dagoen etxebizitza.

produktuak 
baldintza 
hobeak izaten 
ditu orain
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B
ibai etxe agentziak 
Arrasateko Gelmako 
etxebizitza ezagunak 
komertzializatzen 
d i tu .  Horie tako 

batzuk bukatutako blokeetakoak 
dira eta beste batzuk oraindik 
amaitu gabe daude, baina horie-
tako bi atari salgai daude. 

Bukatutako bi blokeetako 
bost etxebizitza daude oraindik 
salgai. Horrez gain, logela bate-
ko etxebizitzak ere badaude 
salgai 135.000 eurotik –gehi 
BEZa–. Apartamentu horiek 
guztiz jantzita daude. Bibaik 

ematen duen abantaila honako 
hau da: %100eko finantzazioa 
lortzeko aukera eskaintzen due-
la etxebizitza erosteko. 

ETxEBiziTzA, nAhiErAn 
Bestalde, 3. blokea dago; eraiki-
naren %80 eginda dago, eta barru-
ko aldea bakarrik geratzen da: 
paretak, instalazioak… Bloke 
horretan, 24 etxebizitza komer-
tzializatzen ditu Bibai agentziak.

Etxebizitza hori bukatzeke 
egoteak aukera ematen die jabe 
berriei bizilekua nahieran egi-
teko. Zigor Aginagaldek honela 

azaltzen du: "Norberak erabaki 
dezake distribuzioa, armairuen 
kokapena, logelak handitu edo 
txikitu... Aukera polita ikusten 
dut hori, etxebizitza nork bere 
erara egin dezakeelako, asko 
pertsonalizatuta".

EskAinTzA BErEziA 
Prezio aldetik "oso lehiakorrak" 
direla azpimarratzen du Zigor 
Aginagaldek. Hala, hiru logela-
ko etxebizitzak 93 eta 95 m2 era-
bilgarri artekoak dira eta 254.000 
eurotan –BEZ barik– saltzen 
dira. Bi logelako etxebizitzak 

ere badaude aukeran, 72 m2 era-
bilgarrikoak, 198.000 eurotik –gehi 
BEZa–. Eskaintza berezi bezala, 
bloke berriko lehenengo hama-
bi etxebizitzatan garajea prezio 
barnean ematen da; horietako 
zortzi saldu direnez, momentu 
honetan lau etxebizitzak garajea 
prezioaren barne dute. Garajeak 
ere salgai egongo lirateke edo-
zein eroslerentzat 20.500 eurotik 
hasita –gehi BEZa–.

Aginagaldek azpimarratzen 
du eskaintza berezi horren arra-
zoia dela sustatzaileak obra has-
teko 12 etxebizitza saldu behar 

dituela; lehenengo 12 erosleek 
abantaila hori izango dute.

kALiTATEA ETA kokApEnA 
Honako hau gaineratzen du Zigor 
Aginagaldek: "Etxe handiak dira, 
etxe ederrak, eta 1. eta 2. blokeen 
berdinak edo oso antzerakoak 
izango dira"; bereziki kalitate 
oneko etxeak, beraz. Eta koka-
pena ere azpimarratzekoa dute 
Gelmako etxebizitzek: Arrasate-
ko leku ezin hobean daude, kalean 
bertan eta erdigunetik oso gertu, 
baina zaratarik eta ibilgailuen 
trabarik gabe. 

Bizileku 
ederra, 
leku ezin 
hobean
%100eko finantzazioa lortzeko aukera 
eskaintzen dute gelmako etxebizitzetarako gelmako etxebizitzak.

Oraindik aukeran 
kokapen oso oneko 
etxebizitzak. 
Zatoz ikustera edo klikatu 
www.promocioneserregetxoplaza.com
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B
ergaran, Erregetxo 
plazako etxebizi-
tzen salmenta dara-
ma Ortuibar etxe 
agentziak. 

Honako etxebizitza hauek 
daude salgai: udal prezio tasa-
tuko hiru etxebizitza, bat hiru 
logelakoa eta beste biak bi loge-
lakoak –erregimen horretako 
hamar etxebizitza saldu dira–; 
eta beste 36 etxebizitza merka-
tu librekoak. "Altuera eta koka-
pen oneko etxebizitzak dira", 
dio Ortuibar etxe agentziako 
Gurutz Beitia arduradunak. 

Promozio berekoak ziren 
babes ofizialeko beste hamabi 
etxebizitza, denak salduta.

EnErgiA AurrEzTEko 
Hedadura aldetik, salgai dauden 
etxebizitzok 70 eta 95 metro koa-
dro artean dituzte erabilgarri, 
eta 245.000 eurotik hasita saltzen 
dira. 

Ezaugarri nagusiak honako 
hauek dira: kokapen ezin hobea, 
Bergarako hirigune historikoa-
ren barruan eta erdigunetik oso 
gertu; eraikuntzan, tabikeria 
aldetik, adreilu tradizionala eta 
pladurra konbinatzen dira, emai-
tza akustiko eta energia mailan 
emaitzarik onenak lortzeko. 
Ortuibar etxe agentziak nabar-
mentzen du "etxebizitza guztian 
erabilitako materialak oso kali-
tate onekoak" direla.

 Bestalde, energia eraginkor-
tasun aldetik, B klasifikazioa 
duten etxebizitzak dira. Bigarren 

kalifikazio onena da hori eta 
batez bestekoa baino gastu txi-
kiagoa dutela esan nahi du.

Kontuan hartzekoa da jan-
tzita datozen etxebizitzak dire-
la, neurri handi baten; hala, 
Xey markako sukaldeak dituzte, 
Bosch markako etxetresna elek-
trikoekin. 

nAhiErAn 
Gaur egun boladan dagoen eta 
jende askok eskatzen duen bes-
te aukera bat ere ematen dute 
Erregetxo plazako etxebizitzek, 
Gurutz Beitiak azaltzen duen 
moduan: "Erosleek aukeran dau-
kate etxebizitza euren gustura 
egitea. Guk betidanik eman izan 
dugu zerbitzu hori, eta gaur 
egun ere eutsi egiten diogu 
eskaintzari". Hala, eraikuntza 
eta hornikuntza zein fasetan 
dauden kontuan izanda, erosleek 
aukera daukate material batzuk 
edo beste batzuk hobesteko eta 
ipinarazteko, aldaketak egiteko, 
hiru logelaren ordez birako espa-
zioa egiteko… 

gArAJEA AukErAn 
Horrez gain, etxebizitza erosten 
dutenek garaje itxia erosteko 
aukera dute. Bai tasatuek, bai 
merkatu libreko etxebizitzek 
ematen dute aukera hori.

Etxe agentziak nabarmentzen 
du 36 etxebizitzak handiak eta 
distribuzio ergonomikodunak 
direla. Lehen mailako materia-
lekin eginak daude, eta altzariak 
eta etxetresnak dituzte.

Jantziak eta 
eraginkorrak
Erregetxo plazan, Bergarako leku ezin hobean, etxebizitza 
hornituak eta 'B' kalifikazio energetikodunak daude salgai

Erregetxo plazako etxebizitza blokeen irudia.

D
ebagoienean bi pro-
mozio komertziali-
zatzen dabil Sukia 
etxe agentzia: Arra-
saten bata, Udalpe 

kalean, Uribarrin; eta Eskoriatzan 
bestea, Elorretan. 

KoMunIKAzIo ErrAzA 
Arrasateko etxebizitzen gainean 
honako alderdi hauek nabarmen-
tzen dituzte Sukiako ordezkariek: 
"Ingurune lasai ezin hobean dago, 
oso ondo orientatua". Erdigune-
tik 1,7 kilometrora bakarrik dago 
–5 minutu autoz eta 15 bat oinez 

joanez gero–, eta zerbitzu asko 
ditu inguruan: dendak eta salto-
ki handi bat, kiroldegia, haurres-
kola, herri autobus geltokia, 
anbulatorioa, ospitalea, eliza… 
Horrenbestez, kalearen eta auzoa-
ren abantailak bateratzen dituz-
te etxebizitza horiek, kokapen 
aldetik.

Eraikin horrek hiru atari ditu 
eta bertan bi eta hiru logelako 
etxebizitzak daude. Hiru logela-
koen artean, hainbat motatakoak 
daude aukeran. Bestalde, beheko 
solairuko etxebizitzek gune iris-
garria deitzen den bat daukate, 

38 m2 ingurukoa: "Komunikazioa 
etxebizitzatik egiteko aukera 
dago, eta garajeen sototik sar 
daiteke". Ia 38 m2-ko terraza ere 
badago. 

Eta, bestalde, hiru logelako 
beste etxebizitzek terraza ere 
badute.

Etxebizitzaren prezioaren 
barruan sukaldea –erabat jantzi-
ta–, armairuak eta garaje itxi bat 
daude. 

Hiru logelakoa 235.000€eurotik 
eta bi logelakoa 195.000€eurotik 
aurrera daude salgai –bi kasue-
tan, BEZa aparte–. 

LAu LogELAkoAk 
Eskoriatzan, Elorreta auzoan 
etxebizitzak ditu salgai Sukia 
etxe agentziak. Kokapen aldetik, 
ingurune natural eta lasaian dau-
dela azpimarratzen dute Sukiako 
arduradunek. 

Bi bizitzako eraikinak dira, 
eta bakoitzak lau logela, lau bai-
nugela, sukaldea, txokoa, traste-
lekua eta bi automobil sartzeko 
garajea ditu. 

Logela nagusitik 10 metro 
koadroko  terraza batera atera-
tzeko aukera dago. Etxebizitza 
guztiek dute zona berdea ingu-

ruan, batzuek beste batzuek bai-
no handiagoa.

Etxebizitza horien prezioan 
ere sukalde guztiz jantzia eta 
armairuak daude. 

Horrez gain, Sukiak azpima-
rratzen du erosleek aukera dute-
la etxebizitzaren azken materia-
lak aukeratzeko eta, beraz, etxe-
bizi tza pertsonalizatzeko. 
Aukera horrek dirua aurreztea 
ere badakar, hasiera-hasieratik 
norberaren gustuko etxebizitza 
egiteko aukera dagoelako.

Etxebizitza horien prezioa da 
380.000 euro gehi BEZa. 

Terraza 
edo gune 
irisgarria 
aukeran
Arrasaten eta Eskoriatzan, aire zabaletik 
gertu bizi izateko etxebizitzak Arrasateko uribarri auzoko etxebizitza bat, barrutik.
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B
ertan enpresak igo-
gailuen mantentze-la-
netan eta instalazioan 
lan egiten du. Urte-
beteko kontratuak, 

telefono linearen kudeaketa doan 
egiteko aukera, 24 orduko zerbi-
tzua eta igogailu guztien azterke-
ta energetikoa; hori guztia eskain-
tzen du, bezeroen eskubideak 
defendatzeko helburuarekin, eskai-
nitako zerbitzuaren eta ordaindu 
beharreko prezioaren arteko erla-
zioa bilatuta. 

Azken urteotan, higiezinen 
boom-ak igogailu parke berri bat 
ekarri du bailarara, baina parkea-
ren erdia baino gehiago betetzen 
duten igogailuak modelo zaharrak 
dira. Honela adierazi du Bertan 
Igogailuak kooperatibako Ibai 
Salazar ingeniariak: "Debagoie-
neko igogailuen parkea gutxika
-gutxika zahartzen ari da, eta, 
askotan, enpresek aprobetxatu 
egiten dute modernizazio garestiak 

saltzeko, baina badaude eta guk 
baditugu beste aukera batzuk".

Igogailuak bi zati ditu: alde 
batetik, maniobra, alde elektroni-
koa dena; eta bestetik, talde hidrau-
likoa edo talde traktorea, motorra 
dena. Motorra, askotan, birbobi-
natzera eramaten da, eta aldatzea 
ezinezkoa denean berri bat jarri 
behar da. Gutxi gorabehera, igo-
gailu baten motorra aldatzeak, 
eskulana barne, 3.000 eurotik gora-
ko kostua du.

Elektronika edo maniobra  
aldaketa bat egin behar bada, aldiz, 
5.000 eurotik aurrerako kostua 
izan dezake. Batzuetan, aldiz, igo-
gailuak dituen plakak jada ez 
dituzte egiten igogailuen fabrika-
tzaileek, eta eurek erabakitzen 
dute igogailu modelo bat egiten 
jarraitzea edo ez egitea. Horiek 
mantentzen dituzten elementuekin 
ere berdina gertatzen da. Elemen-
turik ez badago, berria jarri behar 
da, eta enpresek hori hartzen dute 
helburu gisa, berria jartzea, eta 
kostua handiagoa izatea. "Manio-
bra eta motorra aldatzeak 8.000 
euro inguruko kostua du, baina 
badira kasuak maniobra aldatzea 
bakarrik 8.000 euro ordaindu dela. 
Hori enpresa bakoitzak duen tari-
farekin dago lotuta, eta ez obrak 
balio duenarekin".

BiziTzA LuzATu
Produktuek zaharkitzapen pro-
gramatua dute, eta produktu baten 
bizitza erabilgarriari bukaera 
zehatza ezartzen diote fabrikatzai-
leek. Erabiltzaileak behar baino 
lehenago baztertu beharko du 

erositako produktua, ekoizleak 
produktu horretarako ordezko 
osagairik eskaintzen ez duelako 
edo produktua konpontzeko zer-
bitzu teknikorik eskaintzen ez 
duelako.

Horrekin lotuta, produktuaren 
bizitza luzatzeko aukera dagoela 
azaldu du Bertan enpresako Ibai 
Salazarrek: "Plaka elektroniko 
batzuk garatu dituzten ingeniariak 
dauzkagu. Plaka horiekin, manio-
bra aldatu beharrik ez dago beha-
rra dagoenean, eta igogailu ber-
berak urte gehiago irauten du".

Bertan igogailu enpresak mode-
lo zaharretan enfokatutako lan-
talde profesional bat dauka igo-
gailuen mantentze-lanak egiteko 
eta, berria jarri barik, modelo 
zaharra konpontzeko. Hala, kon-
ponketaren bat egin behar denean 
konplikaziorik ez izatea da horren 
helburua. Aukera hori izanda, 
mantentze-lanak egiten direnean, 
bizilagunen komunitateak eraba-
ki dezake modernizazioak noiz 
egin eta noiz ez.

Bestalde, denbora laburrean 
igogailu guztiek telefono insta-
lazioa izango dute. Horregatik, 
Bertan igogailu enpresak telefo-
norik ez daukaten bezero guztiei 
instalazioa egingo die lege hori 
aldatu aurretik, ordurako prest 
egoteko.

igogailuak 
modernizatuz
gertuko zerbitzua eskaintzen du Bertan Igogailuak enpresak 
eta bezero bakoitzaren beharretara egokitzen da

Bertan enpresako langilea mantentze-lanak egiten.

Modernizazio 
garestiak 
saihestuz 
aukera gehiago
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k
olore eta testura sor-
ta handia egon arren, 
sukaldeen azken 
urtetako joera ez da 
askor ik  a ldatu . 

Sukalde zurien eskaera dago, 
zabaltasun sentsazioa areagotze-
ko eta argitasun handiagoa egon 
dadin. Batez ere, distira gura iza-
ten du bezeroak, nahiz eta bere 
lekua hartzen ari den matea zetaz-
ko akaberarekin.

Materialari dagokionez, erraz 
garbitzen dena eta iraunkorra 
bilatzen du bezeroak. Horregatik, 
sukaldeak ate geruzatuekin fabri-
katzen dituzte Carrascal Arozte-
gian, kalitatearen eta prezioaren 
arteko erlazio ona eskainita. Sukal-
de lakatua, berriz, geroz eta gehia-
go eskatzen da; erakargarria da 
bere akabera, eta zetazko ukituak 
xarma ematen dio. Eskulekuetan, 
azken urtetako joera berak jarrai-
tzen du: ateekin batera datoz esku-
lekuak modulu baxuetan, eta 

ezkutuan modulu altuetan, pomoak 
eta kirtenak baztertuta.

Bestalde, geroz eta gehiago 
zaintzen dira lan egiteko altuerak. 
Horregatik, modulu baxuko altue-
raren eta zokaloaren arteko kon-
binazio-aukerak handitu ditugu, 
sukalde-gainekoaren altuera beze-
roaren neurrira egokituta, ero-
soago lan egiteko. Modulu baxue-
tan, aldiz, botilategiak, ogi-saskiak 
eta halakoak eskatzen dituzte 
bezeroek.

Carrascal Aroztegikoen ara-
bera: "Erosotasuna, sukalde prak-
tikoa eta gauzak gordetzeko lekua 
eskatzen du bezeroak, diseinuaz 
ahaztu barik. Hala, tiraderak jarriz, 
denbora gehiegi armairuaren 
barrenean gauzak bilatzen ibiltzea 
ekidin nahi izaten da".

Zati altuetan, zintzilikariak 
jartzen dira ate eraisgarriekin  
–gorantz irekitzen direnak–, atee-
tako orriak bezala, led argiteria-
rekin lan eremua argiztatzeko 

asmoz. Carrascal Aroztegiko tira-
dera eta burdineriek balaztatze 
sistema bat dute ixterakoan, eta 
tiraderen bandek ere badituzte. 
Hala, ateek ixte leun eta isila iza-
ten dute.

Sukalde-gainekoei dagokienez, 
nabarmentzekoak dira Dekton 
zeramikazko materialak; erresis-
tentzia handia dute:  marradurak 
ez gertatzeko, berotasunari aurka 
egiteko eta hezetasunarekiko defor-
maezinak izateko. Ontzi-garbigai-
luetan eta arropa-garbigailuetan, 
berriz, integratuak eskatzen dira 
gehien, ezkutuan daudenak, baina 
bistan geratzen direnak.

InGuruMEnA zAInDu
Ingurumenarekiko kontzientzia 
dela-eta etxetresna elektriko era-
ginkorren eskaera handiagoa da. 
Izan ere, elektrizitatearen eta ura-
ren gastua txikitzen da. Emaitza 
hobeak lortzen dira garbitasunean 
eta elikagaien kontserbazioan.

sukalde 
argitsuak 
zuria 
erabilita
Sukalde-gainekoaren altuera geroz eta 
gehiago zaintzen da, eroso lan egiteko

zuri kolorea nagusi duen sukalde modernoa. sukaldeko ate bako apala.

www.bertan.eus | info@bertanigogailuak.eus
Garaia. Goiru 1A - 20500 Arrasate
Tel.: 943 90 34 50 | 691 64 79 65

• Debagoienean finkatutako enpresa, 
%100 euskalduna.

• Iraupen-konpromiso barik  
funtzionatzen duen enpresa bakarra.

• 24 orduko benetako zerbitzua eta 
pieza guztiak barne 100 €-tik aurrera.
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s
ukaldeetan kolore 
erabiliena zuria da; 
b a i n u g e l e t a n , 
berriz, askotariko 
koloreak erabiltzen 

dira. Edozelan ere, distira azpi-
marratu nahi izaten da. Carras-
cal Aroztegikoen esanetan: 
"Bezeroek gehien eskatzen duten 
materiala formikoa da, erresis-
tentzia eta kalitate eta prezio 
ona bermatzen duelako. Altza-
ri lakatua ere asko eskatzen 
digute".

Moduluak, berriz, zintzilik 
jartzen dituzte gaur egun ere, 

eta armairuek ez dute lurra 
ukitzen. Bestalde, bainugelaren 
tamainaren arabera altzari osa-
garriak ere jarri ohi dira, egu-
nerokotasunean erabiltzen diren 
materialak gordetzeko: eseki-
takoak, euskarriak edo godale-
tak, eta abar. 

Estalkiei dagokienez, "por-
tzelana zurizko estalkiak jartzen 
direnean pieza bakarrean joaten 
dira, normalean; izan ere, kon-
keta integratuta dator. Sukal-
deetan moduan, tiratzaile inte-
gratuak dituzten altzarien eskae-
ra handia izaten da".

EspAzioA AproBETxATu
Bezeroek gehien eskatzen dute-
na horma-armairuak izaten dira. 
Neurrira egindakoak nahi iza-
ten dituzte, altu errematatuta-
koak, eta zabalak, lekua hobeto 
aprobetxatzeko. Bide batez, 
armairuen eta pareten artean 
tartetxorik utzi gabe.

ArMAIru PrAKTIKoAK
Armairuen ateei dagokienez, 
berriz, irristailuak direnak eska-
tzen dira gehien. Praktikoak 
dira, eta lekua aprobetxatzeko 
modukoak. Ateak zabaltzera-
koan espazioa txikitu egiten da 
inguruan, eta ate irristailuekin 
ez dago atea ireki beharrik, 
arazo horri irtenbidea emanda. 

Ateak zabalak eta lauak eska-
tzen dira, batez ere, eta gailen-
tzen den kolorea zuria da, egu-
rrezko koloreaz gain. Zuriak 
beste kolore batzuekin oso ondo 
konbinatzen du, eta argitasuna 
lortzen da, bide batez. 

"Kristal opakuak ere erabil-
tzen dira, koadroak eginez, zila-
rrezko detaileak jartzeko eskae-
ra ere egiten dute askok". Edo-
zelan ere, ateendako erabiltzen 
den material nagusia mate zuri 
lakatua da, melaminaren modu-
koa dena.

Biziraupen 
luzea helburu
Armairuak eta bainugelak bezeroen gustura egiten dira, 
kanpoaldetik zein barnealdetik espaziotsuak direnak

Armairuaren eta paretaren artean tartetxo gabe.

Bainugelako estalalkia pieza bakarrean.

Armairuen barnealdea nahi bezala
Berrikuntzak dauden arren, melaminazkoak izaten dira, 
normalean, armairuen barnealdeak; zuriak, 
egur-kolorekoak, zuntz akaberarekin… Material iraunkorra 
eta ekonomikoa eskatzen du bezeroak, Carrascal 
Aroztegikoen esanetan. Arropa eskegitzeko barrak, apalak, 
oinetakoak jartzeko apalak eta tiraderak eramaten dira 
armairuen barnean. Baina armairu barruko elementuen 
antolaketa bezeroaren eskaeren edo beharren arabera 
egokitzen saiatzen dira Carrascal Aroztegian. Armairu 
barnealde politak, inguruarekin bat egiten dutenak.

Armairuaren ireki eta espaziotsua.

ZEURE NEURRIRA 

ZEURE GUSTURA
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k
olore neutroak era-
biltzen dira logeleta-
ko eta egongeletako 
paretetan, eta horie-
xek gura dituzte beze-

roek. Kolore zuria da nagusi 
egongeletan; eta logeletan, berriz, 
intxaur-kolorea eskatzen da, nahiz 
eta margotzeaz bat paperarekin 
estaltzea eskatzen duten askok: 
loreak dituztenak, marra zuze-
nekoak eta testurak dituzten paper 
leunak, besteak beste.

Egongelako altzariak aukera-
tzeko orduan, egurra da aurten-
go joera berriz ere. Askok 
intxaur-egurra nahi izaten dute, 
egurraren marrazkia bistaratuta. 
Hala, dotorezia gura dute, eta 
hori eskatzen dutenek egongela-
ko gainerako elementuekin kolo-
rea ematen diote altzariarekin 
konbinatuta; esaterako, gortina, 
edo alfonbra koloretsuak erabi-
lita. Altzari arinak nahi ditu jen-
deak, gauzak gordetzeko soilik, 
eta hondo txikikoak nahi izaten 
dituzte; telebista lauengatik izan 
daitekeela adierazi du Ugarte 
Aroztegiko Rosa Muradas-ek.

Uniformetasuna gura izaten 
da logelan, altzariekin bat egiten 
duten kuxinak eta alfonbrak era-
biliz. Armairuen eskulekuei dago-
kienez, push erakoak ziren lehen, 
eta gaur egun, aldiz, luzeak nahi 
ditu bezeroak.

Bestalde, kristalezko altzariak 
ere asko erabili dira gaur egun 
arte. Horiek gardenak edo kolo-
retakoak izan daitezke, barruko 
elementuak ikusten diren horie-
takoak. Gaur egun, aldiz, bazter-
tu egiten dira. Izan ere, tonu 
berbera eta uniformetasuna lor-
tu gura da, eta talka egiten du 
kristalezko altzariak gainerako 
dekorazioan. 

LogELA ErosoAk
Logeletan ere kolore neutroak 
nahi ditu bezeroak, erosotasuna 
bilatu nahian. Kolore zuria bel-
tzarekin eta egur-kolorearekin 
nahastea ohikoa izaten da. Pare-
tetan kolore zuria asko eskatzen 
da, eta, hori osatzeko, oheburu 
inguruan papera erabiltzen hasi 
da, altzariak nabarmentzeko 
asmoz. 

Armairuak, berriz, paretari 
itsatsita nahi izaten dira, bitar-
te barik. Ahal izanez gero, sabai-
ra guztiz itsatsita daudela, gar-
biketa errazteko. Gidaridun ateak 
dituzten armairu sinpleak, moder-
noak eta minimalistak eskatzen 
dira, baina barruan berritasunak 
ere ikusten dira: logelaren pare-
tako kolorea zuria bada, armai-
ruaren barruan gerezi kolorea, 
intxaur-kolorea, eta abar eskatzen 
da. "Bezeroek dotorezia lortu 
gura dute detaile honekin, oso 
polit egiten du eta jendea pozik 
geratzen da". Bestalde, horma-ar-
mairuen eskaera ere badago, ate 

irristailuak dituztenak edo ate-
rik gabekoak. Hala, logelako 
espazioa ahalik eta ondoen apro-
betxatzen da, eta neurrira ere 
egiten dituzte armairuak Ugar-
te Aroztegian.

Armairuen apalen lodiera bi 
edo hiru zentimetrokoa izaten 
da, pisuarekin horiekin ez oker-
tzeko. Bestalde, ate lauekin joka-
tzen da.

LAnpArA EsEkiAk
Aspaldiko lanpara handi eta ese-
kiak berriz daude modan: sabai
-lanparak. Modernoagoak dira, 
baina "askok atzera egiten dute 
garbiketarengatik; izan ere, ez 
da samurra horiek garbitzea. 
Oihalezko tulipa-lanparak kris-
talezko zintzilikariekin oso ele-
gante geratzen dira".

Mesanotxeko lanpara miti-
koak ere asko aldatu dira: gaur 
egun, mahaitxoa libre utzi nahi 
da, eta, horretarako, sabaitik edo 
paretatik argi zuzen bat bidera-
tzen da. Askotariko argi zintzi-
likariak daude, eta logela inti-
moago bihurtu gura izaten da 
elementu horrekin.

Egongela eta 
logela neutroak
Altzari modernoak alde batera utzi barik, egur kolorea 
zuriarekin eta beltzarekin konbinatzen da dotorezia lortzeko

Logelak erosotasuna eskaini behar du, kolore neutroekin lasaitasuna lortuta. Egongela dotorea, kolore zuria eta beltza nagusi.

Logelari espazioa ematen dion horma-armairua.

gidaridun 
ateen barruan 
kolorea 
berritasun

sabaitik 
zintzilikatutako 
lanparak 
mesanotxeetan 

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

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 034630

AROZTEGIA
San Juan 1a
Tel.: 943 765491

BERGARA
aroztegia@ugartearoztegia.com

Proiektuak · Koltxoiak 
Horma-Armairuak 
Altzariak neurrira 

Ateak · Eskailerak · Leihoak · 
Tarimak · Egur lanak
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Eskoriatzako San Pedro 
parrokian konponketa 
lanak egiten ari dira
eguenean eta egubakoitzean aranburuzabalako kale zati 
bat itxita egongo da, arbiñosteko irteeratik zubiraino
ImAnOl BElOKI  |  eskoriatza

Duela hilabete batzuk tximista 
batek Eskoriatzako San Pedro 
elizako kanpandorrea jo zuen  
–kanpandorreko dekorazio ele-
mentuetan– eta sabaian kalteak 
eragin zituen. Orduko kalteak 
konponduta geratu ziren, baina, 
lan horiek egitean, beste hainbat 
dekorazio elementu ere apurtuta 
zeudela konturatu ziren langileak; 
zortzi, guztira –errosetak, txan-
pinoi formakoak…–, forma eta 
itxura askotarikoak. 

Orain arte zain egon dira obra-
ko langileak konponketa lanak 
egiten jarraitzeko; harginek pie-
zak egin arte itxaron behar izan 
dute. "Dekorazio harri batek 200 
kilo inguru ditu, eta gurutzea 
kendu beharko dugu hori jartze-
ko…", azaldu du obrak egiten 
diharduen Ramel enpresako ardu-
radunak. "Hau egiteko aldamio 
handiago bat jarri dugu, baina 
50 metroko garabi bat ere erabi-
liko dugu".

Astelehenerako edo martitze-
nerako amaituko duten aurrei-
kuspena dute obraren arduradu-
nek, baina egun batzuk gehiago 
egongo dira bertan, bide batez,  
San Pedro parrokiak eskatuta, 
garbiketa lanak egiteko.

Errepidea itxita
Aste honetako lanen berezitasu-
nak errepidea moztea ekarriko 
du eguenean eta egubakoitzean. 
Hain zuzen, azaroaren 12an eta 
13an, elizako zubitik Arbiñoste-
ko irteeraraino bidea itxi egingo 
dute ibilgailuendako.

Goizeko zortzietatik arratsal-
deko seietara itxiko dute bi egu-
netan, eta gauetan, berriz, ireki-
ta izango dute errepidea ibilgai-
luek. Bada, egun horietan, 
Arrasateko noranzkoan doazen 
ibilgailuek Dorleta auzotik joan 
beharko dute.

San Pedro parrokia atzeko ikuspuntutik aldamioa jarrita.  |   JoseBa gaBilondo

Gaur, bihar eta etzi izango da 
Asier Altuna zinemagilearen 
Amama filma ikusgai Zaldi-
barren. Lau eurotan eros dai-
tezke sarrerak kiroldegian, 
edo pelikulen aurretik leiha-
tilan. Gaur, 22:30ean izango 
da, eta bihar, 20:00etan; biak, 
euskaraz. Eta etzi, 19:00etan, 
gaztelerazko azpitituluekin.

'Amama' filma ikusgai 
izango da Zaldibarren 
aste bukaeran

Hondakinen gaineko herri 
galdeketan aurretiko bozka 
emateko bi egun ezarri zituen 
Udalak, baina hainbat herri-
tarrek egun bat gehiago eska-
tu dute. Eskaera horri eran-
tzunez, azaroaren 20an, 23an 
eta 24an egongo da aukera 
botoa aurrez emateko. Uda-
letxean, 09:00etatik 14:30era.

Herri kontsultan botoa 
aurretik emateko egun 
bat gehiago egongo da

Pirritx, Porrotx eta Marimo-
tots pailazo ezagunen Amalur 
ikuskizunerako sarrerak gaur 
jarri dituzte salgai kirolde-
gian, sei eurotan. Antzezlana 
azaroaren 21ean, zapatuan, 
izango da, arratsaldeko bost 
eta erdietan, eta, hain zuzen 
ere, guztiek sarrera beharko 
dute, heldu eta nagusi.

Pirritx, Porrotx eta 
Marimotots ikusteko 
sarrerak salgai

Eskoriatza Garbiak tortilla
-jana egin zuen atzo herriko 
plazan. Gaur, aldiz, Intxaur-
txueta auzoan egingo du, 
19:00etan. Ekimen horrekin, 
bosgarren edukiontziaren alde 
egiteko eskatu nahi die herri-
tarrei, eta, bide batez, azaroa-
ren 29an bozkatzera joateko 
eskaera egin.

Eskoriatza Garbia 
plataformak 
tortilla-jana antolatu du

I.B  |  eskoriatza

Bidegik, Gipuzkoako Azpiegitu-
ren Agentziak, zuhaitzen marraz-
kiak dituen triangelu formako 
horma-irudi digitalarekin esta-
liko du GI-627 errepide gainetik 
doan pasabide zaharreko hor-
ma-bularra.

Obrak astelehenean hasi 
ziren, eta 18 metro luze eta 6,4 
metro garai den horma-bula-
rreko irudia hamazazpi panelek 
osatuko dute. Horretarako, 
errepide bazterrean aldamioa 
jarri dute.

Aurreko irudia estali 
Aste Zapatistako kideek mura-
la margotu zuten leku berean, 
eta margotzeko baimena eska-
tu zutenean hitzartuta zegoen 
pareta horren eraberritzea. 
Hala, Udaleko ordezkariekin 
hitz eginda, Bidegiren eskume-
na dela adierazi dute. "Gutxie-
tsi gabe, Bidegik burutuko duen 
lana uste baino azkarrago ger-
tatu da, artelan eder bat arti-
fizial batengatik estaltzea…", 
adierazi dute Aste Zapatistako 
kideek.

Muntaketa lanetan ari dira Eskoriatzako 
sarreran dagoen horma-bularrean

Triangelu formako horma-irudia egingo dute.  |   Bidegi

I.B  |  eskoriatza

Emakumezkoen areto futboleko 
entrenatzaile ezagun Carlos Nava-
rro Eskoriatzan izango da azaroa-
ren 13an, 14an eta 15ean hitzaldiak 
egiten. Doako prestakuntza jar-
dunaldiak egingo dituzte Manuel 
Muñoz kiroldegian eta Ibarraun-
di museoan, eta Eskoriatza Kirol 
Elkarteak gonbidapena egin nahi 
die areto futboleko entrenatzaile 
guztiei bertara daitezen.

Eskoriatzako Udalak, Kirol 
Elkarteak eta Nazioarteko Areto 
Futbol Entrenatzaileen Elkarteak 
(ANEFS) antolatutako ekimenak 
hiru hitzaldi izango ditu, teori-
koak zein praktikoak izango dire-
nak. Hala, gaur egun emakumez-
koen areto futboleko lehen mai-
lako Alacant unibertsitateko 
taldeko entrenatzaile Carlos 
Navarrok hainbat azalpen eman-
go dizkie bertaratzen diren entre-
natzaile, kirolari eta interesatuei. 

Egitarau zabala
Egubakoitzean hasiko dira jar-
dunaldiak, 20:30ean, Ibarraundin. 
Gaur egun emakumezkoen areto 
futbolean dagoen egoera aztertu-
ko dute Oinarritik, elitera hitzal-
di teorikoan.

Zapatuan, berriz, 09:45etik 
11:00etara, kiroldegian, teknika 
progresioaren inguruan arituko 
dira; hain zuzen, azalpen teorikoa 
eta praktikoa emango dute. Arra-
tsaldean, 18:15ean, bigarren mai-
lako Ordizia eta Stylo Berrio 
taldeen arteko derbia jokatuko 
da Ordizian. Hala, Kirol Elkar-
tetik gonbidapena egin dute arra-
tsaldeko partidura joan eta biga-
rren mailako taldeen arteko 
partidua ikusteko.

Domekan, Defentsa altua eta 
4-0 fundamentuen hitzaldian, hain-
bat azalpen emango dituzte prak-
tika moduan. 11:30etik 12:30era 
bitartean izango da, eta hala 
amaituko dira aste bukaerako 
jardunaldiak. 

Ohar moduan, Kirol Elkarte-
tik puntualak izateko eskaera 
egin dute, orduak errespetatuz, 
jardunaldiez gain dauden ekintzei 
trabarik ez egiteko.

Carlos navarro.  |   salaFemenino.WordPress.com

Carlos Navarro entrenatzaile ezagunak 
hitzaldiak egingo ditu egunotan
egubakoitzetik domekara bitartean saio praktiko eta teorikoak izango dira
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maider arregi

Lehenengo ping-pong mahaia jarrita dago pilotaleku txikiaren alboan. 
"Proba gisa jarri dugu, eta, materiala gogorra dela ikusita, berdina den 
bigarren mahaia ere laster ipiniko dugu", azaldu du Antzuolako alkateak. 
Herriko gaztetxoek gustura hartu dute ping-pong mahaia, eta eskolatik 
irteten direnean ere bestelako jolas bat egiteko aukera dutela orain diote.  

Ping-pongaz 
gozatzen
dihardute
dagoeneko

"Gaztetxian hiru aldiz lapurre-
tan in dabe"; "Bai, neri esan 
doste berak lapurtu dabela" ; 
"Ah, bai? Ba igual hala izango 
da, bera halakua izanda…";  
"Bestela, beste haura be izan 
leike…".

Hala da, bai. Gaztetxian 
lapurretan in dabe, hiru aldiz 
zehazki. Bertako gauza batzuk 
eruan  ditxue, bai. Baina, ez, 
ez dakigu zein izan dan. Zurru-
murruak handik eta hemendik, 
pertsona harek esandakua egi-
xa ete dan edo ez, nik uste  dote-
na egixa dan edo ez… 

Zurrumurru jaia Antzuolan.  
Danok dakiun bezalaxe, azken 
hilabeteotan gaztetxian egoeria 
ez da oin dala hiru urte bizi  
zeban berdina. Onartzen du. 
Jendia pixkanaka-pixkanaka 
arrazoi desberdinak medio,  
asanbladetara ez da juten, danon 
motibaziñuak behera in dau, 
bai. Jaixak antolatzen kantzau 
in ginen, horren atzian kezkak, 
lan orduak… Lana in biherra 
dago. Eta gaztetxian, berdina  
pasatzen da. 

Zorionez, kuadrila berri bat 
gogoz sartu zan lanerako; gau-
za berrixak itxeko zein ikuste-

ko aukeria egon zan, gustu 
desberdinetarako ekintzak.  

Eskerrak emon nahiko gon-
tzake udatik gaur arte lanian 
jardun daben kuadrillatxuai, 
ta noski, hiru urte honetan 
modu batera edo bestera bertan 
parte hartu dabenai! Aupa zuek! 

Juan zan zapatuan, asan-
blada irekixa antolau ginuan 
gaztetxia berpizteko asmoz, 
bultzadatxo bat emateko hor 
daukun txokuai. 

Jende desberdina agertuko 
zan esperantzaz, 12:00xetarako  
zortzi pertsona agertu ginen. 
Betikuak. 

Ze in honen aurrian? Beti-
ko ideiak, etorkizunai aurre  
itxeko jende biherra ikusten 
ginuan, jende desberdina, ideia 
berrixak ekarri leizkena, gaz-
tetxiai bultzadatxo hori emo-
teko prest dagon norbait, gaz-
te zein heldu, bertako zein  
kanpotar. Orokorrian, herri-
txarrak.  

Danondako lekua da, ez da 
ez guria ez zuria, herrixantza-
ko dagon txoko bat, atiak zaba-
lik dauzkana hainbat ekintza 
itxeko edota beste barik, atsal-
dian bertan egoteko!  

Eta zuk, ze daukazu honen 
inguruan esateko?

Eman deigun danon artian 
gaztetxiai bultzada bat!

m.A.  |  antzuola

Basalde auzoko Zorroztarrieta 
baserriko bizilagunek errepi-
dearen egoera oso arriskutsua 
dela salatu dute. "Egoera txa-
rrean dago baserrirako errepi-
dea: guztiz zartatuta eta zula-
tuta. Bost familia egunero-egu-
nero igarotzen da bertatik; oso 
arriskutsu dago. Gainera, negua 
ere badator eta horrek egoera 
okertuko du. Ekainetik gaude 
konponduko ote dutenaren zain. 
Diputazioarekin hitz egin arren 
oraindik geldi dago egoera", 
azaldu dute Zorroztarrieta base-
rriko bizilagunek.

Diputazioak azaldu duenez,  
urtea amaitzerako konponketa 
lanak egingo dira. "Behin behi-

neko konponketa izango da. 
Izan ere, Antzuola-Bergara erre-
pideko lanak amaitu bitartean, 
bide horretatik kamioiak pasa-
tzen jarraituko dute-eta. Lanak 
amaitzean, baserri bidea modu 
egokian konponduko da". 

Aintzane Oiarbide Azpiegi-
tura diputatuak dio Antzuola 
eta Bergarako alkateekin bildu 
zela eta biei galdetu ziela kexa-
ren bat ba ote zegoen. Erantzu-
na ezezkoa izan zela dio.

Antzuolako alkateak, Beñar-
do Kortabarriak, argitu duenez, 
diputazioarekin lanen epeen 
gainean jardun zuen eta egite-
ko dauden bestelako lanak ere 
gogorarazi zizkiola batzarrean 
Oiarbideri azaldu du.

Basalde auzoko bidea 
konponduko dute
urtea bukatu aurretik egingo dira lanak

Basalde auzoko errepidea zartatuta eta zulatuta.  |   maider arregi

o M u n i tat e a  g o i e n a   |  
g a z t e t x e a   |   a n t z u o l ak

Zurrumurruen aurkako tai-
lerraren bigarren saioa aza-
roaren 17an izango da. Kasu 
horretan, zurrumurruei nola 
erantzun jakiteko saioa egin-
go dute. Agustin Untzurrun-
tzaga SOS Arrazakeria talde-
ko kidea izango da gidaria. 
18:00etan egingo dute, Olara-
nen. Azaroaren 24an azken 
tailerra egingo dute eta zurru-
murruak kudeatzeko bideak 
aztertuko dituzte.

Arrazoi ekonomikoak direla eta, 
aurten ezberdin egin beharko 
dute Arrolarekin federatu gura 
dutenek ordainketa. Modu horre-
tan, federatu nahi dutenek dago-
kien kopurua ingresatu beharko 
dute Arrola Mendi Taldeko kon-
tu korronte zenbakietan. Ondoren, 
ziurtagiria Arrolako batzordeari 
eman beharko diote. Aurrerago 
jakinaraziko ditu Arrolak pauso 
zehatzak. Dagokion dokumenta-
zioa ere pasako duela azaldu du.

Arrolarekin federatzeko 
bestelako urratsak egin 
beharko dira 

Zurrumurruei 
erantzuna emateko 
tailerra martitzenean

Landatxopeko erretiratuek 
karta txapelketa antolatu dute 
aurten ere. Parte hartu gura 
dutenek izena emateko auke-
ra dute azaroaren 26ra arte. 
Azaroaren 30ean briska txa-
pelketa egingo dute; aben-
duaren 1ean punttu txapel-
keta; abenduaren 2an tute 
txapelketa; eta abenduaren 
3an mus txapelketa. Partida 
guztiak erretiratuen elkartean 
egingo dituzte.

Erretiratuen karta 
txapelketan izena 
emateko epea zabalik

mAIdER ARREgI  |  antzuola

Taun Taun Teatroa konpainiaren 
eskutik, haurrendako Batuta 
ikuskizunaz gozatzeko aukera 
izango dute herriko gaztetxo eta 
gurasoek. Bizitzaren gaineko 
metafora handi bat da, musika 
ere ardatz duen txotxongilo ema-
naldia. Batuta eta Notatxo pro-
tagonistek maleta batean bidaia-
tzen dute, eta ikus-entzuleenda-
ko musika eta jolasak egingo 
dituzte.

Izan ere, musika ibilaldi kla-
sikoenetik –Bach, Mozart, Kha-
txaturian, Haendel eta Txaikovs-
ki– modernoenerainoko bidea 
egiten du ikuskizunak txikitxoen 
gozamenerako. Abesti modernoe-
nen artean izango dira entzungai 
Elvis Presley eta The Beatles 
talde ezagunen hainbat kantu. 
Gainera, Itsaso Azkarate zuzen-
dariak dio aise errekonozituko 
dituztela gaztetxoek. 

Hala, txotxongiloek bizitzaren 
bidera trenez eramango dute ikus-
lea. Txotxongilo horiek maneia-
tuko dituztenen artean dago Iña-

ki Mata antzuolarra ere. Matari, 
Itsaso Azkaratek eta Karlos Odrio-
zolak lagunduko diote aktore 
lanetan txotxongiloei bizitza eta 
espresioa emateko. 

Txotxongiloak 
Taun Taunek egindakoak dira 
txotxongiloak. Elementu eta mate-
rial sinpleekin egindakoak dira, 

gainera: plastikorekin, egurra-
rekin eta gomarekin, besteak 
beste. Protagonista, baina, bes-
teekiko nabarmenagoa da, han-
diagoa. Izan ere, metro bateko 
txotxongiloa da eta agertokia bete 
egiten du. 

Batuta txotxongilo emanaldia  
domekan izango da, azaroaren 
15ean, Torresoroan, 19:00etan. 

Batuta da txotxongilo protagonistetako bat.  |   taun taun teatroa

Haurrendako musika eta jolasa 
Taun Taunen ikuskizunarekin
emanaldia azaroaren 15ean izango da, domekan, torresoroan, 19:00etan
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A.E.  |  aramaio

Bihar, zapatua, eta etzi, dome-
ka, San Melixen jaiak ospatuko 
dituzte Gantzagan. 

Kanpai errepikarekin hasi-
ko dituzte jaiak. 12:00etan meza 
nagusia esango dute Aretxaba-
letako abesbatzak lagunduta. 
Ondoren, gainera, kontzertua 
eskainiko dute. 13:00etan ber-
mut dantza izango dute eta aur-
ten lehenengo aldiz egingo duten 
txapel jaurtiketa lehiaketa. 
Bazkal ostean, mus txapelketa 
eta patata tortilla lehiaketa 
egingo dute. Gainera, 17:30ean, 
umeendako jolasak eta puzga-
rriak jarriko dituzte. 19:30ean 
tortilla lehiaketako sari bana-
keta egingo dute.

Afalostean dantzaldia izan-
go dute eta ohera joan aurretik 
txokolate beroa izango dute, 
"barruak berotzeko". 

Txirrindulari igoera 
Domekan jarraituko dute eki-
taldiek. 09:00etan kanpai erre-
pika izango da eta etxafuegoak 
botako dituzte. 11:00etan baila-
rako txistulariek kontzertua 
eskainiko dute. Kirolak ere 
izango du bere tartea jaietan. 
12:30ean 35. Gantzaga Saria 
txirrindulari igoera egingo dute 
eta 13:00etan triki-poteoa Ara-
maioko trikitilariekin. 17:00etan 
tute txapelketa egingo dute.

kantu bazkaria 
Azaroaren 22an jaien errepika-
pena egingo dute. 14:00etan 
kanpai errepikak egingo dituz-
te eta 14:30ean kantu bazkaria. 
"Iaz arrakasta handia izan zuen 
bazkariak, ea aurten ere horre-
la den", esan dute antolatzaileek. 
Sei Pistols eta Trabuko Bat 
taldeek girotuko dute bazkaria.

Txapel jaurtiketa izango da San 
Melixen jaietako berrikuntza

Gantzagako jaietako patata-tortilla lehiaketa.  |   goiena

A. ARAnBuRuZABAlA/ A.E.  |  aramaio

Lau urteko epealdiaren ostean, 
auzo-alkate berriak izendatzen 
hasi dira. Joan zen domekan, 
Ibarrako auzo-alkateak aukeratu 
zituzten bozketa bitartez. 50 herri-
tarrek parte hartu zuten bozketan. 
Sastiñan eta erretiratuen elkar-
tearen ondoko plazatxoan ipini 
zituzten hautetsontziak. Bi auzo-al-
kate onartu zituzten: Fernando 
Perezek urteetan izan duen kar-
guarekin jarraituko du, eta dome-
kan bozkatuena izan zen Pedro 
Ignazio Barrutia, Nardeaga eta 
Santakrutz Abadearen plazatxoa 
hartzen dituen gunean. Jon Kor-

tabarriak, berriz, kargua estrei-
natuko du Ibargoia, Aita Gabirel 
Jauregi, Iturri Zuri eta Bixente 
Goikoetxea kaleek osatzen duten 
gunean.  

parte-hartze txikia 
Lierni Altuna alkatearen iritziz, 
parte-hartze txikia izan zuen 
domekan egindako ekimenak: 
"Auzoetako bozketek harrera ona 
izaten dute, baina Ibarrako auzoe-
tan, berriz, ez da horrenbeste 
izaten".  

Udalak datozen egunetan osa-
tuko du auzo-alkate guztien zerren-
da berria.

Fernando Perez eta Jon Kortabarria 
izango dira Ibarrako auzo-alkateak
domekan aukeratu zituzten, bozketa bitartez

A.E.  |  aramaio

Ibabeko Andra Mari kofra-
diak deialdi berezia egin du 
Gabonei begira. “Inor ez da 
hotz geratuko irailean argi-
taratu genuen liburua ira-
kurtzean. Aramaioko histo-
riaren zati bat da; horregatik, 
gure iraganarekin lotura 
dutenen etxean egon beha-
rreko liburua da”, esan dute. 
“Gabonei begira opari ederra 
izan daiteke; Arrasateko Elkar 
liburu dendan eta Aramaio-
ko okindegian, liburutegian, 
udaletxean eta Kintalen eros 
daiteke liburua”, azaldu dute 
kofradiako kideek.

Oraindik ere eros 
daiteke kofradiari 
buruzko liburua

Orri-markagailuen X. lehiaketa antolatu dute: marrazkia, leloa 
eta testuaren gaia parte hartzaileak aukeratu beharko ditu. Lanak 
4,5x21 zentimetroko neurriak izan beharko ditu, eta folioan edo 
kartoi mehean aurkeztu beharko da: abenduaren 4ra arte egon-
go da horretarako aukera –liburutegian, udaletxean edo Zuiako 
Kuadrillaren bulegoan–.

Marrazkia, leloa eta testua norberak aukeratu 
beharko du orri-markagailuen lehiaketan

Eguaztenean San Martin eguna izan zela ospatzeko emanaldia 
eskainiko dute gaur, barikua, Trikikalejira taldeko kideek. 
19:00etan elkartuko dira udaletxeko arkupeetan eta trikitia eta 
panderoa joko dute. Gainera, pintxoak eta edariak jarriko dituz-
te salgai, eta zozketa ere egingo dute. Elkarteak aurrera egiteko 
horrelako ekimenak "oso garrantzitsuak" direla azaldu dute 
Trikikalejira elkarteko kideek.

Trikikalejira elkartekoen trikiti eta pandero 
soinuek girotuko dute gaur arratsaldean plaza

Azaroaren 22ko Laboral Kutxaren eta Bartzelonaren arteko par-
tidua ikustera joateko irteera antolatu du Zuiako Kuadrillak. 
Partidua 18:00etan izango da, eta izena emateko azkeneko eguna 
azaroaren 13a izango da. Horretarako, Kuadrillaren kontu korron-
te zenbakian –2095 3224 21 1091573864– sartu beharko da dirua –4 
eta 14 urte bitartekoek 10 euro, eta 15 urtetik gorakoek 14 euro–, 
eta derrigorrezkoa izango da ordain-agiria udaletxera eramatea. 

Laboral Kutxaren partidua ikusi nahi duenak gaur, 
barikua, du izena emateko azkeneko eguna

Gimnasioa handitzeko laguntzak 
eskatzea onartu dute aho batez
eh Bilduk aurkeztutako bi mozioen gainean ez ziren adostasunera iritsi
ARAnTZAZu EZKIBEl  |  aramaio

Ezohiko osoko bilkura egin zuten 
joan zen eguenean, azaroaren 
5ean. Bi puntu onartu zituzten 
aho batez: batetik, obra txikiak 
egiteko laguntzen programan 
diru laguntza eskatzea. Kirolde-
gian gaur egun dagoen gimnasioa 
"txikia" dela eta ez dela "ezerta-
rako erabiltzen" azaldu zuten. 
Hala, asmoa da komunak despla-
zatu eta 70 metro koadroko gim-
nasio bat egitea. Horretarako, 
35.000 euroko diru laguntza eska-
tuko dute. 

Bestetik, 19.000 euroko diru 
laguntza eskatuko dute auzoen 
arteko harremanetarako 2016ko 
programaren kontura. "Aixola 
auzoan malda handia duen bidex-
ka bat dago; bada, negu partean 
urak material asko ekartzen du 
eta estolderia bete egiten da", 
azaldu zuen Martin Arriolaben-
goa zinegotziak. Hala, dagoena 
egokitu eta konpondu egingo 
dute: arekak egingo dituzte aipa-
tutako bidexkan. 

Adierazpen instituzional bi 
EH Bilduk Arabako Lanak SA 
mozioa aurkeztu zuen. "Aramaio-
ko Udalaren aurka Lehiaren 
Euskal Aginteak zabaldu duen 
espedientearen aurrean eta kon-
tuan izanda Arabako Foru Aldun-
dia dela Tokiko Erakundeen 
babes finantzario eta aholkula-
ritza juridikoaren erantzulea, 
Udal honek Aldundiak Arabako 
Lanak SA sozietate publikoaren 
bitartez eskainitako zerbitzua 
erabiltzea besterik ez zuela egin" 
dio mozioak. Horren aurrean, 
besteak beste, Arabako Foru 
Aldundiari eskatzen diote Lehia-
ren Euskal Aginteak ireki duen 
espedienteak ekar ditzakeen 
ondorioak bere gain har ditzan. 
Mozioa EH Bilduren aldeko lau 
botoekin onartu zuten. EAJk 
aurka bozkatu zuen. 

Azaroaren 25a  
Emakumeen aurkako biolentzia 
desagerrarazteko nazioarteko 
egunaren harira, EH Bilduk aur-
keztutako adierazpena onartu 
zuten EH Bilduren aldeko lau 
botoekin eta EAJren abstentzioa-
rekin. EAJk bi puntu batzen zituen 
adierazpena aurkeztu zuen Uda-
lean –epez kanpo–; hala ere, alka-
teak osoko bilkurara eraman 
zuen jeltzaleen mozioa. Bi alder-
diak ez ziren adostasunera iritsi 
eta EH Bilduren mozioak egin 
zuen aurrera. 

"Emakumeek biolentzia 
matxista ororengandik libre bizi 
ahalko diren bizitza espazio komu-
nak eraikitzeko asmoz, jendarte 
parekidea oinarri duen herri eta 
lurralde seguruak lortzeko, herri 
konpromisoa sakontzeko ardura 
hartzen dugu", dio adierazpenak. 
"Erakunde orok lehentasunezkoa 
behar du izan bere agenda poli-
tikoan eta jardun instituzionalean, 
biolentzia matxistarik gabeko 
herri eta lurralde libreak eraiki-
tzea", dio. Horren aurrean, EH 
Bilduk Euskal Herria feminista 
eta aktibo baten aldeko aldarri-
kapena egiten du, eta zazpi kon-
promiso hartzen ditu bere gain: 
besteak beste, Emakumeen Mun-

du Martxak onartu duen biolen-
tzia matxistari aurre egiteko 
protokoloa bere gain hartzea. 
Gainera, Aramaioko Udalak bio-
lentzia matxista terminoa erabil-
tzeari eutsiko dio, eta borroka 
feministarekin daukan konpro-
misoa berrestu zuen.

Azkenik, azaroaren 25aren 
harira mugimendu feministak 
deitu dituen mobilizazioekin bat 
egin, eta horietan parte hartzeko 
dei egiten dio jendarteari.

Ezohiko osoko bilkuran EAJk 
emandako abstentzioaren gainean, 
ohar bidez zera azaldu dute Ara-
maioko jeltzaleek: "Adierazpen 
horrek konpromisoa hartzea bes-
terik ez dio eskatzen Udalari; 
gainerako erakundeei, aldiz, 
jakintza zuzenak egitera dei egi-
ten die. Gainontzekoei asko eska-
tu eta norberak gutxi egin". EAJk 
emakumeen aurkako indarkeria 
mota guztien aurka ere egiten 
duela azaldu dute oharrean, eta 
erasoetatik at, errespetuan, auto-
nomian eta berdintasunean oina-
rritutako pertsonan arteko harre-
manen alde daudela. Nazioarteko 
Egunaren harira egingo diren 
ekitaldietan parte hartzera eta 
Beldur barik ekimenean parte 
hartzera deitzen dute, gainera.

Osoko bilkura: EH Bilduko lau zinegotzi, EAJko hiru.  |   arantzazu ezkiBel
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Bi talde eguazten arratsaldeetan elkartuko dira, eta hirugarrena 
eguenetan. Hala, euskarazko mintzapraktikak bultzatzea helbu-
ru duen Elgetan Berbetan egitasmoa hiru talderekin abiatuko 
da. Kepa de Vega dinamizatzaileak datorren asterako deitu ditu 
lehenengo saioak. Interesatu gehiago egonez gero, edozein unetan 
eman daiteke izena.  

Hamalau lagunek eman dute izena Elgetan 
Berbetan egitasmoan eta hiru talde osatu dituzte

Interesatuek udaletxean dute dekretu berriaren kopia. Diru 
laguntza eskaerak eskualdeko nekazaritza bulegoan egin behar 
dira azaroaren 20ra bitartean. Bestetik, hilaren 30era arte zaba-
lik da 2016rako baserri zein landa ingurunean egiteko proiektuak 
aurkezteko epea. Baserritarrek idatziz egin behar dute eskaera 
udaletxean, ondoren zeintzuk egin erabakitzeko.

Aldaketak basoak zaintzeko, hobetzeko eta 
ugaritzeko diru laguntzen dekretuan

Liburutegiaren asteotako zozketa eta lehiaketetan Julene Etxa-
niz, Alazne Lozano, Irati Alkorta eta Mireia Rubio izan dira 
sarituak. Ezetz igarri! lehiaketako saria, berriz, Garazi Ojangu-
renek jaso du. Liburu irakurgailu bat irabazi du, pistak jarrai-
tuta Pello Añorga eta Mariasun Landa idazleen izenak ematea-
gatik. Abendurako marrazki lehiaketa iragarri dute.

Sariak banatzen jarraituko dute liburutegian, eta 
abendurako marrazki lehiaketa iragarri dute

l.Z.  |  elgeta

Danon artian, danon herrixa par-
te hartze prozesuaren lehenengo 
batzar irekia egingo du Elgetako 
Udalak eguaztenean, hilak 18. 
Bertan, aurreko asteotan herri-
tarrengandik jasotako ekarpenak 
partekatuko dituzte, eta baita  
profil eta adin askotariko herri-
ko zazpi eragileri egindako elka-
rrizketa pertsonalizatuek eman-
dakoa ere. "Banakako iritziak 
jaso ditugu orain arte, gai bakoi-
tzaren inguruan herritarrek dituz-

ten proposamenak eta ekarpenak", 
adierazi du parte hartze prozesuan 
gidari lanak egiten diharduen 
Agurtzane Loidik. "Helburua 
orain ekarpen horiek aurkeztea 
eta denon artean osatzea da. 
Garrantzitsua da iritzi eta perfil 
ezberdinetako jendeak parte har-
tzea (...) Horregatik, herritar 
guztiak gonbidatzen ditugu eguaz-
tenean, 19:00etan, udaletxean 
egingo dugun batzar irekian par-
te hartzera. Denok daukagu zer 
esana", gaineratu du. 

Herritarrengandik 
jasotakoak mahai gainera
eguazteneko batzar irekian partekatuko ditu 
udalak ehun bat elgetarrek egindako ekarpenak

lARRAITZ ZEBERIO  |  elgeta

Ate joka dago Elgetako VIII. pin-
txo lehiaketa. Tabernariek bina 
pintxo gertatuko dituzte, eta epai-
mahaiak taberna bakoitzeko one-
na eta txapelketako onena auke-
ratuko ditu. Bezeroek aukera 
izango dute euro bateko prezioan 
dastatzeko, 12:30etik 14:00etara.
Hurrengo bi domeketan —hilak 
22 eta 29— nork bere pintxo one-
na eskainiko du. Orduan, herri-
tarrek izango dute hitza, eta boto 
bidez herritarren saria erabaki-
ko dute. "Helburua da herrian 
giroa sortzea eta tabernariekin 
elkarlanean ostalaritza jarduera 
bultzatzea", adierazi du Kultura-
ko batzordeburu Janire Lazkanok.

Txapelketa ofiziala domekan 
Herriko sei tabernak hartuko 
dute parte, aurten, pintxo lehia-
ketan, eta garrantzi berezia eman-
go diote Gatzagako gatzari. "Pote 
bat ekarri dugu eta banatu egin-
go dugu. Pintxoak egiterakoan 
erabiltzeko eskatzen dugu", azal-
du du Lazkanok. Epaimahaiko 
hiru kideek tabernetan dastatu-
ko dituzte pintxoak, 12:00etan 
hasita. "Aurten, zozketa bidez 
finkatuko dugu ordena. Hala, 
tabernari bakoitzak aurrez jakin-

go du epaimahaia zein ordutan 
pasako den". Zaporea, itxura eta 
elaborazioa hartuko dituzte kon-
tuan. Hamabi pintxoak, bestalde, 
ikusgai egongo dira udaletxeko 
arkupean.

Jainaga eta Narbaiza trikiti-
lariak ere Elgetan izango dira 
domekan. Kaleak girotuko dituz-
te, 12:30ean hasita. Sari banake-
ta 14:00etan izango da. Herriko 
plazatik kalejiran abiatuta era-
mango diote txapela irabazleari.  
Herritarrak gonbidatuta daude 
bertaratzera.  

hiru domekatarako egitaraua 
Hilaren 22rako Elgeta Kantuan 
iragarri dute, eta hilaren 29rako 
bertsolariak: Manex Agirre eta 
Xabi Igoa. Azken domekan argaz-
ki lehiaketa ere egingo dute. Eta 
pintxoen osagaiak asmatzeko 
erronka botako diete bezeroei. 
Tabernari bakoitzak txakolin eta 
ardo botila bana zozkatuko ditu 
parte-hartzaileen artean. Herri-
tarren saria aukeratzeko botoa 
ematen dutenen artean, berriz, 
30 euroko bonua zozkatuko dute 
taberna irabazlean erabiltzeko. 

Maialde jatetxean pintxoak dastatzen.  |  goiena

Pintxo lehiaketa ofiziala eta 
trikitilariak domekan Elgetan  
sei tabernak hartuko dute parte eta irabazleak 14:00etan jasoko du txapela

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

alberto telleria-angel ibarluzea / iban retolaza-enrike elkoro 06-18
iñaki ugarteburu-koldo goenaga / mikel elkoro- jose mari zubiaurre 13-18
mikel ormaetxea-koldo erostarbe / josu mañarikua-beñat arabaolaza 18-05
diego Cantabrana-txomin de Vega / oskar sarasua-andoni elortza 07-18
ibon untzetabarrenetxea-mikel beretxinaga / asier untzetabarrenetxea-iker zabaleta 18-06

gaur, azaroak 13, 19:30ean
etor garate-eneko maguregi / oskar sarasua-andoni elortza

epaileak: josu mañarikua-beñat arabaolaza eta oxel erostarbe-gorka arizmendiarrieta

Herrixa Dantzan ekimenak 
bigarren dantza-afari temati-
koa antolatu du: lagun arteko 
afari-pasa eta dantza, orain-
goan, Errusia eta Setomaa 
herrialdea gai hartuta. Aben-
duaren 11n izango da, ostira-
la, Elgetako Espaloia kafe 
antzokian, 21:00etan. Aldez 
aurretik eman behar da izena 
675 94 46 09 telefonora deitu-
ta edo izena emateko formu-
larioa beteta. Afariaren eta 
dantzaldiaren prezioa hogei 
euro da. Afalostean izango da 
dantza tailerra.

Dantza-afari 
tematikoa 
abenduaren 11n

o M u n i tat e a  g o i e n a  
h e r r i x a  da n t z a n   |   e lg e ta k

o H a r r a k

konTzErTuA EspALoiAn
Gaur, barikua, 22:30ean, Cris-
tina y los Gusanitos de Teruel 
taldearen kontzertua. Umorea.    

BAkArrizkETAk 
EspALoiAn
Zapatuan, 20:30ean, umorezko 
bakarrizketa saioa Iñigo Sali-
nerorekin, Ane Gabarainekin 
eta Gorka Aginagalderekin.

'SorMEnInG'-A ESPAloIAn
Domekan, 17:00, sormen tailerra 
familian. Izena emateko: 658 72 
12 92 (Onditz). Ordu eta erdiko 
saioa izango da. 

PoDoloGoA 
Hilaren 19an, kultura etxean, 
erretiratuendako podologia zer-
bitzua. Txanda hartzeko: 943 
76 80 77 (Nati).

AuToDEfEnTSA TAIlErrA 
Gaur da azken eguna hilaren 
20an eta 21ean Elgetan egingo 
duten autodefentsa feminista 
tailerrean izena emateko.

zuzEnkETA
Kirol eskaintzako bigarren spin-
ning taldearen ordutegia da 
astelehenetan eta eguaztenetan,  
19:30ean. 

uBAnE mAdERA  | leintz gatzaga

Debagoieneko erretiratuen elkar-
teetako 20 ordezkaritik gora Leintz 
Gatzagan elkartu ziren herenegun, 
eguaztena, bi hiletik behin ohikoa 
duten batzar orokorrean. Mahai 
gainean izan zituzten gaien artean, 
besteak beste, erretiratuen elkar-
teen aldetik "partaidetza" suma-

tu du faltan Jose Rivierek, Gipuz-
koako Erretiratuen Elkarteetako 
presidenteak. "Komeni da Gipuz-
koan abian jartzen ditugun eki-
menetan parte hartzea eta nork 
bere udalerriak martxan jartzea, 
ez bakarrik aisialdiarekin lotu-
tako ekimenak, baita ekimen 
sozialak ere". Boluntario beharra 

ere aipatu zuen, eta baita gaixo-
tasun jakin batzuk –alzheimerra-
ri egin zion erreferentzia– iker-
tzeko finantzazio beharra era-
kundeen aldetik.  

Leintz gatzagan ere bai
Bestalde, Juan Mari Makazaga 
Pequeño-k bat egin zuen bolunta-
rio faltaren irakurketarekin Gatza-
gako elkarteari begiratuta: "Inork 
ere ez du kolaboratzen, lau zahar 
gaude hemen… ea lortzen dugun 
elkartea mantentzea, eta gazte 
batzuk sartzen badira… ba tira". 

Boluntario faltan dabiltza 
erretiratuen elkarteak

Erretiratuen elkarteetako ordezkariak, batzarrean.  |   uBane madera

LEinTz gATzAgA
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Debagoieneko 
OSASUn
ZERbITZUAk

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

AkUPUnTURA

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

ALbAITARIAk

ETxEbERRIA JULIO  
(DEbAGOIEnEkO ALbAITARI OfIZIALA)
Bergara  / 609 54 16 13

DEnTISTAk

AnE LASAGAbASTER
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk.

943 79 13 68

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

ARAnbURU HORTZ kLInIkA
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

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

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

bERGARA HORTZ kLInIkA
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

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

GOROSAbEL J. ALbERTO
Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88

IRIARTE AnE MAITE / ITZIAR ARAnDO
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

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

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

MAZMELA bOLInAGA EnRIkE
Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

SAInZ MALkORRA AnA
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

DERMATOLOGIA

TAMAyO COnCEPCIOn
Arrasate / Nafarroa etorbidea 4, behea

943 79 20 18 / 620 12 48 43

DIETETIkA

LAURA ALUTIZ
Arrasate / Otalora Lizentziaduna,18 solairuartea

687 97 69 76

EnTZUMEn ZEnTROAk

InSTITUTO OPTICO AUDITIvO – fOnALIA
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

ERREUMATOLOGIA

GOROSARRI ZUbIZARRETA, xAbIER DOkTOREA 
TROJAOLA ZULUETA, LURDES DOkTOREA
Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

HOMEOPATIA

AMAIA IRIARTE (MEDIkU HOMEOPATA)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

kIROPRAkTIkA ZEnTROA

LARRAÑAGA AnDREA
Arrasate / Aprendices 2 / 943 79 92 83

LOGOPEDIA

PSIkOPEDAGOGIA ZEnTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

MASAJISTAk

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

nEUROLOGIA
AGUSTIn SAGASTA (AITA MEnnI OSPITALEA)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14 / 943 79 44 11

OPTIkAk

bEGIOnDO OPTIkA
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

ORTOPEDIA

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

OSASUn-DIAGnOSTIkOAk

UDALAITZ MEDIkU-ZEnTROA  
(ERRESOnAnTZIA MAGnETIkOA)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

OSTEOPATIA

bEnGOA nEREA 
Arrasate / Erdiko kale 22, 3 ezk / 659 58 66 89

PODOLOGOAk

ERDIkO kLInIkA PODOLOGIkOA
Arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46

IkERLEkU PODOLOGIA ZEnTROA
Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

OInEZ PODOLOGIA kLInIkA
Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

PSIkOLOGOAk

nAGORE ARAnbURU
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18, solairuartea, esk

685 72 01 42

nUÑEZ TxOMIn 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

PSIkOPEDAGOGIA ZEnTROA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

UnAI SERRAnO
Arrasate / Nafarroa etorbidea 19, 2ZM / 608 48 89 88

vICEnTE HUESO PSIkOLOGO kLInIkOA  
(AITA MEnnI OSPITALEA)
Arrasate / Uribe auzoa 13-14/ 943 79 44 11

PSIkIATRIA

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

yOGA

SAMADHI yOGA
Bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.
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ATlETISMoA

Manuel Merillas eta Oihana Kortazar podiumean.  |   ocisPort

Montsenyn irabazita, 
sky series zirkuitua 
kortazarrendako
xABI uRZElAI  |  arrasate

Montsenyko mendi maratoia 
nagusitasun handiz irabazita, 
Oihana Kortazarrek Espainia, 
Portugal eta Andorra barne 
dauden Sky Series zirkuitua 
irabazi berri du. Kataluniako 
proba 45,5 kilometroko laster-
keta zen –2.800 metroko desni-
bel positiboarekin–, eta mila 
lagun batu ziren irteera puntuan. 

Emakumezkoetan, elgetarrak 
hasierako kilometroetan lehia 
polita izan zuen Gemma Are-
nasekin, baina Sant Bernat-eko 
tartetik aurrera –18. kilome-
troa– Kortazarrek erritmoa 

aldatu, eta atzean utzi zuen 
andaluziarra –Turo de l'Home-en 
5 minutu zen aldea–. Horri esker, 
probako azken kilometroak 
lasaiago egin ahal izan zituen, 
eta 4.52.10eko denbora eginda 
irabazi zuen lasterketa.

patagonian, azkena
Sky Series zirkuituko lasterke-
ta ia guztiak irabazi ditu Kor-
tazarrek, eta bihar, zapatua, 
amaituko du denboraldia, Pata-
gonian (Argentina) jokatuko 
duen mendi maratoiarekin. 
Ondoren, Aconcagua igotzeko 
asmoa dauka.

MEnDI lASTErKETAK

behobia-Donostiak 
gutxi izan zuen kirol 
jaitik batzuendako

xABIER uRZElAI  |  arrasate

Domekako Behobia-Donostian 
Jose Javier Suescun korrikalari 
gaztearen heriotza ez zen izan 
lasterketak utzitako albiste ilun 
bakarra. Estatistika gordinek 
diote 10.000 lagunetik bat inten-
tsitate handiko kirol esfortzuan 
hil egiten dela, baina domekan 
ibilbidean zehar bizi izan ziren 
momentu batzuek gogoeta sako-
nagoa eskatzen dute. 

Iragarpenak garbiak ziren, 
bero egin behar zuen, eta, korri-
kalari gehienek kirol proba lasaia-
go hartzen jakin bazuten ere, denek 
ez zuten asmatu lasterketaz beste 
modu batean gozatzen. Emaitza: 
osasun zerbitzuek 450 lagun arta-
tu zituzten, tartean hainbat deba-
goiendar, eta 23 lagun ingresatu 
egin zituzten –eguaztenean orain-
dik ospitalean zeuden hainbat–. 
Hala, aste barruan kirol mediku 
Alberto Garairen adierazpenak 
batu ditu GOIENAk, eta hainbat 
atletarenak ere ekarri dira hona.  

goiena

ALBErTo gArAi 
kirol medikua

"aurten bizpahiru 
laguni esan diegu ez 
zeudela behobia 
egiteko moduan" 
Alberto Garai kirol medikua ez 
du sorpresaz harrapatu domekan 
gertatutakoak: "Zerbait masifi-
katzen denean, halakoak gertatzen 
dira, nahiz eta aste barruan behin 
eta berriro ibili ziren errepika-
tzen proban zelako beroa egin 
behar zuen. Baina askok ez daki-
te lasterketa lasaiago hartzen, 
edota txarto prestatuta joaten 
dira. Behobia hainbat malda gogor 
dituen maratoi erdi bat da, pro-
ba gogorra da, eta ez gara horre-
taz konturatzen". 

Hala, aurten Behobia aurretik 
Athlonera kirol esfortzu proba 
egitera joan diren bizpahiru lagu-
ni entrenatzen jarraitzeko gomen-
datu diete: "Aurtengo Behobian 
ez parte hartzeko gomendatu 

diegu bizpahiru laguni, datorren 
urtean ere hor egongo dela, eta 
entrenatzen jarraitzeko, ikusten 
genuelako ez zeudela lasterketa-
ra joateko prestatuta".  

Gehiengoak ze egun egiten 
zuen ikusita zuhur jokatu zuen, 
baina ez denek: "Erlojua etxean 
uzteko eguna izan zen domeka-
koa, proban zehar ura lasai eda-
tekoa. Eta 10. edo 15. kilometroan 
euren gorputzari entzun eta erre-
tiratu egin zirenek bete-betean 
asmatu zuten". 

goiena

rITxAr fErnAnDEz 
atleta eta entrenatzailea

"Markak oraingoan ez 
zuen garrantzirik" 
Oñatiko atletak aste barruan 
aitortu zuen berez oso lehiakorra 
dela, eta dena ematera irtengo 
zela. Baina haizeak eta beroak 
ez zioten utzi bere maila erakus-
ten: "Markak oraingoan ez zuen 
garrantzirik, eguraldi horrekin 
ezin da-eta apartekorik egin".

goiena

EnDIKA DonnAy 
atleta

"seigarren 
kilometroan garbi 
ikusi nuen" 
Arrasatear onena izan bazen ere 
(1.13.38), Endika Donnayk bereha-
la ikusi zuen ez zela egun ona 
izango: "Seigarren kilometrora-
ko hanka bakoitzean lau kiloko 
zama igartzen nuen. Eta garbi 
ikusi nuen Behobiaz beste modu 
batean gozatzeko eguna zela, 
zaleekin gozatu, detaileetan arre-
ta jarri... Topera zoazenean egi-
ten ez diren gauza horiek egiten 
ahalegindu nintzen; alegia, bes-
te modu batean gozatzen".  

goiena

MIrEn joSunE BIKuñA 
aBixaran taldeko atleta

"Pultsazioek bakarrik 
egiten dute gora" 
Berez, Oñatiko korrikalari horrek 
gorroto du bero handiarekin korri-
ka egitea: "Asko sufritu dugu 
beroaren eraginez, sekulakoa 
egin du, eta, halakoetan, pultsa-
zioek bakarrik egiten dute gora. 
Bidean zehar ikusi dut jendea 
sufritzen zebilela".

goiena

kEpA LArrEA 
atleta eta entrenatzailea

"Jende asko zegoen 
lurrean zorabiatuta" 
Behobia-Donostia lasterketaren 
handitasuna azpimarratuta, 
Larreak aitortu zuen jende asko 
ikusi zuela bide bazterrean bota-
ta: "Senitarteko batekin egitera 
etorri naiz, baina 5. kilometroan 
gaizki sentitzen hasi da, eta erre-
tiratzea erabaki du. Lan handia 
izan dute osasun zerbitzuetakoek".

goiena

oninTzA LAngArAn 
atleta

"ez zen marka 
ontzeko eguna" 
"Marka pertsonala ontzera zeto-
rrenak ez du egunik onena izan. 
Gero, ikusi behar da gorputz bakoi-
tzak zelan erantzuten duen, baina 
niretako, behintzat, ez zen korri-
ka egiteko egunik aproposena".

osasun zerbitzukoek 450 lagun artatu zituzten

denek ez zuten jakin izan erritmoa egunera moldatzen 

ast e b u r u ko  H i t z o r D u a k
Futbola

Hirugarren Maila
Aretxabaleta-Basconia
domeka. 16:30. ibarra.

oHorezko erregionala
Aloña Mendi-Orioko
domeka. 16:30. azkoagain.

erregional Preferentea
Bergara-Urola
zapatua. 15:30. agorrosin.
Ikasberri-Mondra
zapatua. 15:30. garmendipe.
Soraluze-Aretxabaleta
zapatua. 15:30. ezozia.
Antzuola-Amaikak Bat
zapatua. 16:00. estala.

leHen erregionala
Eibartarrak-Aloña Mendi
zapatua. 18:00. azkoagain.
Mondra-Soraluze
zapatua. 12:45. mojategi.
Bergara-Armagiñak Jotake
domeka. 17:00. ipintza.

oHorezko gazteak
Aretxabaleta-Euskalduna
zapatua. 16:00. ibarra.
Mondra-Aloña Mendi
zapatua. 16:00. mojategi.
Intxurre-Bergara
zapatua. 15:30. elorri.

eMakuMezkoak erregio.
Arizmendi-Mondra
zapatua. 18:00. ibarra.

eMakuMezko gazteak
Lazkao-Bergara
zapatua. 16:00. lazkao.

areto Futbola

euskal liga
Aretxabaleta-Kukuyaga
zapatua. zehaztu barik. ibarra.
Eskoriatza (atsedena)

giPuzkoako liga
Hirukide - Pizza Per Tutti Mond.
gaur. 20:30. eskolapioak.

senior neskak
Inter B-Eskoriatza
zapatua. 17:15. mons.

saskibaloia

eba
MU-Grupo de Santiago
zapatuan. 18:00. iturripe.

bigarren Maila
Natra Oñati-Cosecha 1986
zapatuan. 18:00. zubikoa.

gazteak, euskal liga
Getxo-MU
domeka. 12:00. gobela.

giPuzkoako seniorrak
Take Orbela-MU
zapatua. 16:00. tolosa.

Hirugarren senior Maila
Aloña Mendi-Ostadar
zapatua. 16:00. zubikoa.

eMakuMezkoen seniorrak
Eskoriatza-Arri BKL
gaur. 20:15. manuel muñoz.

eskubaloia

euskaDiko txaPelketa
Escolapios-Ford Mugarri Arr.
zapatua. 20:00. bilbo.
CD Urdaneta-Izarraitz Aloña
zapatua. 18:30. loiu.

eMakuMezko euskaDiko.
Pulpo-Aloña Mendi
zapatua. 16:30. zumaia.

giPuzkoako lurralDeko
Bergara-Urola
zapatua. 13:00. labegaraieta.

giP. bigarren lurralDek.
Egia Kata-Arrasate
zapatua. 18:15. donostia.

errugbia

euskaDiko txaPelketa
Kanpanzar ART-Escor Gaztedi
Zapatuan. Ordua konfirmatzeke.

Pilota

oñati
gaur, 19:00etan hasita 4  partidu.

antzuola
gaur. 19:00etan hasita partidu bat.

bergara
gaur. 19:30ean hasita bi partidu.

arrasate
gaur. 20:15ean hasita 3 partidu.
zapatuan.  18:00etan hasita 3 
partidu.
domekan, 10:30ean hasita 4 
partidu.

aretxabaleta
zapatuan. 17:00etan hasita .4 
partidu.
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AnTZuOlA
IBan HeRZoG RoDRIGueZ 1:29:34
IKeR LaRRea soRaLuZe 1:31:26
LuIs FRanCo FeRnanDeZ 1:33:04
osCaR VeLaRDeBeRnaL 1:36:35
Josu toLeDo aRanGuRan 1:36:46
GoRKa GaRItano aRReGI 1:37:25
anDeR ItuRBe LasKuRaIn 1:39:22
aRItZ BeRRaonDo aLBeRDI  1:40:00
Iosu ZuBIKaRaI aLBeRDI 1:40:00
MIKeL Mata etxanIZ 1:40:21
xaBIeR IPaRRaGIRRe JauReGI 1:40:23
unaI KoRtaBaRRIa BeRasateGI 1:40:23
Iosu eRRastI JauReGI 1:41:46
IZaR uRteaGa MenDIZaBaL 1:41:46
IÑaKI LInZoaIn aRanGuRen 1:43:37
GuRutZ ZaBaLo eRosteGI 1:46:15
LeIRe LaRRea soRaLuZe 1:48:50
GuRutZ LaRRea soRaLuZe 1:48:51
asIeR aRanGuRen eZKuRRa 1:50:34
MoDesto CÁCeRes MaRtÍn 1:52:39
BIttoR aRBuLu oLaBaRRIa 1:55:38
aLaZne aLBeRDI aLVaR0 2:07:53
uxue aLBeRDI aLVaRo 2:11:27
IÑaKI aGuIRRe ansoLa 2:11:29
aMaIa MoReno oLaoRtua 2:20:23

ARAmAIO
aItoR aRana aRexoLaLeIBa 1:22:53
JonatHan unZaLu RInCon  1:33:44
CesaR aZKaRate BeItIa 1:36:35
aItoR KoRtaZaR aLKoZ 1:37:29
GaIZKa uRIBaRRen GIL 1:38:14
PatxI IManoL GoDoY HIDaLGo 1:43:58
naIaRa GutIeRReZ LasaGa 2:05:17

ARETxABAlETA
GaRIKoItZ GaRCIa aRRIeta 1:15:31
GoRKa ItuRBe FeRnanDeZ 1:20:55
Jonas nuÑeZ seGoVIa 1:26:44
IVan sanCHeZ estReLLa 1:27:49
MaRKeL FaMILIaR Baena 1:29:31
GoRKa GonZaLeZ VICente 1:29:48
JaVIeR uRtuBI FRaILe 1:29:57
aRItZ uRRutI aVaLLIna 1:31:24
enDIKa MaRtIn oRoBenGoa 1:32:47
aGuRtZane IÑuRRateGI IRIaRte 1:34:30
KePa IDIGoRas aQuIZu  1:35:49
RuBen CasQuete JIMeneZ 1:35:58
aLaZne LetuRIaGa eLKoRoBaRRutIa 1:36:02
JuLen GaLIano aGuIRRe 1:36:06
anDonI MIGueL QuInteRo 1:36:42
Jon aJuRIa aRReGI 1:36:48
uRKo nuÑeZ seGoVIa 1:37:08
ZoRIone HeRRastI saInZ 1:38:21
aItoR aZKunaGa GueRReRo 1:40:34
MIKeL ZuBIZaRReta eRaÑa 1:40:43
MIKeL MaRtIn Yuste 1:40:57
IBon eRaÑa eLKoRo 1:42:04
GaIZKa De MIGueL BoLIBaR 1:42:08
oIHana aRaGones ReBoLLo 1:43:05
JoKIn uRteaGa VIaMonte 1:43:24
MIGueL anGeL anteLoBuJan 1:43:25
IKeR IDIGoRas otaDuI 1:44:29
RoBeRto aZKaRate ZaBaLo 1:44:30
MIReIa oLaBe IRIZaR 1:45:01
Ion uRtaZa aGIRReZaBaL 1:45:42
naIaRa aLtuBe GaRCIa 1:45:49
aItoR axPe oJanGuRen 1:46:57
FeRnanDo uRIBesaLGo IÑuRRateGuI 1:48:16
oIHane aGIRRe unZueta 1:50:01
asIeR BaRRaInKua saGastasoLoa 1:50:01
aInHIZe BaRRaInKua aGuIRRe 1:50:01
MaItane RuBIo De JesÚs 1:50:40
aItoR uRIBeetxeBaRRIa GoRostIZa 1:50:52
ReBeCa BoWen DeLGaDo 1:50:53
DoMInGo PÉReZ Cano 1:52:23
LauRa PeReZ GaMBRa 1:53:26
anaBeL aRanZaDI MaRtIn 1:54:18
aMaLuR GaRItaonanDIa GonZaLeZ 1:56:15
BeGo HeRReRo GonZaLeZ 1:56:16
Jose MaRIa etxeBaRRIeta LoPeZ 1:56:22
ane GoIKoetxea saRasoLa 1:56:41
Jone VICente uRRutIa 1:56:43
IKeR uRKIa M. La HIDaLGa 1:57:25
RoBeRto eGIa oKaRIZ 1:57:26
LoRea BaRRutIa uRReta 1:58:16
JoKIn RoMeRo RuBIo 1:58:36
JoRGe san tIaGo aRRoYo 1:58:41
anDonI aRKauZ LaZKano 1:59:33
JaVIeR VaLLIna Fuentes 2:01:37
neRea etxeBeRRI auRRutIa 2:03:30
oIHane etxeBaRRIa aRana 2:05:18
MaIDeR eLKoRo ItuRBe 2:05:19
GaRaZI RoMeRo sanCHeZ 2:08:39
ZuHaItZ eRRastI GoItI  2:10:13
xaBIeR PaGoaGa oteRo 2:13:12
aRantZa HeRRuZo CaBaLLeR 2:14:29
eLene BeReZIBaR aRMentIa 2:14:56
IoseBa BeReZIBaR GaLDos 2:14:58
eBa MaDInaBeItIa PeReZ 2:24:22
Josu uRKIa ZuLaIKa 2:24:22
aRantZa atIenZa BaLDeZate 2:24:49
ItxaRo ZuBILLaGa B. De HeReDIa 2:25:21

ARRASATE
enDIKa DonnaY oteGuI 1:13:38
aRatZ GoMeZ LaRRaÑaGa 1:13:43
IÑIGo LaBaYen IRaeta 1:16:33
eneKo uRRIZaLKI JauReGI 1:18:37
IKeR saRaBIa uGaRte 1:19:33
anGeL DeLGaDo IGLesIas 1:19:48
txus GoIKoetxea GaRRaLDe 1:20:00
Josu aLDea Latasa 1:20:32
JaVIeR aRConaDa MaRtIneZ 1:21:19
IÑaKI VaZQueZ JausoRo 1:21:43
JuLen eZKuRRa JuantoRena 1:22:15
anDeR ansoateGI oRuna 1:22:32
anDonI aLtuna LetaMenDI 1:22:56
IKeR aGuIRReGaBIRIaB. De GueVaRa 1:23:41
PatxI GaRCIa oIaRZaBaL 1:23:46
LuIs usatoRRe aRanZaBaL 1:25:00
IÑIGo uRtuBI eGIDaZu 1:25:34
anDeR ZuRBano RoMeRo 1:27:33
Ion tena Baena 1:29:17
anDeR toRRes sanCHeZ 1:30:03
PReMIn saMPeDRo LaRRaÑaGa 1:30:09
aRGoItZ uGaLDe FeRReRo 1:30:27
DaneL ReMIReZ JauReGI 1:31:35
anGeL MoRaLeJa aLCoCeR 1:32:05
JoxeMaRI GaLLasteGI etxeBaRRIa 1:32:37
JaVI VIGueRa VaZQueZ 1:33:34
MIKeL aRenaZa oKaRanZa 1:34:17
aGustIn ZuGastI aLZoLa 1:34:29
Jon osInaGa astIGaRRaGa 1:34:38
IÑaKI JueZ MaRIna 1:35:26
anDonI FeRnanDeZ GaRFIas 1:35:42
KePa aRKauZ ZuBILaGa 1:36:06
IÑaKI oRMaetxea oRoBenGoa 1:36:23
eDoRta BoLInaGa BeRRIo-otxoa 1:36:41
eGoItZ eRRaZKIn aPeRRIBaI 1:36:49
anDonI oZaeta MenDIaRatx 1:37:01
JoKIn aMoZaRRaIn aLtuBe 1:37:18
osCaR aLonso Manso 1:37:30
MIKeL ZuBILLaGa atxa 1:38:00
MIKeL BaZ PeReZ 1:38:29
RaMon GoÑI FaRRÁs 1:39:09
onIntZa LanGaRan GaLDos 1:39:21
MaRKeL JuaRIstI MenDaRoZKeta 1:39:44
unaI uGaLDe MuRGoItIo 1:40:07
IHIntZ BenGoa MaDIna 1:42:16
IBaI ZaBaLeta PIeRRuGues 1:42:28
LauReano GaLLaRDo BoLaÑos 1:42:29
anDeR ZuBIZaRReta GaRCIa 1:42:41
IDoIa VeLeZ De M. aZuRMenDI 1:42:54
JoRGe MoRa RoJas 1:43:15
anDRes CastILLeJo MeRIno 1:43:52
aMetZ eLustonDo astIGaRRaGa 1:44:46
aItoR IGaRZa GaRRo 1:44:47
MaRIa Jesus VeLasCo GaRCIa 1:44:49
LuKen aZKaRRaGauRIZaR JauReGI 1:44:49
aRantZaZu DeL FResno eGaÑa 1:45:04
Joxe MaRI BaRRutIa BenGoa oRtuBaI 1:45:33
Jose LuIs BoRBoLLa JIMeneZ 1:46:01
MaIDeR BaRRutIa CaBReRo 1:46:16
eDuRne GoRosaBeL atoRRasaGastI 1:47:30
MIReIa JuaRIstI MaDIna 1:47:54
IÑaKI JauReGI BIDaBuRu 1:48:50
aLaItZ P.De aRenaZa ItuRBe 1:48:52
KePa aRanBaRRI aRReGI 1:49:12
MIRen BenGoa aZKoaGa 1:49:32
IBan LaBaYen IRaeta 1:49:45
MIKeL san aRGIMIRo Isasa 1:50:05
ane oRMaetxea MuGeRtZa 1:50:48
aLICIa CaRRasCo aMaDo 1:50:58
aItoR unaMuno GaRaI 1:51:21
MIRen saGasta oLaLDe 1:51:40
MIRen aRGInZonIZ GaRaI 1:51:42
IoseBa HeRIZ uRIBesaLGo 1:51:53
MIKeL GaRaI aLBeRDI 1:52:00
naIaRa ZaBaRte aJuRIa 1:52:02
xaBIeR MenDIaLDua axPe 1:52:44
Jon BaRanDIaRan aLtuna 1:52:51
anDonI eZKuRRa ZuBIZaRReta 1:52:51
BIDane BaRRutIa CaBReRo 1:53:09
ane FoRonDa BoLInaGa 1:53:09
anDonI MuRGa ZenaRRuZaBeItIa 1:53:52
MaRtxeL GaRaI BenGoa 1:54:01
JaVIeR ansoateGI etxeBaRRIa 1:54:24
Juan anDRes GaLLaRDo BoLaÑos 1:54:24

neKane IRaLa ReYes 1:54:24
Jon oLaBe MaRtIn 1:55:35
KeRMan CaLLeJa aRana 1:55:39
IRaItZ aZKaRGoRta VIGueRa 1:55:48
IÑaKI aZKaRGoRta BeLateGI 1:55:48
MIKeL aZKaRGoRta VIGueRa 1:55:49
IÑaKI MonDRaGon aZPIaZu 1:56:14
aInHoa PaGaLDaI ZenItaGoIa 1:56:29
sanDRa CaRRasCo RoMeRo 1:57:09
IGnaCIo BeLtRan De GueVaRa BeReCIBaR 1:57:23
saLVaDoR DeLGaDo saRaIVa 1:57:33
aLBeRto RaMIReZ FeRnanDeZ 1:57:53
asIeR PeReZ InuRRIa 1:57:54
aItoR LasKuRaIn BIDaBuRu 1:58:00
MIKeL eLoRZa ZuBIZaRReta 1:58:03
MIKeL aCHauLI 1:58:07
Mª CaRMen PÉReZ Cano 1:58:25
asIeR IBaRRonDo DeL Canto 1:58:30
DaBID BeLateGI BRaGaDo 1:58:31
DaneL PeReZ InuRRIa 2:00:11
IÑaKI eGIa GaRaY 2:00:40
aInaRa astIGaRRaGa GaBILonDo 2:01:23
ane BeRaZa GuZMan 2:01:44
aItoR BeRaZa GuZMan 2:01:45
anDeR DeL CaMPo etxeBaRRIa 2:01:58
Jon LoItI  oRue 2:03:30
Jose JuRaDo Mesa 2:03:30
aRItZ GoRDo PeReZ 2:04:12
sILVIa DoMInGueZ BenIteZ 2:04:13
Josu uGaRtetxe PasCuaL 2:04:32
eLIZaBet txIntxuRReta etxeZaRReta 2:05:07
neRea aGIRRe MenDIeta 2:05:59
aRaItZ etxaBe ZuBIZaRReta 2:06:24
IÑIGo LasaGa aRana 2:06:31
MeRtxe B. De GueVaRa BeReZIBaR 2:06:44
aRantZa PaGoaGa MonDRaGon 2:06:53
eLIsaBet FLoRes Mena 2:06:55
oDeI MaRCos GonZaLeZ 2:07:02
IVan RoMaÑa RoDRIGueZ 2:07:13
estReLLa GaLLaRDo LuQue 2:07:16
saRa YIseLY LaVeRDY PeDRIeL 2:07:23
MaRIa LuIsa GonZaLeZ MonDRaGÓn  2:08:13
InMaCuLaDa eLoRZa PIe De HIeRRo 2:08:15
MaRta CaLDeRon PeReZ 2:08:18
MaIaLen CaLDeRon PeReZ 2:08:19
aIDa otaDuY VeGa 2:08:36
aMaIa aGIRRe IRIonDo 2:08:39
neKane LoPeZ aRIZaBaLeta 2:09:37
HaItZ aRRIeta BaLanZateGI 2:09:37
eneRItZ uRRutIa tena 2:09:38
MaRIa aRanBuRu aRnaIZ 2:09:40
anDeR ZuBIZaRReta aLonso 2:09:43
JuLen MenDIZaBaL eLeZKano 2:10:13
Josu GaRaI etxeBeste 2:10:51
aMaIa GaRaI san VICente 2:11:01
eLIxaBete uRIaRte MaRKaIDe 2:11:25
Josu ZuBIZaRReta aRanGuRen 2:11:35
oLaIa VeLasCo uGaRte 2:11:35
aInHoa aRIstIMuÑo DoMInGueZ 2:14:30
IBan Baena MonDRaGon 2:14:30
neRea otxoa GuRIDI 2:15:47
eneKo osInaGa GaLDos 2:21:43
aRantZaZu LaGunILa aMoZaRRaIn 2:24:33
DoRLeta HeRIZ IRIa 2:24:49
JoseFIna MuGICa eLoRZa 2:25:48
ana RosaMaRtIn VILLaHoZ 2:49:52
aItoR aRRutI tena 2:49:55

BERgARA
IÑaKIMuJIKa GoIKoetxea 1:18:19
KePa VaReLa aRReGI 1:19:25
aItoR LaRRea soRaLuZe 1:19:40
Ion RIVeRo GutIeRReZ 1:20:55
xaBIeR aGuIRRe ReBanaL 1:23:10
J.MaRCos aLonso CasteLLano 1:24:12
IGoR LoPeZ MunIoZGuRen 1:24:43
MaRtIn eGaÑa VILLaR 1:25:01
Josu Lete aRaMBuRu 1:26:41
RuBen sanCHeZ VICente 1:27:05
unaI RetoLaZa uGaRte 1:27:34
anDonI ItuRBea GuIRRe 1:27:52
IGoR oYaRBIDe ZuBILLaGa 1:27:57
aItoR GaRtZIa aRKauZ 1:28:11
JuLen JoRGe GaBILonDo 1:28:14
Juan Jesus aLBeRDI LanDa 1:28:44
Juan LuIs GaLLasteGI aRRonDo 1:28:56
ManoLo VaReLa FeRnÁnDeZ 1:30:14
eneKo LaZKano BIKenDI 1:31:30
Josu GoItIa ZeLaIa 1:31:53

aItoR MaRauRI JauReGuI 1:32:05
axIeR aRBuLu uRIBesaLGo 1:32:09
xaBIeR saBaLZa LasKuRaIn 1:32:29
MIGueL anGeL sanCHeZ MonteRo 1:32:30
IGoR BasauRI GaMBoa  1:33:50
IKeR sanCHeZ GantxeGI 1:34:11
IGoR unaMuno eRaÑa 1:34:23
xaBI ZenItaGoIa PILDaIn 1:34:35
Josean LaRRIon LoPeZ DeDICastILLo 1:35:05
Jose MaRI anDuaGa eLIas 1:35:25
KaRMen uRRutIa LaRRaÑaGa 1:35:33
LIDIaPeÑa FeRnanDeZ 1:36:27
asIeR IRIZaR PRIeto 1:36:52
xaBIeR LIJo PeReZ 1:37:05
eKaIn sotIL MunIateGIanDIKoetxea 1:37:50
asIeR CaLLeJa etxanIZ 1:38:25
IGoR aGuIRReZaBaL san MIGueL 1:38:33
aItZoL GanDIaGa ConGet 1:38:44
DanIeL BaLMoRI san GIL 1:38:48
Jesus M.LaBaKa aRanDo 1:38:57
RaMon aGIRReZaBaL BeItIa 1:39:08
PeRu aZKaRate ILaRDuIa 1:39:40
asIeR GaRtZIa BeRIstaIn 1:40:13
anDeR teLLeRIa san toRCuato 1:40:30
MaRIa Rosa aGuIRReIGaRtua 1:40:52
enRIQue aRanBuRu etxeBeRRÍa 1:41:11
BeÑat IÑaRRa Lasa 1:41:45
Jose LuIs saLaZaR CaBaLLeRo 1:42:52
Manu GoRosPe uRIZaRBaRRena 1:42:53
MaRIa sanCHeZ CasaDo 1:42:57
Jose RaMon BaRDeCI uRRa 1:43:03
eneKo aZuLa uRIBesaLGo 1:43:07
FRanCIsCo Jose GonZaLeZ BeLIo 1:43:11
eneKo IGaRtua BeRenGueR 1:43:24
neRea MenDIZaBaL uRReta 1:43:35
FCo JaVIeR DIaZ GoMeZ 1:43:53
MIKeL VICInaY uRCeLaY 1:44:11
aItoR Lete LaRRaÑaGa 1:44:38
JaVIeR BoRoBIa MaRtIneZ 1:45:00
IBon etxaBaRRI GoItI  1:45:52
xaBIeR MaRtIneZ saeZ 1:45:58
JaVIeR IGaRZa PeReZ 1:46:07
IGoR unZuRRunZaGa aLtuBe 1:46:09
JaVIeR aRaMBuRu uRDanoZ 1:46:38
IKeR BeIsteGI uGaRte 1:47:16
JaVIeR oRBea asCaso 1:47:44
IGoR RoDRIGo eCenaRRo 1:47:53
oLatZ ManueL eZenaRRo 1:47:57
HuGo MontaLVo GaRCIa 1:47:59
aRItZ BeIsteGI uGaRte 1:48:17
asIeR JoRGe GaBILonDo 1:48:33
aItoR CuRaDo RoDRIGueZ 1:48:39
asIeR PeReZ etxeBeRRIa-aRteun 1:50:26
CRIstIna ReVueLta Manso 1:50:33
Juantxo aRanes usanDIZaGa 1:51:06
FeRnanDo MuRuaMenDIaRaZ IÑaRRa 1:51:07
MIKeL etxanIZ aLBeRDI 1:51:22
xaBIeR eGuRen LasKuRaIn 1:51:22
aInHoa aRBeLaItZ GantxeGI 1:51:22
oLatZ FeRnanDeZ aRReGuI 1:52:04
Manu CuRaDo RoDRIGueZ 1:53:15
PatRICIo osInaGa IBaRRoLa 1:53:50
Ion aLBeRDI GaRaIonDo 1:53:55
aInHoa GaRItano GIL 1:53:55
IÑIGo PaGaLDa IuRRestI 1:54:56
aItoR PaGaLDaY uRRestI 1:54:58
BoRJa uRIZaR Lete 1:55:33
anDeR uRRIoLaBeItIa oDRIoZoLa 1:56:04
MIKeL aMoRos BeCeRRa 1:56:04
eRKaItZ GaBILonDo eCHeVeRRIa 1:56:27
MIKeL aRaMenDI KoRtaZaR 1:57:19
RoMan LasKuRaIn aIastuI 1:58:57
MIKeL aZKaRate-asKasua BLaZQueZ 1:59:07
MaLen GaLLasteGI MeaBe 1:59:09
neRe aMaIa CeRDeIRa LasHeRas 1:59:19
antonIo VeRGuIZas nIeto 2:00:06
JoRGe GaRIn aLsua 2:00:06
CaRMeLo san toRCuato PeReZ 2:00:31
aInaRa aLBeRDI GaRCIa 2:00:45
aItoR oReGuI LaBaIen 2:00:46
Jesus MaRI VaLGaÑon GoMeZ 2:01:38
Ion aYastuY aRoZena 2:03:39
LuIs JaVIeR MaRtIneZ GRanaDa 2:04:13
DIeGo aRDoHaIn MIGnaBuRu 2:04:16
saBIno aZCaRate LetuRIa 2:04:22
IZaRo LaRRaÑaGa MuJIKa 2:04:23
JaIo ManZaneDo GaBILonDo 2:04:50
IÑaKI aLBeRDI aRaIZteGI 2:06:03
anaRtZ GaRCIa uRKIoLa 2:06:10
IKeR IBaRRa BaLanZateGI 2:08:26
RaKeL GonZaLeZ CaRDoso 2:10:42
MIReIa GonZaLeZ LaZKano 2:10:44
MaRIJe LoPeZ GoRRotxateGI 2:11:18
RaCHaeL eLaIne oLaBaRRIa MuRPHY 2:11:34
aGuRtZane Lete LaRRaÑaGa 2:11:35
neRea atoRRasaGastI etxaBe 2:11:36
Ines ItuRRICastILLo ItuRRIaGa 2:11:37
IZasKun aRIZMenDIaRRIeta BeLasteGuI 2:14:14
aLBeRto saManIeGo etxeBeRRIa 2:20:39
MIKeL eLKoRoBeReZIBaR uMeReZ 2:21:11
MonIKa BeLasteGI aRanZaBaL 2:21:12
IÑIGo DoMInGueZ CaBaLLeRo 2:23:18
MIRen oLaÑeta etxeBeste 2:27:14
ane MIRen saGasta ZuBIaGa 2:38:22
MaRKeL FeRnanDeZ BeLasteGI 2:44:16

ElgETA
saIoa uGIDos DaMBoRIena 1:39:06
MIKeL ZuBIauRRe MaÍLLo 1:48:26
eLena eLKoRo GaLDos 1:50:59
MIRen aRGI ZeZIaGa MenDIZaBaL 1:56:48
Juan LuIs BaCete DIaZ 1:57:44

ESKORIATZA
RaFaeL MuÑoZ aPRaIZ 1:30:40
InIGo aLtuna KoRtaZaR 1:34:30
FeRnanDo JoaQuIn JoRGe 1:39:04
IKeR MaRtIneZ De La HIDaLGa eRaÑa 1:39:47
IGoR LaRRaÑaGa uRIBeetxeBaRRIa 1:43:55
Ion IReGI oRtIZ De ZaRate 1:44:40
eGoItZ BeaMuRGIa BenGoa 1:45:55
JoseBa MaIDaGan LaZCano 1:49:33
KePa IsasMenDI GaBILonDo 1:50:04
eKaItZ aRaMenDI KoRtaZaR 1:50:08
DaVID uRRutIa MuÑoZ 1:58:374

lEInTZ gATZAgA
IBaI aGIRReuRReta uRReta 1:51:36
DoRLeta eLKoRoBaRRutIa PaGoaGa 2:03:17

OñATI
YeRaY VaReLa aMoR 1:08:32
IManoL MoLIneRo MenDIGuRen 1:14:46
BeÑat MaDaRIaGa eGaÑa 1:21:19
IBon JausoRo MuRGIonDo 1:21:51
Jose antonIo neGReIRa CoBas 1:23:01
IÑIGo ZaBaLeta uGaRte 1:26:09
IKeR aRKauZ KeReJeta 1:26:45
anDeR GoRostIaGa uRRutIa 1:27:03
axIeR LaRRaL BaRRena 1:27:20
RaMon VaReLa GenDe 1:27:23
saIoa aRKonaDa PeReZ 1:27:23
IGoR CoRCosteGI DoMInGueZ 1:28:03
LuIs uRIGoen IRusta 1:29:23
DaVID VeRnaZa CoLoBon 1:29:48
Jon MIKeL LaRRaÑaGa IRIZaR 1:30:15
IÑaKI BIKuÑa ZuBIZaRReta 1:30:16
IÑIGo aLDasoRo GaLDos 1:31:03
IGoR aRRese MuRGuZuR 1:31:07
xaBIeR GaLDos DIGoRas 1:31:39
anDeR aBeRastuRI eLKoRoBaRRutIa 1:33:36
aRKaItZ GoRosMenDI aIastuI 1:33:36
aRItZ GaRMenDIa GonZaLeZ 1:33:52
MIRen Josune BIKuÑa ZuBIa 1:34:28
MIKeL PeReZ De aRenaZa unanue 1:34:41
IsMaeL MaLBaDI GuRIDI 1:35:08
Jose Mª GÓMeZ FRaGa 1:35:25
unaI CaRMona IGaRtua 1:36:04
aRKaItZ sasIaIn DIaZ De MonasteRIoGuRen 1:36:35
unaI etxeBeste LaRRaÑaGa  1:37:14
aItoR uRZeLaI BenGoetxea 1:37:21
GoRKa ZeLaIa aGIRRe 1:37:26
RItxaR FeRnanDeZ aLKaLa 1:37:34
eDuRne eLKoRoIRIBe IZuRRateGI 1:39:24
oIeR oLaLDe aRReGuI 1:39:41
IKeR oLaLDe aRReGuI 1:39:43
anDoItZ BIaIn GantxeGI 1:40:32
neRea aLtuBe GaLDos 1:41:41
aLBeRto GueRReIRo uRIBe-etxeBaRRIa 1:41:43
Jon uRZeLaI InZa 1:42:25
aItoR uRZeLaI InZa 1:42:25
GaIZKa teLLeRIa RoDRIGueZ 1:43:50
Joxean BIaIn BIKuÑa 1:44:05
Juan LuIs MaIZteGI uRRestaRaZu 1:45:27
MItxeL MonteRo LoRenZo 1:48:14
MIRen aRReGI uRIaRte 1:48:19
Jon uRZeLaI GuRIDI 1:48:53
asIeR MuRGuZuR oRueta 1:49:29
Ion MuRGuZuR oRueta 1:49:31
aItoR uRtaZa aGIRReZaBaL 1:50:55
JoKIn BLanCo seDano 1:53:59
LoRea BIaIn GaLDos 1:54:38
aInHoa F.  aRRIoaBe aRanBuRu 1:54:50
aInHoa ZuMaLDe MaDIna 1:54:50
anDeR JausoRo aRReGI 1:54:59
GeRMan aGInaGaLDe eLexPuRu 1:55:00
IManoL LuKas etxaRRI 1:55:01
seRGIo GoMeZ sanCHeZ 1:55:14
neKane MaIZteGI uGaRte 1:55:33
CaRLos oLaLDe GaLDos 1:55:57
tanIa GÓMeZ Bueno 1:57:01
xaBIeR YaBaR toRnos 1:57:11
RoBeRto anDuaGa BeItIa 1:57:25
ana LaRRea IGaRtua 1:57:42
GoRKa aBeRastuRI ZuBIa 1:57:57
JoaQuIn aRRoYo VIGo 1:58:40
IoKIn astIGaRRaGa B. VaLLeJo 1:58:45
FeRnanDo oDRIoZoLa aRReGuI 1:59:20
Jose ZuLueta BaReÑo 1:59:21
Juan saGasta GonZaLeZ 2:00:39
Iosu MuGaRZa uGaRte 2:01:38
ItZIaR IGaRtua MoYua 2:01:44
Jose CaRMona MoYano 2:01:46
aMaIa BIKuÑa ZuGastI 2:02:42
BoRJa MoIua YaRZa  2:02:42
xaBIeR eRRotaLDe KoRta 2:02:54
asun IBaRRonDo uRIaRte 2:06:10
aGotZ ItuRBe MuRGIonDo 2:07:18
IDoIa aIeRBe LIZaRRaLDe 2:11:56
GaRIKoItZ BaÑos-antIGua MoRCILLo 2:11:56
IZaRo eLoRZa aRReGI 2:13:07
ManueLRoDRIGueZMaRtIneZ 2:13:15
MaIte IGaRtua LoPeZ 2:13:18
IanIRe oLeaGa soLaGuRen 2:13:18
seGunDo GaLFaRsoRo LaRDIZaBaL 2:14:42
Juan CRuZG. De KoRtaZaR eLoRZa 2:20:53
aItoR BIaIn uRZeLaI 2:26:33
LeIRe MuRILLo MaRtIn 2:26:34
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mIRARI AlTuBE  |  arrasate

Debagoieneko, Debabarreneko 
eta inguruetako hemeretzi lagun 
elkartu dira, belaunaldi bereko 
hemeretzi artista sortutako azken 
lanak erakusteko. Eta Arrasate-
ra, Kulturatera, eraman dituzte 
artelan horiek, Begitik izenarekin 
jasota. 

Begiratzeko deia 
Artista horien artean daude Ber-
garako Ricardo Azkargorta eta 
Bingen de Pedro, Elgetako Pello 
Alberdi eta Arrasateko Juan Luis 
Goikolea eta Iñigo Arregi. "Han-
dik eta hemendik ezagutzen dugu 

elkar guztiok, eta elkarrekin era-
kusketak antolatzea erabaki 
genuen orain dela urte batzuk. 
Ordutik, urtero egin izan ditugu; 
bosgarrena dela uste dut", jaki-
narazi du Arregik. Uztailean Ber-
garan elkartu ziren eta aurretik 
Eibarren eta Durangon ere bai. 

Begitik izenaren bueltan jaso 
dituzte lanak oraingoan. "Esanahi 
bikoitza du horrek: batetik, begie-
kin ikusten ditugun lanak direla, 
begietatik sartzen direnak; eta 
bestetik, Arrasatera etorrita, zer-
bait hobeto ikusteko erabiltzen 
den espresioa da, norbaiti begi-
ratzera bultzatzeko esaten dena", 

azaldu du eskarmentu handia 
duen eskulturagileak. 

Artista bakoitzarendako hiru 
metro pasatxo gorde dituzte Kul-
turateko klaustroan, eta han ego-
kituko dituzte lanok. Batzuek 
bakarra erakutsiko dute eta bes-
te batzuek bi; hiru edo lau lane-
kin muntaia txiki bat egingo 
duenik ere izango da. Eta bataren 
lanak bestearenarekin ez duela 
inolako zerikusirik azaldu du 
Arregik: "Nork bere proiektua 
du, eta hori erakutsiko dugu". 
Hala, margolanen artean daude 
mihisean egindako akrilikoak 
eta ohol gainean egindako olioak 

eta eskulturen artean zeramikaz-
ko obrak eta altzairu herdoilgai-
tzez egindakoak, besteak beste.

Artisten azken lanak 
Bergarako erakusketak harrera 
ezin hobea izan zuen, eta artistak 
oso pozik daude: "Guretako, topa-
leku garrantzitsua da Bergara, 
erreferentziazko toki bihurtu da 
Aroztegi aretoa eta pozik joaten 
gara, lagundu ere asko laguntzen 
digute-eta han". 

Arrasatera daroatzaten lanak, 
baina, ez dira han erakutsitakoak 
izango. "Gure azken lanekin gatoz 
orain. Nire kasuan, han jarrita-

ko obra bat hona ere badakart 
pieza garrantzitsua delako; pro-
zesu bat eta serie bat hasiko dut 
horrekin. Horregatik erakusteko 
interes handia daukat. Baina, 
bigarren obra, beste bat da". Eta 
onartu du erakusketa garrantzi-
tsua dela Kulturaten jarritakoa.

Astelehenetik zapatura 
Gaur, egubakoitza, zabalduko 
dute erakusketa, 19:00etan, eta  
artista gehienak elkartuko dira. 
Ondoren, abenduaren 19a bitar-
tean izango da zabalik Kultura-
teko klaustroa astelehenetik egu-
bakoitzera, 17:30etik 20:30era.

m.A.  |  Bergara

Ondarea ezagutzera emateko hel-
buruarekin, XV. mende bukaeran 
margotutako Kristo hilagatik 
dolua taula flandriarraren gai-
neko azalpen saioa antolatu dute 
Aldundiko Kultura Sailak eta 
Laboratorium museoak, Ondarea 
bertatik bertara ekimenaren 
barruan. Bihar, azaroak 14, era-
kutsiko dute, eta Jesus Muñiz 
adituak (Galdakao, 1965) artela-
nari buruzko azalpenak emango 
ditu (gaztelaniaz); domekan, oste-
ra, Arantza Otaduik egingo ditu 
gidari lanak, euskaraz. Bi saioak 
11:30ean dira, Laboratoriumen. 

Udal Artxiboan gordeta dagoen 
altxorretako bat da taula flan-
driarra, eta bi egunotan erakutsi 
ostean gorde egingo dute atzera, 
oso delikatua delako. Taularekin 
batera Santa Katalina irudikatzen 
duen eskultura erakutsiko dute, 
hori ere garai berekoa.

oñatin, Arrikrutzera 
Ondarea bertatik bertara eki-
menaren barruan, Oñatiko Arri-
krutz kobak bisitatzeko aukera 
ere badago aste bukaeran. Kobe-
tan bizi izandako animalien 
ezaugarriak eta ohiturak eza-

gutzeko bisita gidatua izango 
da, antolatzaileen esanetan fami-
lia giroan, eta bihar, zapatua, 
egingo dute, 10:00etan. 20 lagu-
nendako lekua dago, eta sarre-
ra hiru euro da.

Kristo hilagatik dolua taula flandriarra eta Santa Katalinaren irudia.  |   laBoratorium

XV. mendeko taula flandriar baliotsua eta 
santa katalinaren irudia ezagutzeko aukera
zapatuan eta domekan erakutsiko dituzte Bergarako laboratorium museoan

m.A.  |  oñati

Alfred Hitchcock zinema zuzen-
dari ospetsuaren Downhill (1927)
filma emango dute domekan 
Oñatiko Santa Ana aretoan, 
19:00etan. Film mutua da eta 
horri lagun egingo dio Javier 
Perez de Azpeitia musikari bera-
tarrak piano doinuekin. 

Familia oneko gazte baten 
istorioa kontatzen du filmak: 
"Mutil ona da, oso estimatua, 
baina okertu egingo zaizkio kon-
tuak eta aldapan behera joango 
da, downhill. Hortaz, dramatxo 
bat da". Horri lagun egiteko 
hainbat musika estilo erabiliko 
ditu: "Une tristeetan triste jarri-
ko gara, baina badaude momen-
tu alaiagoak; Parisko dantzal-
dietan fox-trota dantzatzen ager-
tuko dira, eta horixe joko dut". 

Eta dio filmaren gainean duen 
iritzia ematen duela musikare-
kin: "Eszena bakoitzarekin jaso-
tzen dudana transmititzen dut".

Aspaldiko kontua da pia-
noarekin lagun egitea film bati, 
baina, egun, ez dira ohikoak 
halako ekitaldiak: "Publikoak 
gustura hartzen ditu: 'Ze polita 
izan den, ez nekien hain polita 
zenik', esan ohi didate".

Eskarmentu handia 
Donostiako Zinemaldian hasi 
zuen ibilbidea Perez de Arena-
zak eta handik Espainiako Fil-
motecara eta jaialdi handietara 
egin zuen salto: Berlinale, Toron-
to…. Musika irakaslea da eta 
Euskadiko Orkestra Sinfoni-
koarekin eta Pascale Gaigne-
rekin jarduten du elkarlanean.

Piano doinuak film 
mutua girotzeko
hitchcock-en 'downhill' emango dute domekan, 
oñatin, Perez de azpeitia piano-joleak lagunduta

 AsiEr LAspiur 
(Eibar, 1960) Eskulturagilea.

 AlBErTo IBAñEz 
(Eibar, 1958) margolaria.

 VICEnTE IrIonDo 
(Eibar, 1953) margolaria.

 MArInA BArrEnA 
(Eibar, 1963) margolaria.

 JosE AnTonio 
AzpiLikuETA 
(Eibar, 1962) margolaria.

 fErnAnDo DE VICEnTE 
(Eibar, 1965) margolaria.

 Txiki AgirrE-kEixETA 
(Zumaia, 1963) Eskulturagilea 

eta margolaria.

 joSE rAMon ElorTzA 
(Elgoibar, 1957) margolaria.

 rICArDo AzKArGorTA 
(Bergara, 1958) margolaria.

 PEllo AlBErDI 
(Elgeta, 1958) margolaria.

 IñIGo ArrEGI 
(Arrasate, 1954) 

Eskulturagilea.

 BInGEn DE PEDro 
(Bergara, 1961) margolaria.

 JuAn Luis goikoLEA 
(Arrasate, 1954) margolaria.

 AiTor ETxEBErriA 
(mendaro, 1958) margolaria.

 BArBArA STAMMEl 
(Alemania, 1960) margolaria.

 BAroJA coLLET 
(Frantzia, 1957) 

Eskulturagilea.

 MArIno PlAzA 
(Eibar) Eskulturagilea.

 JosE fELix igArTuA 
(Ermua, 1948) margolaria.

AiTor sArAskETA 
(Eibar, 1962) margolaria.

ERAKUSKETAKO 
ARTISTAK

Iñigo Arregi eskulturagilea eta Juan Luis Goikolea margolaria erakusketa gertatzen eguaztenean.  |   iñigo arregi

begietatik sartzen diren 
artelanak kulturaten

ibarreko eta gertuko 19 artistaren lanak jaso dituzte 'Begitik' erakusketan

gaur, egubakoitza, zabalduko dute eta abenduaren 19ra arte egongo dira
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Autobus zerbitzua egongo da:
10:00 - 14:30

DOAN - 30 minuturo
ESKORIATZA - LEINTZ GATZAGA
LEINTZ GATZAGA - ESKORIATZA

2015XXIII. ESKULANGINTZA FERIA
10:00
14:30LEINTZ GATZAGA

SAnMILIxAnAk
AZAROAK

IGANDEA
15

Antolatzailea: Laguntzaileak: Talo tailerra haurrentzat
11:00 - 13:30

Forja artistiko erakustaldia
SUALAI errementaritzaren eskutik.

A. ARAnBuRuZABAlA  |  arrasate

Bakarlari moduan argitaratu 
duen lehenengo diskoa du Alber-
to Urretxok Soinuaren bidaia 
lana. Eskarmentu handiko musi-
karia da arrasatearra eta musi-
ka du ogibide; egun, Bilboko 
Orkestra Sinfonikoko tronboi 
jole bakarlaria da. "Lan pertso-
nala da honako hau, askotariko 
bizipen pertsonalak eta arlo 
profesionalekoak batu gura izan 
ditut: Jose Ramon Vitoriaren 
babesean musikagintzan nola 
hasi nintzen, nola egin nuen 
salto 1998an maila profesiona-
lera...; azken finean, bide horre-
tan ikasi dudana laburbildu 
gura izan dut aukeratu ditudan 
piezen eta liburuxkaren bitartez. 
Nire bizitzako hiru etapatan 
banatu dut diskoa", esan du 
Urretxo musikariak. 

Lana, kontzertu baten bitar-
tez, Sopelako Kurtzio kultura 
etxean aurkeztuko dute, bihar, 
zapatua, 20:00etan. 

Tronboi doinuak bakarrik ez 
Samur entzuteko diskoa dela 
dio; musikari adituarentzako 
baino gehiago, publiko zabala-
rentzako egindakoa dela gai-
neratu du: "Tronboia da pro-

tagonista nagusia, baina ez 
bakarra: hari instrumentuen 
doinuak daude, eta baita piano 
eta txistu doinuak ere. Aspal-
diko lagunen eta lankideen 
laguntzarekin grabatu dut".

Emaitzarekin gustura dago 
Alberto Urretxo: "Lan kolore-
tsua eta bizia geratu zaigu; 
tronboi doinuekin gutxitan 
entzuten diren pieza ezagunak 
daude, eta hainbat formatutan 
jasota, gainera: biola eta tron-
boi duoak daude, hari boskoteak 
ere bai...".

'soinuaren bidaia': alberto urretxoren 
bizipenak batzen dituen diskoa kalean da

Alberto Urretxoi arrasatearra tronboia eskuetan duela.  |   a. u.

fiTxA

alberto urretxo

soinuaren biDaia

estiloa: musika klasikoa.

argitaletxea: autoekoiztua.

Bilboko orkestra sinfonikoko tronboi jolearen proiektu pertsonala da 

IdOIA dAVIlA  |  elgeta

Bihar, azaroak 14, zapatua, Mono-
lokos bakarrizketa sorta ikusteko 
aukera egongo da Elgetako Espa-
loia kafe antzokian. 20:30ean hasi-
ko da saioa. 

Gorka Aginagalde, Ane Gaba-
rain eta Iñigo Salinero aktore 
eta umoristen bakarrizketak 
entzun ahal izango dituzte ber-
taratzen direnek.

Eguneroko umorea
35 minutuko bakarrizketek ez 
dute loturarik elkarren artean, 
baina denek hitz egingo dute 
egunerokotasunari buruz. Gaba-
rainek, adibidez, funtzionarioei 
eskainiko die saioa. Aginagalde 
eta Salinero, aldiz, gehiago oina-
rrituko dira euren bizitzetako 
gertakizunetan, bizitzako pasa-
dizo bitxietan.

Estreinaldia 'Monolokos'-en
Elgetan eskainiko dute lehenen-
go aldiz hiru umoristek elkarre-
kin ikuskizun bat. Izan ere, Mono-
lokos ikuskizunetan hamar umo-
ristak hartu ohi dute parte eta 
saio bakoitza bakarra izaten da. 
Allí abajo telesaileko Ane Gaba-

rain eta Alazne Etxebarria gehi-
tu dituzte orain taldera, eta Gaba-
rainek, gainera, Espaloian egin-
go du bere bakarrizketaren 
estreinaldia.

sarreren salmenta
Sarrerak aurretik eros daitezke, 
www.musikaze.com web atarian, 
12 eurotan. Egunean bertan ere 
erosi ahal izango dira, Espaloia 
antzokiko leihatilan bertan, 15 
euroren truke. Bergarako Pol-pol 
tabernan ere salgai daude ikus-
kizunerako sarrerak.

bakarrizketa sorta eskainiko 
dute zapatuan espaloian
ane gabarain, gorka aginagalde eta iñigo salinero 
izango dira lehenengo aldiz saio berean

Ane Gabarain umorista.  |   ttiPia

I. d.  |  oñati

Misterioari dario ikuskizuna 
eskainiko dute bihar, azaroak 
14, arratsaldeko seietan, Aran-
tzazun. Josu Maroto marrazki-

lariak, Pello Ramirez biolontxe-
listak, Jon Goenaga piano joleak 
eta Andoni Salamero poetak 
hartuko dute parte Arantzazuko 
Gandiaga Topagunea kultura 

zentroan ikusi ahal izango den 
emanaldi horretan. 

Bizitzari gorespena
Arantzazu Gaur Fundazioak 

antolatu du saioa, Arantzazuko 
Parketxearen laguntzarekin, eta 
kultura-emanaldi berezia pres-
tatu dute hiru diziplina artistiko 
uztartuta: marrazkiak, musikak 
eta hitzak bat egingo dute. 

Lau artistak bateratuko dituz-
te arlo artistiko horiek. Maroto 
egongo da marrazki lanetan, 
Ramirez eta Goenaga musikaren 

arloan arituko dira eta hitzak 
Salamerok jarriko ditu, euskara 
hutsean.

Artista horien hitzetan, ema-
naldia “bizitzari egindako gorai-
pamena eta gorespena da, bizidun 
bakoitzari egindako kantu zin-
tzoa”. Galdera existentzialak 
aurkezten zaizkio ikusleari, asko-
tan, presaren eraginez, erantzun 
nahi ez diren galderak, alegia. 

Saio hunkigarria eta hurbi-
lekoa sortu nahi izan dute. Bar-
ne-esperientzia hori izaten lagun-
tzeko, giro bildu, atsegin eta 

lasaian eskainiko da emanaldia, 
kulturzaleen atsedentoki den 
Arantzazun.

Doako sarrera 
Sarrerak dohainekoak izango 
dira, Gandiaga Topagunea kul-
tura zentroko leku guztiak bete 
arte; 120 lagunentzako lekua 
prestatuko dute zapatuan. Hori 
dela eta, aurretik asistentzia 
konfirmatzea gomendatzen da 
943 71 65 75 telefonoan edo info@
arantzazugandiaga.com helbide 
elektronikoan.

Hiru arlo artistiko uztartuko ditu 
'Misterioari dario' emanaldiak
marrazkiak, musikak eta poesiak bat egingo dute 
gandiaga aretoan zapatuan
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D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a

zorion AgurrAk 
TELEBisTAn
goiEnA TELEBisTA | korApiLo
zaPatuetan eta domeketan | 10:00 eta 17:00 | maddik aurkeztua

u
r
te

h err iteleb istag intzan

arrasate
ane ugarte Moron
azaroaren 18an, 8 urte. 
zorionak, laztana! 
oso-oso ondo pasatu 
zure eguna. etxeko 
danon partetik, muxu 
handi bat.

arrasate
lucia Dueñas 
Carmona
azaroaren 18an, 5 urte. 
zorionak gurasoen, 
aitaita-amamen eta 
izeba-osaben partetik!

eskoriatza
sara sanchez encina
azaroaren 17an, 6 urte. 
zorionak, sara! Primeran 
pasatu zure urtebetetze 
egunien! izugarri maitte 
zaittugu. muxu handi 
bat, etxeko guztien 
partetik.

bergara
oier aranes albisua
azaroaren 15ean, 10 
urte. zorionak, guapo! 
ondo pasatu zure 
egunian eta patxo asko, 
etxekoen partetik.

bergara
urko rodriguez
azaroaren 15ean, 4 urte. 
zorionak, bihotza! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetzea eta 
besarkada handi bat 
etxekoen partetik. Patxo 
handi bat.

oñati
kepa lopez lasa
azaroaren 15ean, 10 
urte. zorionak, 
txapeldun! jarraittu 
horrelaxe, eta maite 
zaitugun guztion 
partetik, primeran 
pasatu zure 
urtebetetzean!

arrasate
goiatz eta Maddi belategi galdos
azaroaren 15eean, 5 urte. zorionak, artistak! heldu da 
espero zenuten eguna. Primeran pasatu lagunez 
inguraturik, eta jaso ezazue besarkada eta muxu handi 
bana amatxoren eta aitatxoren partetik. ondo pasatu!

arrasate
arrate bergaretxe 
azaroaren 14an, 7 urte. 
zorionak, polit hori, 
bereziki, zure ahizpa 
saioaren, gurasoen, 
aittite-amamen, 
osaba-izeben eta 
lehengusina alaitz eta 
malenen partetik.

oñati
lier esnaola osinaga
azaroaren 13an, 6 urte. zorionak eta urte askotarako. 
ondo-ondo pasatu zure egunian. Patxo handi-handi bat, 
etxeko danon partetik.

arrasate
naroa kortabarria
azaroaren 13an, 9 urte. 
zorionak, naroa! 
Primeran pasatu zure 
urtebetetzea familia eta 
lagunartean. besarkada 
eta muxu handi bana: 
uxue, amatxo eta 
aitatxo.

oñati
ainhize arregi baseta
azaroaren 13an, 5 urte. 
zorionak, pitxin! jarraitu 
gure egunak horrela 
alaitzen! Patxo pila, 
etxeko danon, baina 
bereziki, aitatxoren, 
amatxoren eta ekhiren 
partetik! mua!

oñati
Danel Diaz de gereñu 
azaroaren 13an, 5 urte. 
zorionak, txapeldun! 
azkenean heldu da bost 
urte betetzeko eguna. 
oso ondo pasatu! muxu 
bana etxeko guztien eta, 
bereziki, garaziren 
partetik!

oñati
Maren alonso lopez
azaroak 13an, 9an.
zorionak, maitia! ederto 
ospatu eguna. laztan 
goxo potoloak, 
aitatxoren, amatxoren 
eta beñaten partetik. 
muxutxuek ,poxpolintxo. 
Pila bat maite zaitugu!

arrasate eta mutriku
amama Maribel eta 
nahia iriondo
amama maribelek 
azaroaren 12an, 
urtebetetzea eta nahiak 
13an, urtebete. ondo-ondo 
pasatu zuen eguna eta 
muxu handi bana etxeko 
guztion partetik!

oñati
keltse eta kemen Malbadi
azaroaren 11n, 6 urte. zorionak, bikote! oso ondo 
pasatu zuen urtebetetze eguna! muxu potolo bana, 
etxeko danon partetik.

aretxabaleta
Paule iztueta 
etxenausia
azaroaren 12an, 
urtebete. zorionak eta 
urte askotarako, sorgin 
txiki! Patxo goxo-goxo 
bana araitzen, doltzaren 
eta zure ahizpa eleneren 
partetik.

arrasate
unai Vicente de la Hoz
azaroaren 11n, urtebete. 
zorionak, unai! oso ondo 
pasatu zure lehenengo 
urtebetetzean. Patxo 
potolo bat familia 
guztiaren eta, bereziki, 
maddiren partetik. asko 
maite zaitugu, txapeldun!

oñati
aiur biain ezkibel
azaroaren 11n, 2 urte. 
zorionak, maittia! 
jarraittu irribarre 
horrekin gure egunak 
pozten. Patxo handi bat!

aretxabaleta
beñat akizu zabala
azaroaren 11n, urtebete. 
zorionak, porrontxio! 
ondo-ondo pasatu zure 
lehenengo 
urtebetetzian. etxeko 
danon partetik!

antzuola
silvia berasaluce 
regidor
azaroaren 11n, 8 urte. 
zorionak, txiki! muxu 
handi bat familia 
guztiaren partetik. oso 
ondo pasatu egun berezi 
honetan.

arrasate
oier eta iraia berasaluze Pastor
azaroaren 10ean, 4 urte. muxu eta besarkada handi bat 
familiaren partetik.

elgeta
xabier askasibar 
belar
azaroaren 10ean, 10 
urte. zorionak, 
txapeldun! ondo-ondo 
pasatu zure urtebetetze 
eguna eta patxo pila bat 
familixa danaren 
partetik!

oñati
urko egaña Calderon
azaroaren 10ean, 36 
urte. zorionak, aitatxo! 
disfrutatu zure 
urtebetetze egunian 
maitte dozun 
jendiarekin. muxu 
pila-pila, patata tortila....

aretxabaleta
Pello Jauregi unzueta
azaroaren 10ean, 3 urte. 
zorionak, maittia! ederto 
pasatu zure eguna eta 
muxu potolo pila etxeko 
guztixen partetik!

oñati
izadi garcia aranburu
azaroaren 9an, 3 urte. 
zorionak, prexioxi! oso 
ondo pasatu zure 
urtebetze egunian, patxo 
handi bat familixa 
danaren eta, bereziki, 
zure anaia ekhiren 
aldetik.

aretxabaleta
nahia agirre
azaroaren 8an, 8 urte. 
zorionak, potxola! 8 
urte! Primera pasatu 
zure eguna. muxu 
erraldoia, etxeko danon 
partetik.

oñati
beñat oleaga 
Mugarza
azaroaren 8an, 6 urte. 
zorionak, txapeldun! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
patxo pila bat familixa 
danaren partetik!

oñati
Hodei iriondo ugarte
azaroaren 8an, 2 urte. 
zorionak, potxolo, eta 
patxo pila bat! beste 
bat! beste bat!

oñati
german urkia goitia
azaroaren 6an, 57 urte. 
zorionak eta urte 
askotarako, familia 
osoaren partetik.

bergara
June Dacosta garcia
azaroaren 7an, 11 urte. 
zorionak, june! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean. 
Patxo handi bat. aitor, 
miren eta andoni.

antzuola
Hegoi eta aratz 
aranburu segurola
 aratzek urriaren 31n 
urtebete, eta hegoik 
azaroaren 4an, 6 urte. 
zorionak gure etxeko bi 
mutilei! eta muxu potolo 
bana aitaren, amaren eta 
garaziren partetik.

z o r i o n  ag u r r a k
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1. etxebizitzak

101. salDu
bergara.  65 metro koadroko 
etxebizitza salgai arruriaga 
kalean. hiru logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. 943 76 
93 85 

 
103. errentan eMan

arrasate.  apartamentua ema-
ten da errentan unibertsitatetik 
gertu. logela, bainugela, sukal-
dea eta egongela. guztiz jantzia. 
berokuntza eta igogailuarekin. 
Pertsona bakarrarendako edo 
bikote batendako egokia. kon-
tratuarekin. 656 75 00 94 

arrasate.  erdialdean aparta-
mentu berria ematen da erren-
tan. logela, bainugela, sukaldea 
eta egongela. trastelekua ere 
bai. guztiz jantzia. berokuntza 
eta igogailuarekin. Pertsona 
batendako nahiz bikoteendako 
apartekoa. kontratuarekin. 639 
17 49 52 

oñati.  etxebizitza ematen da 
errentan san lorentzo auzoan. 
635 71 06 16 

 
104. errentan Hartu

arrasate.  etxebizitza behar 
dugu errentan. bi edo hiru loge-
lakoa. 634 04 17 30 

arrasate.  etxebizitza handia 
behar dut errentan, erdigunean. 
666 68 00 04 (Carmen)  edo 
677 22 71 52 (sara) 

arrasate.  logela bateko apar-
tamentu baten bila nabil. erdi-
gunean. 400 euro ordaintzeko 
gertu. 610 99 42 03 

baserria.  baserria errentan 
hartzeko asmotan dabilen biko-
te bat gara. 680 34 29 60  edo 
699 28 99 06 

bergara.  emakume batek etxe-
bizitza errentan hartuko luke. bi 
edo hiru logelakoa. interesatua 
egonez gero deitu ezazue tele-
fono honetara: 628 59 72 95 

bergara.  erretiratu bikote 
batek etxebizitza behar du erren-
tan, elbarriendako egokitutako 
bainugelarekin eta igogailuare-
kin. 632 77 35 38 

etxe bila.  neska batek oñatin, 
zubillagan edo arrasaten etxe-
bizitza hartuko luke errentan. 
666 83 22 01 

 

2. garaJeak

201. salDu
bergara.  garaje itxia salgai 
bolun. 24.000 euro. interesatua 
egonez gero deitu ezazue tele-
fono honetara: 943 76 93 85 

 

4. lana

401. eskaintzak

bergaran umeak zaintzeko.  
Pertsona euskaldun eta espe-
rientziaduna behar da goizez 
umeak zaindu eta etxeko lanak 
egiteko. interesatua egonez gero 
deitu ezazue telefono honetara: 
610 80 43 27  

 
402. eskaerak

administrazio laguntzailea.  
erdi mailako administrazioko 
gradua daukan neska lan bila. 
gidabaimena eta autoa ditut. 
interesatua egonez gero deitu 
ezazue telefono honetara: 629 
98 42 56 

arrasate.  emakumea lan egi-
teko gertu: umeak edo nagusiak 
zaintzen edo etxeak garbitzen. 
orduka edo egun osoan zehar. 
interesatua egonez gero deitu 
ezazue telefono honetara: 843 
63 09 66 

arrasate.  mutila gertu etxean 
bertan bizi izaten nagusiak zain-
tzeko. esperientzia daukat eta 
hiru urtez nagusiak zaintzen 
aritu izanaren egiaztagiri eta 
erreferentzia onak. bestela, erai-
kuntzan ere lan egingo nuke. 
interesatua egonez gero deitu 
ezazue telefono honetara: 678 
25 95 46 

D e b a g o i e n a .   2 8  u r t e k o 
neska euskaldunak ondoren-
g o  l a n e t a n  j a r d u n g o  l u k e : 
u m ea k   e d o  n a g u s i a k  z a i n -
t z e n ,  d e n d a r i  l a n e t a n  e t a 
garbiketa lanetan. interesa-
tua egonez gero deitu ezazue 
telefono honetara:  622 37 
61 41 

Debagoiena.  arrasaten bizi 
d e n  e m a k u m e a  p e r t s o n a 
nagusiak edo umeak zaintze-
ko prest. etxeko lanak egiten 
ere lan egingo nuke. ordute-
gi  aldetik ez daukat inongo 
arazorik. interesatua egonez 
gero deitu ezazue telefono 
honetara: 629 06 94 11 

Debagoiena.  emakumea ger-
tu egun osoz edo orduka garbi-
keta lanak egiteko: etxeak, ata-
riak, elkarteak eta abar. intere-
satua egonez gero deitu ezazue 
telefono honetara: 645 58 71 
61 (liliana) 

Debagoiena.  emakumea ger-
tu etxean bertan bizi izaten, 
orduka edo egun osoz lan egite-
ko. interesatua egonez gero 
deitu ezazue telefono honetara: 
632 51 06 26 (olga) 

Debagoiena.  emakumea lane-
rako gertu. umeak zaintzen 
esperientzia handia dut. nagu-
siei laguntzen, etxeko lanak 
egiten, tailerrean edota tabernan 
ere egin izan dut lan. interesatua 
egonez gero deitu ezazue tele-
fono honetara: 647 10 58 72 

Debagoiena.  erizain lagun-
tzaile ikasketak dituen gizona 
nagusiak zaintzeko gertu. espe-
rientzia daukat lan horretan. 
etxean bertan bizi izaten, egun 
osoz zein orduka. interesatua 
egonez gero deitu ezazue tele-
fono honetara: 631 17 16 35 

Debagoiena.  erizain lagun-
tzailea naiz eta zaintza lanak eta 
garbiketak egiteko gertu nago. 
interesatua egonez gero deitu 
ezazue telefono honetara: 656 
70 29 29 

Debagoiena.  esperientzia eta 
erreferentzia onak dituen muti-
la nagusiak zaintzeko gertu. 
etxeko lanak egiten eta bertan 
jana prestatzen ondo moldatzen 
naiz. autoa daukat. interesatua 
egonez gero deitu ezazue tele-
fono honetara: 662 43 08 54 

Debagoiena.  etxean bertan 
bizi izaten lan egingo nuke, nagu-
siak zaindu, etxeko lanak egin 
eta abarrean. interesatua egonez 
gero deitu ezazue telefono hone-
tara: 631 49 94 96  edo 688 
85 44 78 

Debagoiena.  etxeko langile 
moduan eta garbiketak egiten 
esperientzia duen neska lan bila. 
interesatua egonez gero deitu 
ezazue telefono honetara: 634 
72 83 83 

Debagoiena.  garbiketa lanak 
egingo nituzke. interesatua ego-
nez gero deitu ezazue telefono 
honetara: 695 73 28 96 

Debagoiena.  garbiketa lane-
tan, margotzen, eraikuntzan zein 
konponketa lanetan arituko 
nintzateke. interesatua egonez 
gero deitu ezazue telefono hone-
tara: 631 64 17 08 

Debagoiena.  gertu nago gar-
biketa lanetan jarduteko: etxe, 
atari, lantegi eta abarrak. bana-
keta lanak ere egingo nituzke. 
autoa daukat. interesatua ego-
nez gero deitu ezazue telefono 
honetara: 632 77 35 38  edo 
645 72 92 87 

D e b a g o i e n a .   l o r a z a i n 
moduan lan egingo nuke. inaus-
ketan, ereiten eta birlandaketan 
aditua naiz. hondakin-uren 
instalazioetan ere lan egin deza-
ket. gidabaimena eta ordutegi 
aldetik arazo barik. interesatua 
egonez gero deitu ezazue tele-
fono honetara: 622 72 11 64 

Debagoiena.  mutila garbike-
ta lanetarako gertu. interesatua 
egonez gero deitu ezazue tele-
fono honetara: 632 04 69 77 

Debagoiena.  mutila gertu 
nagusiak zaintzeko, banaketa 
lanetarako, etxeen mantenura-
ko edo baserriko lanetarako. 634 
14 36 65 

Debagoiena.  mutila gertu 
nagusiak zaintzeko. etxean ber-
tan bizi izaten edo orduka. inte-
resatua egonez gero deitu eza-

zue telefono honetara: 685 64 
85 64 

Debagoiena.  nagusi eta 
umeak zaintzen, garbiketan, 
etxeko lanak egiten eta abarrean 
lan egingo nuke. 717 15 01 69 

Debagoiena.  nagusiak zaindu 
eta etxeak edo enpresak garbi-
tzen egiten lan egingo nuke. 685 
77 66 21 

Debagoiena.  nagusiak zain-
tzen esperientzia daukat eta lan 
bila nabil. berehala hasteko 
gertu. 634 04 17 30 

Debagoiena.  nagusiak zain-
tzen lan egingo nuke. erreferen-
tzia onak aurkez ditzaket. 606 
64 16 09 

Debagoiena.  nagusiak zain-
tzen, etxeak garbitzen edo ospi-
talean gaixoekin egoten lan 
egingo nuke. 602 57 32 75 

Debagoiena.  nagusiak zain-
tzen, hoteletan zerbitzari, gar-
biketa lanetan eta abarrean 
esperientzia daukat eta lan bila 
nabil. berehala hasteko gertu 
eta ordutegi zabala. interesatua 
egonez gero deitu ezazue tele-
fono honetara: 631 15 76 23 

Debagoiena.  nagusien lagun-
tzan lan egingo nuke. garbiketan, 
erosketak egiten edota jana 
prestatzen erea bai. janaria 
manipulatzeko titulua daukat 
eta sukaldaria naiz. elkateak 
garbitzeko ere gertu nago. 625 
28 38 11 

Debagoiena.  neska ardu-
ratsu eta atsegina, nagusi eta 
umeak zaintzen esperientzia 
duena, etxeko langile moduan 
aritzeko gertu. etxean bertan 
bizi izaten edo bestela. baita 
orduka garbiketak egiteko ere. 
602 16 00 28 

Debagoiena.  neska arduratsu 
eta esperientziaduna gertu 
umeak zaintzeko, nagusiekin 
egon eta paseoan laguntzeko 
edo orduka garbiketa lanak egi-
teko. interesatua egonez gero 
deitu ezazue telefono honetara: 
695 73 87 95 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua gertu nagusi eta umeak 
zaintzeko. 671 18 50 83 

Debagoiena.  neska ardura-
tsuak lan egingo luke etxean 
bertan bizi izaten edo bestela. 
baita atariak garbitzen ere. 602 
07 95 55 

Debagoiena.  neska euskal-
duna umeak zaintzeko prest, 
ordutegi zabala dut. gidabaime-
na eta auto partikularrarekin. 
629 98 42 56 

Debagoiena.  neska gertu 
etxean nagusiak zaindu edota 
ospitalean gauak pasatzeko. 
geriatria tituluduna naiz. autoa 
daukat. 600 00 51 60 

Debagoiena.  neska gertu 
etxeko lanak egiteko edota nagu-
siak zaintzeko. jardun osoz zein 
orduka. 662 68 56 03 

Debagoiena.  neska gertu ume 
zein nagusiak zaintzeko eta etxe-
ko lanak egiteko. etxean bertan 
bizi izaten edo bestela. bergaran 
bizi naiz. 632 46 17 94 

Debagoiena.  orduka edo egun 
osoz lan egingo nuke nagusi eta 
umeak zaintzen edota garbitzen. 
602 64 68 17 

Debagoiena.  sukaldari, sukal-
dari laguntzaile edo garbitasun 
lanetan jardungo nuke. nagusiak 
ere zainduko nituzke, etxean 
bertan bizi izaten edo orduka lan 
egiten. 631 95 13 81 (angela) 

Debagoiena.  zaintza lanetan 
eta garbiketak eta abarrak egiten 
lan egingo nuke. etxean bertan 
bizi izaten edo bestela. espe-
rientzia daukat. 602 07 95 55 

emakume euskalduna lane-
rako prest.  emakume euskal-
d u n a  e t xe ko  l a n a k  e g i te ko 
-sukaldari moduan eskarmen-
tuarekin- eta umeak zaintzeko 
prest.  autoa eta gidabaimena-
rekin. 690 86 46 80 

gidari lanak.  bergarako muti-
la gidari moduan lan egiteko 
gertu. gidabaimen guztiak dauz-
kat. 665 73 90 98 

Haurrak zaindu.  neska eus-
kalduna haurrak zaintzeko prest. 
ordutegi zabala. gidabaimena 
eta autoarekin. 629 98 42 56 

lana.  zerbitzari moduan lan 
egingo nuke. hiru urteko espe-
rientzia dut. ume edo nagusiak 
ere zainduko nituzke eta baita 
atariak garbitu edo tabernako 
sukaldean aritu ere. gozoki eta 
erropa dendan ere bai. eskerrik 
asko. 676 44 85 58 

oñati.  esperientziadun ema-
kume euskalduna arratsaldez 
umeak zaintzeko prest. 645 00 
72 03 

 

5. irakaskuntza

501. Jaso
bergara.  goi mailako eskola 
partikularrak jaso nahi ditut. 
20:30etik aurrera deitu mese-
dez. 943 76 03 75 

frantsesa.  Frantseseko esko-
la partikularrak hartuko nituzke 
oñatin. 635 71 29 77 

 
502. eMan

bergara.  kimikan lizentziatua 
naiz. Kimika, fisika eta matema-
tika eskola partikularrak ematen 
ditut. batxilergo eta dbh maila-
tan. interesatua egonez gero 
deitu ezazue telefono honetara: 
669 51 08 46 

7. aniMaliak

701. salDu
astakumea.  astakumea sal-
gai. interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 676 20 59 19 

 
703. eMan

txakurkumeak.  arratoi txa-
kurkumeak ematen dira opari, 
ondo zainduko dituenari. 685 
75 86 49 

 
704. bestelakoak

txa k u r ra  g a l d u  e l os u n .  
elosun border Collie arrazako 
txakurra falta da. zuri-grisa 
d a  e ta  b e g i  b a t  u rd i n a  e ta 
bestea urdin-marroia dauzka. 
a s t e b e t e  b a d a  f a l t a  d e l a . 
lepokorik eta txipik ez dauka. 
norbaitek ikusi badu edo jaso 
badu, faborez hots egin ondo-
ko telefonora: 688 92 00 86 

 

8. Denetarik

802. erosi
autorako jarlekua.  umeak 
autoan eramateko 3. taldeko 
jarlekua erosiko nuke. ez dut asko 
ordaindu nahi. 656 71 56 40 

kaxoi flamenkoa.  bigarren 
eskuko kaxoi flamenkoa erosiko 
nuke. 628 51 22 78 

lingoteak.  urrezko eta zila-
rrezko lingoteak erosiko nituzke. 
656 75 76 98 

 
804. Hartu

gurpildun aulkia behar 
dugu.  17 urteko neska batek 
erabiltzeko moduko gurpildun 
aulkia behar dugu. emateko 
moduan badaukazu, asko esker-
tuko genuke. interesatua egonez 
gero deitu ezazue telefono hone-
tara: 696 14 10 82 (edelina 
huamani) 

 
805. trukatu

Hizkuntza trukea.  21 urteko 
neska frantsesak frantsesa-gaz-
telera hizkuntza trukea egin nahi 
du, jendea ezagutu, kalera ate-
ra,…eta ondo pasatzeko. Wha-
tsapp (emilie): 0033 680 54 
26 52 

 
806. galDu

euritarako zira arrasaten.  
emakumezkoendako euritako 
zira gorri bat galdu dut, ana-
yet markakoa. mesedez nor-
baitek aurkitu badu, bazen 
utzi dezala edo deitu telefono 
hauetara: 943 79 57 64  edo 
605 75 72 96 

Pultsometroa.  Polar m400 
pultsometroa aretxabaletan 
galduta. interesatua egonez gero 
deitu ezazue telefono honetara: 
688 69 15 16 

telefonoa arrasaten.  urria-
ren 27an garagartzarako bide-
gorrian mugikorra galdu nuen 
sansung s3 markakoa da eta 
funda zuria du, zuhaitz baten 
marrazkiarekin. topatu duenari 
arrasateko baz-en uztea esker-
tuko nioke, telefonoa ez bada, 
txartela behintzat, argazkiak 
errekuperatzeko.  

 
808. bestelakoak

alergia.  Fruitu lehorrei alergia 
dioten pertsonekin harremane-
tan jarri nahi nuke. interesatua 
egonez gero deitu ezazue tele-
fono honetara: 635 75 54 53 
(mikel)  edo 943 04 46 07 

lursaila errentan hartu.  
bergara eta inguruetan lursaila 
hartuko nuke errentan. ahal bada 
urarekin. deitu 14:00etatik 
aurrera mesedez. interesatua 
egonez gero deitu ezazue tele-
fono honetara: 617 10 22 37 

auto mekanikaria
10 urteko 

esperientziadun auto 
mekanikaria behar da.

proceso.seleccion.mecanico
@gmail.com

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 San	Antón	Abad	71	m2,	3	logela.	2	aparkaleku	eta	txokoarekin.	85.000	€.
•	 Aranerreka	79m2,	3	logela,	trasteroa,	garajea	aukeran.	PREZIO	JEITSIERA.	159.850	€.
•	 Koldo	Eleizalde,	74	m2+30m2	ganbara,	duplexa	egiteko	aukera	170.000	€.
•	 Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€	NEGOZIABLEA.
•	 Koldo	Elelizalde	87m2,	3	logela,	oso	ondo	apaindua.	Fatxada	berriztua.	210.000	€.
•	 Bolun	129	m2ko	Lokala	salgai.	Hornitua.	95.000	€.	PREZIO	JEITSIERA.
•	 Burdiñate,	93m2,	3	logela,	berogailua,	igogailua.	Garajea	barne.	276.000	€.
•	 Masterreka	72	m2,	duplexa.	150.000	€	ESTREINATZERA.	AUKERA	ONA.
•	 Simon	Arrieta	68	m2,	2	logela,	80	m2ko	terrazarekin.	132.	600	€.
•	 Simon	Arrieta	82	m2,	3	logela.	Igogailuarekin.	160.000	€.
•	 Zubieta	110	m2,	3	logela.	Ortua,	lokala	eta	trastelekuarekin.	95.000	€.
•	 Zubieta	125	m2,	terraza	eta	2	horturekin.	Bi	etxe	egiteko	aukera	192.000	€.
•	 San	Pedro	73m2,	3	logela.	13	m2ko	terrazarekin.	115.000	€.
•	 San	Pedro	90	m2,	4	logela.	95.000	€	AUKERA	ONA.
•	 Zabalotegi,	80	m2,	2	logela,	berriztua.	156.263	€.
•	 Zabalotegi,	62	m2,	3	logela.	Berrizteko.	80.000	€	.
•	 Artekale	108	m2,	3	logela.	130.000	€	OSO	OSO	NEGOZIABLEA.
•	 Bidekurutzeta,	58	m2,	2	logela.	32.000	€	AUKERA	ONA.
•	 Ibargarai	57	m2,	2	logela,	oso	ondo.	Garajearekin.	215.000	€.
•	 Urteaga	109	m2,	4	logela.	Galeriarekin	oso	eguzkitsua.	216.364	€.
•	 Urteaga	75	m2.	Berrizteko.	75.000	€.
•	 San	Antonio	86	m2.	3	logela,	trastelekua	eta	garajearekin.	Igogailua.	204.000	€.
•	 Martoko	93	m2,	3	logela,	trastelekua.	155.000	€.
•	 Martoko	140	m2,	duplexa,	eraikin	berria.	Eguzkitsua.	225.000	€	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre	81	m2,	2	logela,	trastelekua.	73.000	€	PREZIO	JEITSIERA.	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre	104	m2,	2	logela.	Igogailua.	Trastelekua,	185.000	€	PREZIO	JEITSIERA.
•	 Ibarra,	62	m2,	3	logela.	Trastelekua.	90.000	€	NEGOZIABLEA.	AUKERA	ONA.

AnGiozAR:
•	 Etxebizitza	60	m2,	2	logela,	erabat	berriztua.	Trastelekuarekin.	92.000€.
•	 Baserria	233m2.	Lur	sailak	eta	bi	etxebizitza	egiteko	permisoarekin.	250.000€.
•	 Erretegia	alokagai.	Erretegi	bezala	erabiltzeko	dena	ekipatua	eta	martxan.

oSinTXU: 
•	 Osintxu	85m2.	3	logela.	Igogailua.	Berriztua.	130.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Osintxu	61m2.	3	logela	eta	trasteroa.	BERRIZTEKO.	43.000€.	AUKERA	BIKAINA
•	 Osintxu	70m2.	2	logela	eta	igogailua.	62.000€	AUKERA	BIKAINA

AnTzUolA:
•	 Beheko	Auzoa	57	m2.	2	logela.	Oso	ondo.	97.000€.
•	 Errekalde	94	m2.	3	logela.	Igogailu	eta	berogailuarekin.	120.202€.
•	 Sagasti	140	m2,	duplexa.	250.000€.
•	 Sagasti	90	m2,		3	logela.	Oso	ondo.	Garajearekin.	199.000€.

ElGETA: 
•	 Gudarien	Bidea,	75	m2,	berrizteko.	72.000€	AUKERA	BIKAINA.
•	 Torrealdea	77	m2.	3	logela.	Berria.	Oso	ondo.
•	 Domingo	Iturbe,	adosatua	150	m2	+	45	m2	garajea	+	90	m2	lursaila.	

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

arrasate
zerbitzaria behar 

da erdiguneko 
taberna baterako.

943 79 60 49

iragarkia Jartzeko biDeak: 

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

eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 
ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

orDaintzeko atalak Dira:
- etxebizitza saldu/errentan. garajea saldu/errentan. lokala saldu/errentan.    
irakaskuntza eman. Motorra saldu/alokatu. animaliak/saldu. Denetarik/saldu.
astebeteko prezioa: 17 euro / 15 euro goiena klubeko bazkideentzat (bez barne).
astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
iragarkiak goiena paperean eta goiena.eus-en argitaratuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
modulo bakarra: 22 euro (+bez).

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

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

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

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

5. irakaskuntza
501. jaso
502. eman
503. bestelakoak

6. Motorra
601. saldu
602. erosi
603.  errentan eman
604. bestelakoak

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

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

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

zure    
iragarkiak

P r e z i o  b e r e z i a k  g o i e n a  k l u b e k o  b a z k i d e e n d a k o
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zApATuA, 14

goizean hodeiak gutxitu egingo 
dira eta nahiko garbi geldituko 
da zerua. tenperatura minimoak 
apur bat igoko dira.

DoMEKA, 15

giro eguzkitsua espero da goi-
zetik eta ez da hodei askorik 
egongo. tenperaturak gora egin-
go du zertxobait.

Max. 16º

Min. 11º

Max. 17º

Min. 12º

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

DEBAGOIEnA

EUSKAL HERRIA

hodei gehiago egongo dira 
ipar isurialdean zapatuan. 
Pixkanaka, giro eguzkitsua 
gailentzen hasiko da. 

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

lana
Oñatiko udala. Peoi lan-pol-
tsa eratzeko deialdia, peoi gida-
ri lan-poltsa eratzeko deialdia 
eta giza baliabideak eta anto-
lakuntza sailaren errefortzura-
ko aldi baterako bitarteko fun-
tzionario deialdia. izen-emate 
epea: azaroak 17. informazio 
gehiago: www.oñati.eus/eu/
tramiteak/lan-eskaintza-pu-
blikoa.

gipuzkoako Foru Aldundia. 
errenta kanpainetan laguntze-
ko erdi mailako teknikarien 
lan-poltsa. Baldintzak: inge-
niari tekniko, unibertsitateko 
diplomadun edo baliokidea den 
titulu ofiziala edo homologatua 
edukitzea edo hura eskuratze-
ko eskubideak ordainduta iza-
tea; hirugarren hizkuntza eska-
kizuna egiaztatzen duen agi-
riaren jabe izatea. oinarri horien 
helburua da hautaketa proben 

deialdia egin eta aldi baterako 
lan-poltsa bat eratzea errenta 
kanpainetan laguntzeko erdi 
mailako teknikarien lanpostue-
tan bitarteko funtzionarioak 
izendatuz, errenta kanpainaren 
aldi baterako programa aurre-
ra eraman dezaten. epea: aza-
roak 26.

leHiaketak
gaztelekuko xxI. xake Txa-
pelketa. oñatiko gaztelekuan 
izango da azaroaren 21ean, 
09:00etan. epea: azaroak 19. 

leioako maitasun gutunen 
lehiaketa. leioako udala. 
kategoriak eta sariak:   a kate-
goria, 18 urtera arte, 250-150 
euro; B kategoria, 19 urtetik 
35 urtera, 250-150 euro; c 
kategoria, 36 urtetik 55 urte-
ra, 250-150 euro; d kategoria, 
56 urtetik gora, 250-150 euro. 
epea: abenduak 30.

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

astelehena, 16 martitzena, 17 eguaztena, 18 eguena, 19zaPatua, 14 domeka, 15egubakoitza, 13

12:00 debagoiena zuzenean 

13:00 korapilo 

13:30 kantari 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 amaia dj 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:30 ur eta lur 

18:00 zaindu zaitez 

18:30 berriak 

19:00 ekt 

19:30 amaia dj 

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 amaia dj

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak 

01:00 harmailatik

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 harmailatik 

13:00 ikusi irratia 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 harmailatik 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 hurbilean 

17:30 sexkulari 

17:45 ertzak 

18:30 berriak 

19:00 korapilo 

19:30 kantari

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 muga barik 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 harmailatik

00:30 debagoiena zuzenean 

01:00 berriak 

01:30 muga barik

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 muga barik 

13:00 korapilo 

13:30 kantari 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 muga barik 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 hurbilean 

17:30 sexkulari 

17:45 zaindu zaitez 

18:25 zorion agurrak

18:30 berriak 

19:00 harmailatik 

19:30 muga barik 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 bergara Chef 

23:00 debagoiena zuzenean 

23:30 berriak

00:00 muga barik 

00:30 debagoiena zuzenean 

01:00 berriak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 bergara Chef 

13:30 lurrean bizi 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 bergara Chef 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 artekale 

18:00 ur eta lur 

18:30 berriak 

19:00 korapilo 

19:30 kantari 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 ekt 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 bergara Chef

00:30 debagoiena zuzenean 

01:00 berriak

10:00 korapilo 
10:30 kantari 
11:00 Platopic 
11:20 zorion agurrak 
12:00 debagoiena zuzenean 
12:30 kulturrizketak 
13:00 astea iruditan 
13:00 kmk 2016: aurkezpen 

ekitaldia 
13:05 ekt 
13:45 sexkulari 
14:00 amaia dj 
14:30 muga barik 
15:00 debagoiena zuzenean 
16:00 debagoiena zuzenean 
16:05 ekt 
16:35 lurrean bizi 
17:00 korapilo 
17:30 kantari 
18:00 Platopic 
18:20 zorion agurrak 
18:30 kulturrizketak 
19:00 debagoiena zuzenean 
20:00 astea iruditan 
20:05 muga barik 
20:30 amaia dj 
21:00 ekt 
21:30 kulturrizketak 
22:00 debagoiena zuzenean 
23:00 astea iruditan 
23:05 kmk 2016: aurkezpen 

ekitaldia 
23:50 muga barik
00:15 amaia dj 
00:45 debagoiena zuzenean 
01:45 astea iruditan
 01:50 artekale 
02:50 amaia dj 
03:15 astea iruditan

10:00 korapilo 
10:30 kantari 
11:00 Platopic 
11:20 zorion agurrak 
11:30 amaia dj 
12:00 sexkulari 
12:15 ertzak 
13:00 debagoiena zuzenean 
14:00 astea iruditan 
14:05 ekt 
14:30 onein 
15:00 lurrean bizi 
15:30 muga barik 
16:00 debagoiena zuzenean 
17:00 astea iruditan 
17:00 korapilo 
17:30 kantari 
18:00 Platopic 
18:20 zorion agurrak 
18:30 muga barik 
19:00 kontzertua: organo 

erromantikoa 
20:00 kulturrizketak 
20:30 debagoiena zuzenean 
21:30 astea iruditan 
21:35 lurrean bizi 
22:00 amaia dj 
22:30 ekt 
23:00 debagoiena zuzenean
00:00 astea iruditan
 00:05 kulturrizketak 
00:30 kmk 2016: aurkezpen 

ekitaldia

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 kulturrizketak 

13:00 korapilo 

13:30 kantari 

14:00 hurbilean 

14:30 berriak 

15:00 kulturrizketak 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 lurrean bizi 

17:30 ikusi irratia 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 muga barik 

19:30 kulturrizketak 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 amaia dj 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 amaia dj

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak

GOIEnA TELEBISTA

as t e a  g o i e n a n

mikel zamora

Myanmar, Mikel 
zamoraren eskutik
martitzeneko bidaien saioan, 
myanmar ezagutzeko aukera 
izango da mikel zamorak egin-
dako bidaiari esker. Bidaian bizi 
izandako esperientziak konta-
tuko ditu, eta, horrekin batera, 
han ateratako argazkiak eraku-
tsiko ditu saioan.
'Muga barik'
martitzena, 22:00

goiena

'bergara Chef ' saioa 
estreinatuko dute
eguaztenean eskainiko dute Ber-
gara Chef saio berria. Bi bikote 
izango dira lehian, plater onenak 
nork prestatu: ignacio etxebarri 
eta ibai kareaga david martine-
zen eta mikel martinezen aurka 
lehiatuko dira. zein bikotek lor-
tuko ditu puntu gehien?
'Bergara Chef'
eguaztena, 22:00

ARRASATE IRRATIA

Kooltur ostegunak egitas-
moaren barruan, eguenean 
Anari izango da kontzertua 
ematen Arrasateko gazte-
txean, 22:00etan. Bertara 
joateko sarrerak lortu nahi 
izanez gero, deitu 943 25 05 
05 telefonora edo, bestela, 
idatzi irratia@goiena.eus 
helbidera. Animatu, parte 
hartu eta zorte on!

anari musikariaren 
kontzerturako 
sarrerak zozketan

Astean irratian izan diren 
elkarrizketak eskainiko 
dituzte asteburuan 10:00etan. 
Besteak beste, entzun ahal 
izango da Arrasateko Alber-
to Urretxo musikariari Soi-
nuaren bidaia izeneko dis-
ko berriari buruz egindako 
elkarrizketa. Bakarlari 
moduan argitaratutako 
lehen lana da.

asteko gainbegiratua 
zapatuan eta 
domekan 10:00etan

g u a r D i a ko  Fa r m a z i a k

arrasate

egubakoitza, 13 etxeberria zarugalde kalea, 38 943 77 16 30

zapatua, 14 alberto azkoaga Ferrerias kalea, 1 943 79 15 15

Domeka, 15 m.FCa. azkoaga iturriotz 17 943 79 79 99

astelehena, 16 Fernandez maisu aranbarri  kalea, 1 943 79 22 26

Martitzena, 17 irizar erguin, 11 943 79 12 39

eguaztena, 18 amezua sta. marina, 32 943 79 09 74

eguena, 19 esPañol morales araba etorb.,  14 943 79 18 65

bergara

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

zapatua, 14 estella matxiategi 5 943 76 19 63

Domeka, 15 estella matxiategi 5 943 76 19 63

astelehena, 16 alVarez mozos iparragirre, 2 943 76 12 15

Martitzena, 17 urrutikoetxea orixondo plaza 4 943 76 11 74

eguaztena, 18 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87

eguena, 19 guallar san antonio, 5 943 76 11 05

oñati

egubakoitza, 13 garate kale barria,  42 943 78 05 58

zapatua, 14 garate kale barria,  42 943 78 05 58

Domeka, 15 garate kale barria,  42 943 78 05 58

astelehena, 16 juldain kale barria,  6 943 78 11 28

Martitzena, 17 juldain kale barria,  6 943 78 11 28

eguaztena, 18 anduaga san lorentzo 3 943 78 21 16

eguena, 19 anduaga san lorentzo 3 943 78 21 16

gipuzkoako farmaziak eskuko telefonoan izateko, bidali farMa 215800 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,7 euro + WaP deskarga, operadorearen arabera, (www.cofgipuzkoa.com).
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urteurrena

2008ko azaroaren 13an hil zen.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
 Bergaran, 2015eko azaroaren 13an. 

zazpigarren urteurreneko meza domekan izango da, 
azaroaren 15ean, 12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

Susana
Larrañaga Guillen

urteurrena

2014ko azaroaren 14an hil zen.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
 Bergaran, 2015eko azaroaren 13an. 

lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
azaroaren 15ean, 12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

M. Puy
Aretxaga Esteban

esker ona

andres agirreren alarguna

2015eko azaroaren 6an hil zen, 97 urte zituela.

Bergaran, 2015eko azaroaren 13an..

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

baita ere bergarako mizpirualde egoitzako langileei.
bihotz-bihotzez besarkada handi bana familiaren izenean.

Maria Pilar
Sanchez Ramirez

esker ona

Pedro iturrino intxaustiren alarguna

2015eko azaroaren 8an hil zen, 96 urte zituela.

 Bergaran, 2015eko azaroaren 13an.

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

Andresa
Uribarri Arriola

urteurrena

2009ko azaroaren 14an hil zen.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, etxekoen izenean. 
Bergaran, 2015eko azaroaren 13an.

 Carlos Gomez 
Gonzalez de San Pedro

seigarren urteurreneko meza domekan izango da, 
azaroaren 15ean, 12:00etan, bergarako santa marina parrokian.

Hainbeste maite zintugun,
eta sekula ez itzultzeko joan zinen.

—

oroigarria

azaroaren 9an hil zen, 79 urte zituela.

Intxorta elkarteko domeketako lagunen partetik.
Elgetan, 2015eko azaroaren 13an.

Beti izango zaitugu gogoan.

Itziar
Arrieta Larrañaga

oroigarria

arantzazu lagunilla lankidearen aitaginarreba

azaroaren 10ean hil zen, 91 urte zituela.

Arteman Komunikazioa.
Arrasaten, 2015eko azaroaren 13an. 

bat egiten dugu senideen saminarekin.

Felix
Arriaran Aranburu

oroigarria

lehenengo urteurrenean, azaroaren 15ean.

Familixakuak.
Arrasaten, 2015eko azaroaren 13an.

Zure banjoaren akordeen soinuaz; irribarre bat, whisky bat, bidaia-lagun itzel bat.
Duela urte bat hutsune handia utzi zenigun, nahiz eta, 

zorionez, zuk utzitakoaz beterik gauden.

BeTi GuRe BiHoTzEan JuL
"Amaierarik gabeko ibilbidea..."

Jul 
Bolinaga Etxebarria

oroigarria

2015eko azaroaren 9an hil zen, 50 urte zituela.

Zure lobak: 
Eneko eta Uxue, Jone eta Jongu, Alazne, Aritz, Eneritz, Maddi eta Izaro.

Antzuolan-Legazpin, 2015eko azaroaren 13an.

Eskerrik asko eman diguzun guztiagatik.

 Juan Manuel 
Garitano Badiola

gregorio Madariaga lamariano. antzuolan, urriaren 29an.

Munawar Hussain. aretxabaletan, urriaren 29an. 27 urte.

Patxi exposito fernandez.  arrasaten, azaroaren 1ean.

irene bretaña fernandez.  bergaran, azaroaren 3an. 80 urte.

eugenio bolinaga garai. arrasaten, azaroaren 5ean. 73 urte.

Maria Pilar sanchez ramirez. bergaran, azaroaren 6an. 97 urte.

amadeo Carrasco triguero. arrasaten, azaroaren 6an.

Visitacion bengoa lizarralde. arrasaten, azaroaren 7an. 91 urte.

aureliano navajo de frutos. arrasaten, azaroaren 7an. 32 urte.

andresa uribarri arriola. bergaran, azaroaren 8an. 96 urte.

Pedro Jose ortiz rodriguez. arrasaten, azaroaren 8an. 50 urte.

itziar arrieta larrañaga. elgetan, azaroaren 9an. 79 urte.

Juan Manuel garitano badiola. azaroaren 9an. 50 urte.

tomas fernandez gonzalez. arrasaten, azaroaren 9an. 83 urte.

felix arriaran aranburu. arrasaten, azaroaren 10ean. 91 urte.

benita Martin ortiz. arrasaten, azaroaren 10ean. 84 urte.

gonzalo Martin de la Cruz. aretxabaletan, azaroaren 11n. 86 urte.

H i l Da koa k

eskelak Jartzeko: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus

eskelaren prezioa:  130  euro.
goiena klubeko bazkideendako 118 euro.
goiena: irakurriena Debagoienean.

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

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

traturik beroena eta hurbilekoena ematea

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

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

Jon eta Joana  
Jon ormaetxea eta Joana garcia azaroaren 6an ezkondu ziren. 
"zorionak, Jon eta Joana, etxeko guztien partetik. oso gustura 
ospatu genuen zuekin egun ederra. zoriontsu izan, bikote!".

e z ko n t z a
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Musika

bergara el toubab
Kataluniako taldeak Sonido de 
monedas diskoa aurkeztuko die 
umeei eta helduei. Helduendako 
sarrerak, bi euro. Umeak, doan. 
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 19:00etan. 

elgeta 'gloria para ti' kontzertua
Cristina Medina aktorearen tal-
dea da Cristina y los Gusanitos 
de Teruel. Umorean oinarrituta-
ko musika emanaldia egiten dute. 
Taldea osatzen dute Nani Condek 
eta David Lopezek. 
gaur, egubakoitza, espaloian, 22:30ean. 

bergara latox
Zientzia, Teknologia eta Berri-
kuntza Jardunaldien barruan. 
bihar, zapatua, frontoian, 19:00etan. 

oñati 'Downhill' filma eta Javier 
Perez de azpeitia pianista
Musika Egunak ekimenaren 
barruan Alfred Hitchcock zinema 
zuzendari ospetsuaren pelikula-

ren irudiak tartekatuko dituzte 
Javier Perez de Azpeitiaren pia-
no doinuekin. 
etzi, domeka, santa anan, 19:00etan. 

gaztelekuak

bergara kamisetak margotzen
Ikastaroa egingo dute. 
gaur, egubakoitza, xabaloten, 18:00etan.

oñati txalaparta ikastaroaren 
hasiera
Abenduaren 19ra arte egingo 
dute, zapatuetan. Izen-ematea 
itxita dago. 
bihar, zapatua, gaztelekuan, 10:00etan.

arrasate 'naturartean' tailerra
Naturako elementuak erabilita 
eta taldeka lan eginda, artelan 
eta eskultura berriak sortuko 
dituzte. 
bihar, zapatua, erdiguneko gaztegunean, 
17:00etan.

aretxabaleta beisbol partidua
Eskoriatzara joango dira. 
bihar, zapatua, gaztelekuan, 17:00etan.

antzuola sukaldaritza tailerra
Taloak egingo dituzte. 
bihar, zapatua, gazte txokoan, 18:00etan.

bergara antzara jokoa
Bakarka jokatuko dute. 
bihar, zapatua, xabaloten, 18:00etan.

arrasate Jokoak eta jolasak
Hankapaluak, wii jokoak, mahai
-jolasak... erabiltzeko aukera. 
etzi, domeka, gaztelekuan, 17:00etan.

aretxabaleta Muralgintza
Pareta margotzen jarraituko dute. 
Arropa zaharrak eroatea ahol-
katzen dute. 
etzi, domeka, gaztelekuan, 17:00etan.

eskoriatza Jolas kooperatiboak
Askotariko materialak erabiliko 
dituzte jolasetarako. 
etzi, domeka, gaztelekuan, 17:00etan.

oñati Mahai-fubol txapelketa
VIII. txapelketa jokatuko dute 
gazteek. Parte-hartzaileek lehia-

keta hasi aurretik eman beharko 
dute izena. Doan. 
etzi, domeka, gaztelekuan, 17:30ean.

antzuola zinema
Pelikula bat ikusiko dute. 
etzi, domeka, gazte txokoan, 17:30ean.

bergara sukaldaritza tailerra
Askotariko platerak prestatuko 
dituzte. 
etzi, domeka, xabaloten, 18:00etan.

erakusketak

Donostia ramon arantzabal
Margolari bergararrak hamazor-
tzi lan ipini ditu; abstraktuak, 
pintura akrilikoekin eginda. 
mirakontxa kaleko resaka kafetegian, 
abenduaren 15era arte.

oñati argazki lehiaketako lanak
Aloña Mendiko mendi sailak 
deitutako lehiaketako argazki 
onenak ikusgai. 
azaroaren 23ra arte, kultura etxean.

aretxabaleta Mikel zamora
Argazkilari aretxabaletarraren 
BidataTU delako erakusketa.  
azaroaren 2tik 30era arte, arkupen.

arrasate 'Dinbi, danba, 
mailukaren hotsa'
Bixente Barandiaranen lanak eta 
burdina hizpide. 
harresi aretoan ikusgai.

errezitalDia

arrasate 'ametsak ere zain'
Izen bereko Mikel Antzaren libu-
ruan oinarritutako errezitaldia, 
Josu Landarekin, Gotzon Baran-
diaranekin eta Itziar Castrillo-
rekin. 
etzi, domeka, jai zale tabernan, 19:00etan. 

sari banaketa

oñati Mendi saileko argazki 
lehiaketa
Mendi eta natura argazki lehia-
ketako sari banaketa egingo dute, 
eta, ostean, Aloña Mendiko Espe-
leologia Taldekoek (AMET) egin-
dako irteeretako irudiak eraku-
tsiko dituzte.  
gaur, egubakoitza, kultura etxean, 19:00etan. 

oñatz dantza taldea

oñati oñatzen ekitaldi nagusia
Oñatz dantza taldeak 45 urte 
bete ditu eta urte horien guz-
tien errepasoa egiteko ekital-
di erraldoia egingo du kirol-
degiko frontoian. Dantza tal-
deko kideekin batera, Udal 
Musika Banda, Ganbara Abes-
batza eta Aita Madina Txis-
tulari Taldea egongo dira 
emanaldian.  
bihar, zapatua, kiroldegiko pilotalekuan, 
22:30ean.

Berria.eus

arrasate kooltur ostegunak: anari
Anarik disko berria aurkeztuko du Arrasaten: Zure aurreka-
ri penalak delakoa. "Aurrekari eta parekorik ez duena", dio-
te egileek. Anariren azken lana aurrekoekin alderatzeak 
zentzurik ez duela diote, era berean.
azaroaren 19an, gaztetxean, 22:00etan.

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

non-zer azaroa 13
azaroa 19

zerbitzuak

Izaskun murgia Elkarte lirikoari esker 

'La alegría de la huerta' 
zarzuela obrarako sarrerak ditugu. 
Amaia antzokian
Azaroaren 21ean, 22an eta 28an, 19:30ean. 
Azaroaren 27an, 20:00etan

PARTE HARTZEKO:
SmS: KLUBA [Zarzuela] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

Telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.eusWhatsApp: KLUBA Zarzuela [bazkidearen 

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

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

tuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

Bergarako udalari esker 

'Caperucita Feroz' antzezlana 
ikusteko sarrerak ditugu. 
Zabalotegi aretoa. Bergara
Azaroaren 20an, 22:00etan

PARTE HARTZEKO (AZAROAREn 17RA ARTE)

SmS: KLUBA [Caperucita] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

Telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.eusWhatsApp: KLUBA Caperucita [bazkidea-

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

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

tuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

Aretxabaletako udalari esker 

Hika Teatro taldearen 'Ez gara 
Palestinaz ari' antzezlanerako 
sarrerak ditugu. 
Arkupen.
Azaroaren 25ean, 19:30ean

PARTE HARTZEKO:
SmS: KLUBA [Antzerkia] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

Telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.eusWhatsApp: KLUBA Antzerkia [bazkidea-

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

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

tuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

Eskoriatzako udalari esker 

Pirritx eta Porrotxen emanaldirako 
sarrerak ditugu.
Eskoriatzako kiroldegian
Azaroaren 21ean, 17:30ean

PARTE HARTZEKO:
SmS: KLUBA [PIRRITXetaPORROTX] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

Telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.eusWhatsApp: KLUBA PIRRITXetaPORROTX 

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

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

tuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com
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oñati unai Mendieta
Aloña Mendiren mendi hama-
bostaldiaren barruan, Unai Men-
dieta alpinista. 
azaroaren 17an, kultura etxean, 19:30ean.

literatura

aretxabaleta eñaut gorbea
Umeendako saioa egingo du. 
bihar, zapatua, liburutegian, 11:30ean.

aurkezPena

arrasate 'berdean hezi'
Heike Freirek idatzi eta Txatxi-
lipurdik itzuli duen liburuaren 
aurkezpena. Aurretik, 17:00etan, 
familiendako tailerra egingo dute 
Monterronen. 
gaur, egubakoitza, kulturaten, 18:00etan.

antzerkia

elgeta umorezko bakarrizketak
Iñigo Salineroren, Ane Gabarai-
nen eta Gorka Aginagalderen 
eskutik, Monolokos 3 ikuskizuna. 
bihar, zapatua, espaloian, 20:30ean.

arrasate 'gau arabiarra'
Hika taldearen antzezlana. Bost 
pertsonaia oholtzan: egiten dute-
na esanez eta esaten dutena egi-
nez. Kandido Uranga, Ramon 
Agirre, Ainhoa Aierbe, Martxelo 
Rubio, Ane Pikaza eta Iker Ber-
gara dira protagonistak.
azaroaren 18an, kulturaten, 19:00etan.

aretxabaleta 'Hospital o 
manicomio'
Oñatiko Ikusi Makusi erretira-
tuen taldekoen azken antzezlana. 
Ospitalean ingresatuta dagoen 
senarrari bisita egin eta gaixoa 
falta! Hortik hasita, askotariko 
istorioak biziko dituzte emazteak, 
erizainek, medikuak... 
azaroaren 18an, kulturaten, 19:00etan.  

azoka

bergara Domeka azoka
Elkartrukea, berrerabilpena eta 
artisautza sustatzeko azoka egin-
go dute. 
etzi, domeka, san martin plazan, 11:00etan. 

artea

bergara 'kristo hilagatik dolua'
XV. mendekoa den eta artxiboan 
gordeta dagoen taula flandiarra-
ren gaineko azalpenak emango 
ditu Jesus Muñiz adituak. 
bihar, zapatua, laboratoriumen, 11:30ean. 

HitzalDiak

oñati 'atonduz' hitzaldia
Oñatzen 45. urteurrenaren hari-
ra, hitzaldia egingo du Ane Albi-
suk. Baserritar arropak janzte-
rakoan kontuan hartu beharre-
koak azalduko ditu.  
azaroaren 17an, gaztelekuan, 19:00etan.

oñati 'Mindfulness'-a berbagai
Autoardura eta jakin-minetik, 
hemen eta orain, arreta jartzea 
bereizgarri duen kontzientzia 
egoeraz egingo du berba Larraitz 
Urrestillak. 
azaroaren 18an, elkar heziko lehen 
hezkuntzakoen liburutegian, 18:30ean. 

oñati oñatiko dantzak
Oñatzen 45. urteurrenaren hari-
ra Oñatiko dantzen gainean egin-
go du berba Iñigo Murgiondok. 
azaroaren 18an, kultura etxean, 19:00etan.

arrasate equori buruz
Equo Debagoieneko asanblada 
eratzaile irekia delako hitzaldia 
egingo dute. 
azaroaren 18an, kulturaten, 19:00etan.

arrasate euskal estatu 
feministari buruz
Jule Goikoetxearen hitzaldia, 
Emakume Txokoak gonbidatuta. 
azaroaren 18an, kulturaten, 19:00etan.

uMeak

eskoriatza'zuk zeuk sortu'
Sormena landu eta postreak egi-
teko elkartuko dira. 
gaur, egubakoitza, ludotekan, 18:00etan.

Deia

arrasate ezkutuko altxorrak
Arrasateren eta altzairuaren arte-
ko hartu-emana ezagutzeko bisi-
ta: burdinaren bideak eta Dinbi, 

Danba mailukaren hotsa erakus-
keta ezagutzeko aukera. Parte 
hartzeko izena eman behar da: 
943-79 64 63 telefonoan edo turis-
mo@debagoiena.eus atarian.  
bihar, zapatua, herriko Plazan, 12:00etan.

antzuola Mendiko bizikleta 
irteera
Arrolaren eskutik 43 kilometro-
ko Axpe-Urkiola-Besaide-Arra-
sate-Antzuola ibilaldia egingo 
dute. 
etzi, domeka, herriko Plazan, 08:00etan. 

elgeta Parte-hartze prozesuaren 
aurkezpena
Elgetako Udaleko Parte Hartzeko 
batzordeak denen artean herria 
hobetzeko aukera ez galtzeko eta 
prozesuan parte hartzeko dei egin 
die herritarrei. 
azaroaren 18an, udaletxean, 19:00etan.

tailerra

arrasate autodefentsa feminista
Tailerra egingo dute aste bukae-
ran: zapatuan 10:00etatik 14:00eta-
ra eta 15:30etik 19:30era; eta dome-
kan 10:00etatik 14:00etara. 
aipatutako egunetan eta orduetan.

leHiaketak

bergara bideo joko lehiaketa
Zientzia, Teknologia eta Berri-
kuntza Jardunaldien barruan. 
bihar, zapatua, pilotalekuan, 11:00etan. 

elgeta Viii. pintxo lehiaketa
Azaroko hiru domekatan –15ean, 
22an eta 29an– euro baten truke 
eskainiko dituzte tabernariek 
lehiaketako pintxoak. 
etzi, domeka, herriko tabernatan. 

Dantza

elgeta afari tematikoa
Errusia eta Setomaa herrialdea 
hizpide hartuta egingo dute biga-
rren afari tematikoa abenduaren 
11n Espaloian. Izena emateko: 
herrixadantzan@gmail.com hel-
bidea edo 675 94 46 09 telefonoa. 
izen-ematea aipatutako lekuetan.

ikastaroak

bergara blog eta web orrien 
diseinua
Hastapen ikastaroa azaroaren 
16tik abenduaren 16ra. Izen-ema-
tea: 943-76 93 94 edo info@bizika-
si.com. 
izen-ematea aipatutako lekuetan.

bergara Haurrendako masajea
Adinaren arabera bi talde bana-
tuko dituzte: 9 hiletik beherakoak 
eta 10 hiletik 18ra artekoak. Saioak 
hilaren 17an eta 24an egingo dituz-
te. Parte hartzaileek bi saioetara 
joateko konpromisoa hartu behar-
ko dute. Hiru toalla ertain eta 
umeak erabiltzen duen panpina 
beharrezkoak izango dira. Izena 
emateko: 943-77 91 59 edo gazte-
ria@bergara.eus. 
izen-ematea aipatutako lekuetan.

Benito cantero

bergara kirol argazki lehiaketako lanak
Lehiaketaren 25. urteurrena da oraingoa. Koloretan, lehen 
saria aurten Aitor Gonzalez gernikarrak eskuratu du; eta 
Pedro Luis Ajuriagerra bilbotarrak, zuri-beltzeko saria. Guz-
tira, 137 argazki aurkeztu dira lehiaketara. 
domekara arte, aroztegi aretoan.

zInEMA
arrasate

AMAIA ANTZOKIA

un otoño sin berlin
zapatua: 19:30.

Capitan Diente de sable y 
el secreto de lama rama
zapatua: 17:00.

bergara

ZABALOTEGI

el tiempo de los amantes
domeka: 19:30.

khumba
domeka: 17:00.

oñati

KULTURA ETxEA

un otoño sin berlin
egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

atrapa la bandera
zapatua eta domeka: 17:00.

aretxabaleta

ARKUPE

el desconocido
egubakoitza eta zapatua: 
22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 16:00.

Campanilla: la leyenda de 
la bestia
zapatua eta domeka: 17:00.

eibar

COLISEO

truman
zapatua eta domeka: 17:00

Deuda de honor
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

los miercoles no existen
zapatua: 17:00.

un otoño sin berlin
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

ANTZOKIA

truman
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

Hotel transilvania 2
domeka: 17:00.

gasteiz

BOULEvARD

sicario
egubakoitza eta zapatua: 
23:30.
egubakoitzetik domekara: 
18:30, 21:00.
zapatua eta domeka: 16:00.
astelehenetik eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

spectre
egubakoitza eta zapatua: 
00:00.
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 19:00, 21:00, 22:00.
zapatua eta domeka: 16:00.
egubakoitza: 17:30, 20:30, 
23:30.
zapatua eta domeka: 22:30, 
23:30.
astelehenetik eguenera: 17:30, 
18:00, 18:45, 19:00, 20:30, 
21:00, 21:45, 22:00.

sinister
egubakoitza eta zapatua: 
22:30, 00:30.
domeka eta astelehenetik 
eguenera: 20:30, 22:30.

truman
egubakoitza eta zapatua: 
00:45.
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.
zapatua eta domeka: 15:45.

el ultimo cazador de brujas
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
egubakoitzetik eguenera: 
20:00, 22:15.

Mi gran noche
egubakoitzetik eguenera: 
17:45.

zapatua eta domeka: 15:30.

la cumbre escarlata
zapatua eta domeka: 15:30.
astelehena, martitzena eta 
eguena: 21:30.

el becario
egubakoitzetik eguenera: 
20:00, 22:30.

Hotel transilvania 2
egunbakoitza eta zapatua: 
16:30, 18:30, 20:30.
domeka: 16:30, 18:30, 
20:30.
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 19:30.
astelehenetik eguenera; 17:30, 
18:30, 19:30.

Hotel transilvania 2, 3D
zapatua eta domeka: 15:30.

Marte
egubakoitza eta zapatua: 
00:00.
egubakoitzetik eguenera: 
18:30, 21:15.
zapatua eta domeka: 15:45.

regresion
egubakoitza eta zapatua: 
23:40.
egubakoitzetik domekara: 
21:15.
astelehenetik eguenera: 
21:30.

Pan, viaje a nunca Jamas
zapatua eta domeka: 15:45.

atrapa la bandera
egubakoitzetik domekara: 
18:00.

straight outta compton
egubakoitzetik eguenera: 
18:45, 21:45.
zapatua eta domeka: 15:45.

black mass
astelehenetik eguenera: 17:30.

FLORIDA

Hotel transilvania 2
egubakoitzetik domekara: 
16:30, 18:15.
zapatua eta domeka: 12:00.

truman
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:30.
astelehena eta eguaztena: 
17:30, 20:00, 22:30.

martitzena eta eguena: 17:30, 
22:30.

Marte
egubakoitzetik eguenera: 
22:30.

Deuda de honor
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:00.

spectre
egubakoitzetik eguenera: 
17:00, 22:30.

Dheepan
egubakoitzetik domekara: 
16:35.
astelehenetik eguenera: 
20:15.

un otoño sin berlin
egubakoitza: 18:40, 20:30.
zapatua eta domeka: 12:00, 
18:40, 20:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 22:30.

sicario
egubakoitzetik domekara: 
17:15, 19:45, 22:30.
astelehenetik eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

Yoko eta lagunak 
(euskaraz)
egubakoitza: 16:40.
zapatua eta domeka: 12:00, 
16:40.

el clan
egubakoitzetik domekara: 
18:15, 20:20, 22:30.
astelehenetik eguenera:17:30, 
19:45.

rams. el valle de los 
carneros
egubakoitzetik domekara: 
16:35, 20:20, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 20:40.

amama
egubakoitzetik eguenera: 
18:15.

Jai alai blues
zapatua eta domeka: 12:00.
astelehenetik eguenera: 
22:30.

una pasteleria en tokio
egubakoitzetik eguenera: 
19:45, 22:30.

Jacques Audiarden filmak 
intentsitate handiko 
lanak dira. Un profeta edo 

De óxido y huesos-en, 
inguruneari eta euren buruan 
dauden mamuei aurre egin 
behar dioten pertsonaiak 
agertzen dira. Gauza bera 
gertatzen da Cannesko 
Zinemaldian Urrezko Palma 
eskuratu zuen Dheepan-ekin. 
Istorioa Sri Lankan hasten da. 
Gerran murgilduta egon den 
gudari batek, egoerarekin 
nazkatuta, atzerrira ihes egitea 
erabakitzen du. Hori lortzeko 
beste nortasun bat hartuko du 
eta emakume batekin eta 
neskatila batekin ados jarriko 
da senar-emazteak eta alaba 
direla esateko.  Parisera ihes 
egingo dute. Drogak eta 
indarkeria erabiltzen dituen 
jendez osatutako Parisko 
behe-auzo batera heltzen dira. 
Lana topatuko dute eta ia elkar 
ezagutzen ez duen hirukotea 
poliki-poliki sentimenduzko 
loturak sortzen eta garatzen 
joango da. Baina ezinezkoa 
egingo zaie indarkeriatik eta 
atzean utzi nahi izan duten 
iraganetik ihes egitea. Osagai 
horiek pisu handia hartuko dute 
euren arteko harremanetan. 
Pertsonaiak iraganetik 
urruntzen dira, orain latz bati 

aurre eginez, etorkizun 
zoriontsu bat lortu nahian. 

Audiardek ederki 
deskribatzen du pertsonaiak 
mugitzen diren giro latza. 
Kamerak gertutik jarraitzen ditu 
pertsonaien mugimenduak, eta, 
aldi berean, agerian uzten du 
horiek bizi diren ingurunearen 
mehatxua. Pertsonaien aurre 
egiteko ahaleginak ikusten 
ditugu eta euren arteko 
harremanak aldatzen nola 
doazen: hasieran bakarrik 
sentitzen dira eta 
besteenganako duten 
mesfidantza argia da. Baina 
denborarekin eta tratuarekin, 
elkar ezagutzen eta gerturatzen 
joango dira. Prozesu hori oso 
ondo antzematen da. 
Zuzendariak esku ona erakusten 
du pertsonaien sentimenduak 
sentsibilitatez erakusteko, baita 
euren bizitzak mehatxatzen 
duen giro kaltegarria islatzeko. 
Hori horrela, sinesgarria egiten 
zaigu kontatzen digun istorioa.

Oraina, iragana eta etorkizuna

AnTOnIO ZABAlA

kriTikA

DHeePan  
zuzendaria: jacques audiard.
Herrialdea: Frantzia.
aktoreak: jesuthasan antonythasan, 
kaleaswari srinivasan, Claudine 
Vinasithamby.

zerbitzuak
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Bilboko mendi film jaialdiko lehia-
ketarako hautatua izan da Aloña 
Mendiko espeleologia taldeko 
kideek (AMET) Urzuloren gainean 
egindako dokumentala. Abenduan 
emango dute han, baina estrei-
naldia gaur, egubakoitza, da, 
19:00etan, Oñatiko kultura etxean. 

urez betetako galeria 
Urez betetako kobazuloa da Urzu-
lo. Berezia, Aloña Mendiko espe-
leologoendako. Aloña mendize-
rraren iparraldean dago. tonto-
rraren azpialdean. Eta hango 
zirrikituak erakutsiko dituzte 
orain: "Barruko irudiak oso poli-
tak dira; izan ere, ez gaude ohi-
tuta halakoak ikustera", dio Xan-
ti Ugarte Mugartza oñatiarrak, 
filmaren egileak. 

Aspaldi hasi ziren hura azter-
tzen, eta makinatxo bat sartu-ir-
ten egin dituzte han AMETeko 
kideek: "Baina urak hartutako 
galeria batekin topo egin zuten 
eta ezin aurrera egin geratu ziren. 
Handik ez zegoen pasatzerik", 
dio Ugartek. Orain dela lau urte 
Laurent Richard frantsesarekin 
egin zuten topo, espeleologoa eta 
urpekaria: "Filmean, hain zuzen, 
hori kontatzen da, dena hasi zela 
Laurent iritsi zenean. Izan ere, 

hogei urtean ezin pasatu zeuden 
pasabide hori gainditzea lortu 
zuen hark. Eta, horren ondorioz, 
aurrera egin ahal izan da, ia zaz-
pi kilometroraino". 

kobazulo barruan gauak 
Urzulo barruan denbora geratu 
egiten da, metroek orduak eska-
tzen dituzte, eta puntaraino iris-
tea kosta egiten da. "Zenbat eta 
luzeagoa izan koba, orduan eta 
konplikatuagoa da azterketa. 
Barruan lo egin izan dute espe-
leologoek, baita aste bukaera 
barruan pasatu ere lanean jarrai-
tu ahal izateko", argitu du Ugar-
tek. Eta horixe erakutsi gura izan 
dute 35 minutuan, esploratzeko 
dauden zailtasunak. 

Urzulo, gainera, iturburu bat 
da, eta Aloña azpian dagoen depo-
situa betetzen du. "Euria egiten 
duenean iturburuko mailak gora 
egiten du, eta gerta daiteke sarre-
ra itxita egotea. Eta argi ibili! 
Barruan egonda euria eginez 
gero, sarrera itxi daiteke", dio. 

Zirrikitu asko ditu Urzulok 
eta oraindik beste makinatxo bat 
aurkitzeko, bukaerarik ez diote-
lako topatu. Horren bila jarraitzen 
duten bitartean, naturak sortu-
tako altxorra erakutsiko diete 
sekula barrura sartuko ez direnei.

oñatiko koban hartutako irudiekin 35 minutuko dokumentala egin dute aloña mendiko espeleologoek

Gaur estreinatuko dute kultura etxean eta abenduan Bilboko mendi film jaialdiko lehiaketan izango da

Urzuloko zirrikituekin gozatzeko filma
b u k at z e ko

Iñigo Ezkibel espeleologoa ura leporaino duela.  |   amet

Martin Arriolabengoa urez inguratuta zulora sartzen.  |   amet

Laurent Richard frantsesa azalpenak ematen.  |   amet

IdOIA 
ETxEBERRIA

Z
ein da asmakuntzarik 
onena? Adineko ema-
kumeek za lantza 
gutxi izaten dute: 

labadoria, garbigailua. "Zuek 
ez dakizue zer den arropa 
eskuz garbitzea. Raka-raka
-raka". Egia da. Eskuz eta 
ur hotzarekin. Negu minean. 
Orduak egiten zituzten lan-
gintza horretan. Errekan 
zenean, hankak ere uretan 
sartuta. Guk ez dakigu zer 
den hori, ez. 

Hainbat soziologoren 
ustez, garbigailuak egin zuen 
posible Iraultza Feminista. 
Garbigailuak eta antisorgai-
luek. Emakumeek denbora 
izan zuten, behingoan, beste 
zeregin batzuetarako. 

Garbigailua gizonezkoek 
asmatu zuten. Emakumeek 
asmatuko zuketen, beharba-
da, denbora –eta dirua, lotu-
ta daude– izan balute. 

Hori bai, plater garbigai-
lua emakume batek asmatu 
zuen. Josephine Cochrane 
estatubatuarrak. Aberatsa 
zen. Ingeniari baten alaba. 
Eta bitxia da: bere asmoa ez 
zen emakumeei lana erraztea. 
XVII. mendeko bere baxera 
txinatarra zaintzea baizik. 

Kokoteraino ei zegoen, 
zerbitzariek beti luxuzko 
piezaren bat apurtzen ziote-
lako. Garbigailua martxan 
jarri dut. Eta burua buelta-
ka hasi zait. Raka-raka-raka. 
Hala, gogoetatxo hau idaz-
teko denbora eman dit.

Raka-raka-raka

a z k e n  b e r b a

Jan ezazu bizitza 
begiekin, Variluxekin."

Zure bigarren betaurreko parea

OPARI
Eskaintzaren baldintzak optikan bertan kontsultatu.

Babes osoa izateko

E-SPF: informazio gehiago: www.espf.es

Irizar pasealekua, 2, BERGARA
Tel.: 943 76 27 86
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Bi lagunendako otorduen zozketa astero Puntuan. Hartu parte eta... on egin!

'Puntua' oRaInDIK etxean JasotZen eZ BaDuZu: 
943 25 05 05 edo Puntua.eus edo  Whatsapp: 688 69 00 07

Hilarion jatetxeko 
buztan erregosia 
saltsan paris 
patatekin.


