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"Azaroaren 25ean, erasoa jasan 
eta erasotzailea salatzeko adorea 
atera duzuen emakumeokin bate-
ra aterako gara denok gure herrie-
tako plazetara". 

Mezu horrekin laburbiltzen 
dute Debagoieneko Emakumeen 
Mundu Martxako ordezkariek 
oraindik ia eguneroko ogia den 
emakumeen kontrako indarkeria 
salatzeko landu duten idatzia, 
Emakumeen Kontrako Indarke-
riaren Aurkako Nazioarteko Egu-
naren bueltan, egun horretarako 
deia egiteaz batera (ikus. 7. orria). 
Hain justu, egun hori aldarrika-
tzeko deiarekin bat egin dute 
eskualdeko herriek, elkarretara-
tzeak edo protestarako bestelako 
bideak erabilita edo adierazpen 
instituzionalak baliatuta. 

Gizartearen arazoa 
Izan ere, udaletan onartutako 
adierazpen instituzionalaren ira-
kurketa orokorra da emakumeen 
kontrako indarkeria "arazo estruk-
turala" dela eta gizartean bertan 
dagoela indarkeria mota horren 
abiapuntua, eta, hori horrela, 
gizartea bera dela aldatu beha-
rrekoa: "Emakumeen aurkako 
indarkeria gizartearen egituran 
bertan oinarritzen da; izan ere, 
oraindik ere aukera desberdinak 
eskaintzen zaizkie emakumezkoei 
eta gizonezkoei, eta oraindik ere 
jaiotza-sexuaren arabera pertso-
nen askatasuna mugatzen da. 
Saiatu behar dugu bestelako gizar-
tea eraikitzen, non pertsona guz-
tiek askatasuna izango duten 
nahi duten bezalakoak izateko, 
non aukera izango duten poten-
tzialtasun osoz garatzeko, eta non 
giza eskubideei begira berdinta-
sunezko eta begirunezko tratua 
jasoko duten".

Ekimenak herriz herri
Indarkeria matxista salatzeko 
ekimenei dagokienez, Arrasaten, 
esaterako, bihar (zapatua) hasi-
ko dira gaia lantzen Emakume 
Txokoan egingo duten tailer 
batekin, indarkeria sinbolikoa-
ren tailerrarekin. Eta bihar hasi 
eta abenduaren 2ra arte hainbat 

hitzordu egin dituzte egun horren 
bueltan. Oñatin, bestelakoen 
artean, salaketa hori 100 zapata 
pare gorriz margotuta plazara-
tuko dute, hain justu, Elina Chau-

vet artista mexikarrak Ciudad 
Juarezen emakumeek jasaten 
duten errealitate bortitza sala-
tzeko egindako protesta ekime-
naren erreplikatik abiatuta. 

Bergaran, besteak beste, Zine-
foruma egingo dute, Beldur Barik 
ekimeneko filmak proiektatzeko. 
Eskoriatzan, Aramaion eta 
Antzuolan elkarretaratzeak ira-
garri dituzte egunerako berta-
rako; eta Antzuolan aukera ema-
ten dute nahi duenak balkoian 
jartzeko puntu lila duen zapia 
eskatu ahal izateko. Udaletxean 
bertan eskura dezake, bi eurotan, 
astelehenean edo martitzenean. 
Ekimenen gaineko informazio 
zehatza Herriak atalean eskura 
daiteke.

"Denok plazetara", indarkeria 
matxista salatzeko helburuarekin
eguaztenean da emakumeen Kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna

Aurtengo irudia.  | goiena

adituen arabera, pertsonen arte-
ko berdintasuna da emakumeen 
kontrako indarkeriari aurre egite-
ko biderik eraginkorrena. bat egi-
ten du baieztapen horrekin amaia 
arrietak, arizmendi ikastolako 
hezitzaileak. 
Zein da, orokorrean, ume txikie-
nen artean ikusten den erretra-
tua? 
0-3 urte bitarteko etapan dihardut 
nik lanean eta hor ikusten den erre-
tratua da txikitatik desberdin gato-
zela; inkontzienteki desberdin tra-
tatu izan ditugula eta tratatzen 
ditugula haurrak. Jaio aurretik 
badugu, adibidez, behar bat jaki-
teko neska edo mutila den, horre-
kin espektatiba batzuk egiten 
ditugu… desberdintasun horren 
adibide batzuk honako hauek dira: 
janzkera, haurrekin hitz egiterakoan 
erabiltzen dugun tonua, hitzak –
printzesa neskei, txapeldun muti-
koei…–; haurren logelak –izaren 
koloreak, koadroak…–; egiten diz-
kiegun opariak… adibide oso age-
rikoa da, esaterako, oinetakoena: 
neskenak dira finagoak eta poliki
-poliki ibiltzekoak; mutilenak, berriz, 
bortitzagoak, putzuetan sartze-
koak… bi koloretako munduan bizi 
gara: maskulinoan eta femeninoan, 
eta estereotipo horiek oso zehatzak 
dira. maskulinoak dakar indarra eta 
ausardia eta femeninoak, berriz, 
hauskortasuna eta zuhurtzia. mas-
kulinoa da autoritatea eta inteli-
gentzia eta femeninoa da entzulea, 
errudun sentitzen dena, intuitiboa… 
eta horrela, aktiboa da bata eta 
pasiboa bestea, langilea da bata, 
zaintzailea da bestea, bortitza da 
bata, goxoa eta enpatikoa da bes-

tea… gizartean bi genero daude 
onartuta, gizon eta emakume, eta 
horietako bakoitzak bere ezauga-
rriak, estereotipoak, arauak… ditu 
eta arau horiek apurtzen dituena 
gaizki ikusita dago.
ume horiek adinez horren txikiak 
izanik, transmititzen duten guz-
tia etxetik jaso dutela esan dai-
teke, ala? 
Haurrek txikitatik berdintasunean 
oinarritutako jarrerak ikusteko era-
kusleiho gutxi dituzte; txikientzat 
lehenengo erakus-
leihoa etxea eta eta 
b igar rena  esko la . 
beraz,  eredu izan 
behar dugu bai gura-
soak eta baita hezi-
tzaileok ere. lan han-
d i a  d a g o  e s p a r r u 
horretan. Hirugarren 
erakusleihoa, berriz, 
gizartea bera da, eta 
gizartea norbanako 
bakoitzak osatzen 
dugu; beraz, erantzu-
kizun handia daukagu. 
gure haurrek zer ikusten eta entzu-
ten dute? telebistako iragarkiak, 
publizitatea, orokorrean, orain dela 
gutxira arte ikastetxeetan bertan 
erabili izan dugun eta oraindik ere 
erabiltzen dugun hainbat material… 
Askok pentsa dezakete, baina, 
ume horiek oraindik oso txikiak 
direla halako kontuekin lotuta 
horrelako arreta jarri beharra 
izateko…
adituek diote 0-6 urte bitarteko 
etapa dela etaparik garrantzitsue-
na, pertsonaren garapenerako eta 
zoriontasunerako oinarriak adin
-tarte horretan finkatzen dira eta. 

atera, bada, kontuak hortik: etapa 
horretan bizitakoak eta landutakoak 
etorkizuneko oinarria finkatzen du. 
begirunean, errespetuan eta aska-
tasunean hezitako haurrak oinarri 
sendoa izango du etorkizuneko 
edozein keinu matxistari aurre egi-
teko, eta baita keinu matxista zer 
den identifikatzeko ere. Hortxe dago 
indarkeriaren gakoetako bat, asko-
tan ez dugula identifikatzen ikusi 
edo bizi dugun keinu edo jarreraren 
bat matxista denik eta are gutxia-

go indarkeria denik, 
hain justu ere, gizar-
te androzentrista 
honetan estereoti-
poak oso-oso mar-
katuta daudelako eta 
larregi barneratuta 
ditugulako. eta horrek 
eraginda, guk geuk 
ere estereotipo horiek 
bultzatu edo askotan 
bilatzen ditugu, ema-
kumeok zein gizonek. 
adibidez, gizona, 
laburbilduz, ez da 

emakumea, ez da homosexuala eta 
ez da umea ere. Hori da barnera-
tuta duguna, hori da onartuta 
dagoena. eta eurak kartzela horre-
tan bizi dira. estereotipoak ere 
horretarako daude, bata besteare-
kin konpentsatzen direnez, hete-
rosexualitatea da onartzen den 
orientazio sexual bakarra. azken 
batean, zer da gizarteak zigortzen 
duena? genero disidentzia (diber-
tsitatea), bereziki, gizonek mas-
kulinotasun hegemonikoa ez bete-
tzea. bestalde, indarkeria matxis-
ta desagertzerako bidean, ezer 
gutxi lortuko dugu erasotzailearen 

zigor hutsarekin. Hezkuntza komu-
nitatearen, gizartearen –gurasoak, 
hezitzaileak, medikuak…–, lan bate-
ratuarekin lortuko da indarkeria 
mota hori –eta beste edozein– 
desagerraraztea. 
Zeintzuk dira hezitzaileek kon-
tuan hartzen dituzuen lan-ildo 
nagusiak ikastetxeetan?  
gurera haur bat datorrenean, gure 
helburua finkoa da: bizitzako egoe-
rei erantzuten dakiten eta eran-
tzuten dieten pertsona euskaldun 
kooperatiboak garatzen laguntzea. 
ezinbesteko lana, berriz, honako 
hau: berdintasunean oinarritutako 
jarrerak praktikatzea gelan, gelako 
dibertsitatea zaindu, sustatu eta 
genero-araua malgutzea eta inkon-
tzienteki egiten ditugun gauzen 
kontzientzia hartzea eta zuzentzea. 
Emango zeniguke gurasoei zuzen-
dutako bost aholku oinarrizko?  
gurasoentzako aholkurik? ez. elkar-
lana da gakoa. Familia bakoitzaren 
eta hezitzaile bakoitzaren abia-
puntuak kontuan hartuta, bidea 
elkarrekin eraikitzea. Horretarako, 
etengabeko heziketa eta hainbat 
elkarterekin harreman zuzena izan 
beharra dago: talde feministekin, 
berdindu eta arremanitz modu-
koekin… gure kasuan, Harremanitz 
kooperatibak laguntzen digu zere-
gin horretan, profesionalei presta-
kuntza eskaintzen, eta gure lana 
hobeto egiten laguntzen. 

ubane madera

"Pertsonak txikitatik desberdin 
tratatzen ditugu, inkontzienteki"

amaia arriETa | arizmendi iKastolaKo Hezitzailea

"Askotan, ez 
ditugu jarrera 
matxistak 
identifikatzen"

"gizartea 
osatzen 
dugunon arteko 
elkarlana da 
gakoa"
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Zortzi herri, eta hondakinak batze-
ko lau sistema, bakoitza bere 
ezaugarri partikularrekin. 

Badituzte halako bi, baina, 
guztiek partekatzen dutena: hon-
dakin bilketa sistema guztiak 
direla zelanbaiteko kontrolean 
oinarritutakoak, edukiontzietako 
txipa dela edo atez ateko sistema 
dela. Eta guztiek ematen duten 
emaitza oso deigarria dela: azken 
urteotako garapena ikusita uda-
lerri guztietan lortu diren gaika-
ko bilketa tasa altuak; Debagoie-
neko Mankomunitatearen datuen 
arabera, batez beste, %77 pasakoa 
da. 

Horixe da Debagoieneko uda-
lerrien gaur egungo erretratua, 
hondakinen bilketari dagokiona 
–Aramaio kontuan hartu barik, 
Debagoieneko Mankomunitatetik 
kanpo kokatzen delako–.

atez ateko purua 
Sistemak banan-banan aztertuta, 
atez ateko sistema purua dara-
bilte Oñatin, Antzuolan, Aretxa-
baletan eta Eskoriatzan. Eta sis-
tema horrek utzitako emaitzak  
honako hauek dira: lehen hiru 
udalerrietan %82tik gorako tasak 
erdietsi dituzte –Antzuolan %85 

ere gainditu dute–. Eta Eskoria-
tzan, berriz, %78 inguruko tasa 
eskuratu dute –nabarmen baxua-
goa abuztuan –%76 inguru–, eta, 
aldiz, irailean ia %80rainokoa 
izatera iritsi da.  

mistoa 
Bergaran, berriz, atez ateko sis-
tema mistoa dute ezarrita; hau 
da, organikoa eta errefusa atez 
ate batzen dute, eta gainontzekoa 
edukiontziak baliatuta. Bergara-
ko kasuan ere, emaitza azpima-
rratzeko modukoa da: %81 gain-
ditu dute irailean.

Txipa duten edukiontziak 
Arrasateri eta Elgetari dagokie-
nez, edukiontzietan oinarrituta 
egiten dute hondakinen gaikako 
bilketa, txip bitartez kontrolatu-
tako edukiontzietan, alegia. Arra-
sateko kasuan, %80 inguru batzen 
dute gaika eta Elgetan %78 pasa-
koa da tasa hori.

Azkenik, eskualdeko herririk 
txikienean ere, Leintz Gatzagan,  
gaika batzen dituzte hondakinak, 
edukiontziak baliatuta, eta orga-
nikoaren bilketaz –bereizita jaso-
tzen dute– eurak arduratzen dira, 
auzokonposta eta autokonposta 
baliatuta. Gatzagaren kasuan, 

%77 baino gehiago jasotzen dute 
bereizita.

Aramaiori dagokionez, edu-
kiontzi sistema ohikoa erabiltzen 
segitzen dute; edozein modutan, 
konpostaje-gunea jarri berri dute, 
nahiz eta bertako parte-hartzea 
borondatezkoa den. 

Garapen handia 
Datu horiek guztiak ikusita, nabar-
men aldatu da azken bost urteo-
tako emaitza Debagoienean gai-
kako bilketari dagokionez. Izan 
ere, 2011n hondakinen %32 batu 
zen gaika Debagoienean; 2012an, 
%41,76; eta 2013an, %55era iritsi 
zen tasa hori; 2014an, %59 izan 
zen; eta 2015ean, esandako 
moduan, %77 pasakoa izan da. 

Era berean, Gipuzkoako bes-
telako eskualde batzuekin kon-
paratzera joanez gero, bertako 
foru aldundiaren datuetan oina-
rrituta, iaz Debagoiena zen lurral-

dean gehien birziklatzen zuen 
bigarren eskualdea, Sasietaren 
ondoren. Tasa baxuena, berriz, 
Debabarrenari dagokio. 2013an, 
%34,7 zen tasa hori.

Eskualdea goraipatuta 
Bada, datuok esku artean, orain-
go astean Greenpeace gobernuz 
kanpoko erakundeko Julio Bareak  

zoriondu egin du Debagoiena 
emaitza horiengatik. "63.000 lagu-
nek, euren konpromiso eta inpli-
kazioarekin, Europako birzikla-
tze-maila altuenetakoa lortu dute, 
hondakinen ia %78 gaika batuta", 
azpimarratu dute. Debagoiena 
Zero Zabor taldetik artikulu 
horrekin duten "adostasuna" 
erakutsi dute.  

Debagoienak lortu du gaikako 
bilketa maila altuenetakoa
greeanpeace gobernuz kanpoko erakundeak goraipatu egin du eskualdea

gArAPenA

lau urTEkO GarapEna
Azken lau urteetan jasotako datuek erakusten dute nabarmen hobetu 
dela hondakinen gaikako bilketari dagokion tasa Debagoienean. Bikoiztu 
baino gehiago egin da 2011tik 2015era tasa hori. Jauzirik kualitatiboena, 
gainera, azken urtean izan da, %59tik %77 pasara iritsi da eta.  

20122011 201520142013

%77

%32

%41,76
%55

%59
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SOS Arrazakeriak bultzatutako 
Bizilagunak programaren lauga-
rren edizioa egingo dute etzi, 
domeka. Bertako familiak eta 
jatorria atzerrian dutenak mahaia-
ren bueltan elkartuko dira baz-
kalorduan. Familia bietako baten 
etxean egingo dute otordua, ger-
tutasun handiagoa lortzeko asmoz. 
Ezaugarri soziokultural desber-
dina duten pertsonen arteko har-
tu-emana bultzatzea eta estereo-
tipoak eta uste faltsuak apurtzea 
du helburu ekimenak. 

Aurten, "Euskal Herria hel-
muga baino gehiago, harrera 
lurraldea dela" aldarrikatuko dute. 
Debagoienean bost herritan egin 
dute bat ekimenarekin: Arrasaten, 
Bergaran, Antzuolan, Aretxaba-

letan eta Oñatin. Zazpi bazkari 
egingo dira, gehienak herritarren 
etxeetan, Aretxabaletako kasuan 
izan ezik; han, 50 herritarrek, 
bertakoek zein kanpotarrek, 
Murualde elkartean egingo dute 
bazkaria. Debagoienean 80 per-
tsonak baino gehiagok hartuko 
dute parte Bizilagunak egitasmoan. 
Hainbat jatorritako jendea izango 
da: euskaldunak, mexikarrak, 
pakistandarrak, nepaldarrak, 
sahararrak, nikaraguarrak, maro-
koarrak eta senegaldarrak, hain 
zuzen. Bizilagunez gain, dinami-
zatzaileak ere izango dira hainbat 
etxetan. Horiek, antolaketa lane-
tan aritzeaz gain, familiak aur-
kezteaz arduratuko dira, eta, 
beharrik balego, bazkarian zehar 
giroa gozatzen lagunduko dute.

bertakoak eta atzerritarrak 
batzeko, bazkariak domekan

Bizilagunak ekimenaren bueltan, bertako baten etxean bazkaltzen.  |  goiena

Debagoiena
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Fagor CNAk "langileak, beren 
familiarrak eta herritarrak" batu 
nahi ditu bihar, azaroak 21, elka-
rrekin ospatzeko "Fagor Etxe-
tresnek ibilbide berria" hasi 
zutela urtebete pasa dela CNA 
Group-en eskutik, enpresa horrek 
Fagor Etxetresnak izan zena ero-
si zuenetik. Hortik dator biharko  
(zapatua) Fagor CNA Group Egu-
na izeneko jaieguna antolatu 
izana. Hain zuzen, honako hau 
ospatu nahi du CNA Groupek: 
"Fagor birsortu egin da, merka-
tura indarrez itzuli da eta helbu-
ruak betetzea lortu du". Horre-
tarako, adin guztietarako ekintzak 
antolatu ditu Arrasaten ospatuko 
den egun horretarako.

Konfiantza "eskertu" 
Kataluniako CNA Groupek 2014ko 
uztailaren 29an bereganatu zituen 
Fagor Etxetresnak izan zenaren 
aktiboak, eta aro berri bat hasi. 
CNA Groupen esanetan, lehen 
urteurren hau "oso garrantzitsua 
zein berezia da" proiektua osatzen 
duten guztiendako. "Are berezia-
goa oraindik, dedikazio eta gogo 
handiz lan egin duten eta proiek-
tu berri honetan biziki inplikatu 
diren pertsona guztientzat".

Izan ere, enpresak gaineratzen 
duen moduan, "aipaturiko proiek-
tu honetan, pertsonak –langileak, 
banatzaileak zein bezeroak– fun-

tsezkoak izan dira". Zapatuko 
festa egunean, "esfortzu eta kon-
fiantza hori" eskertu nahi ditu 
Fagor CNA Groupek.

Ordezkari politikoekin 
Goizeko ekitaldiak langile eta 
senideentzat antolatu dituzte; 
horiek 10:30ean hasiko dira enpre-
saren aurkezpenarekin eta 
jarraian, fabrikara bisita gidatua 
egingo da. Bertan izango dira, 
besteak beste, Arrasateko alkate 
Maria Ubarretxena, Eusko Jaur-
laritzako Ekonomia Garapen eta 
Lehiakortasun sailburu Arantxa 
Tapia eta Gipuzkoako ahaldun 
nagusi Markel Olano. 

Bisita amaitzean, 11:30ean, 
adierazpen publikoak egingo 
dituzte Fagor CNAko ordezkari 
Francisco Martinek eta ordezka-
ri politikoek komunikabideen 
aurrean. Haurrentzat ere hainbat 
ekintza daude aurreikusita, hala 
nola ipuin kontalariak, magia 
eta gaileta tailerra. Goizeko jar-
duerak amaitzeko, luntxa eskai-
niko zaie parte-hartzaile guztiei.

Antolatzaileek diotenez, "guz-
tien gozamenerako ekintzak anto-
latu nahi izan" dituzte. Horreta-
rako, arratsaldean, Arrasateko 
plazan, herritarrek hainbat pos-
tu izango dituzte bertako produk-
tuak erosi eta dastatu ahal iza-

teko eta aisialdiaz eta kirol ekin-
tzez gozatzeko. Bukatzeko, Live! 
Fagor jaialdia antolatu dute; 
18:00etan hasiko da eta Black 
Beauty, Galerna eta Zea Mays 
musika taldeen kontzertuak izan-
go ditu.

Fagorrek herritar guztiak 
parte hartzera gonbidatu ditu, 
"ilusioz eta maitasunez antolatua 
izan den urteurren festan".

"Fagor birsortu" dela ospatzeko egun 
osoko jaia antolatu du Cna group-ek

Zea Mays taldeak kontzertua egingo du.  |   imanol soriano

l.k.  |  debagoiena

Interneten erabileran, eta zehaz-
ki euskarazko erabileran, aurre-
neko postuetan jarraitzen du 
Debagoienak. Eustaten datuen 
arabera, salerosketak elektroni-
koki egiten dituzten enpresa 
gehien dituen eskualdea da Deba-
goiena: %38, Euskadiko batez 

bestea (%28,8) baino nabarmen 
gorago. Bestalde, webgunea duten 
enpresen artean euskaraz dute-
nen portzentaje handiena du 
Debagoienak Euskadi osoan: 
%74,3; EAEren batez bestekoa 
%48,6 da. 10 langile edo gehiago-
ko enpresak zenbatu dira esta-
tistika hori egiteko.

Salerosketetan ere, lehena 
Salerosketak elektronikoki egiten 
dituzten enpresen batez bestekoa, 
Euskadin, 2014koa baino 1,03 han-
diagoa da, eta 2010ekoa baino 5,07 
handiagoa. Beste muturrean dagoen 
eskualdea Enkarterriak da. Hango 
enpresen %5ek egiten dituzte sale-
rosketak elektronikoki.

eustat-en datuen arabera, bailara goiko postuetan dago iKten erabileran

ImANOl bElOkI  |  esKoriatza

Iazko toberan On Prudentzio 
Piper Hauts epaileak eman-
dako epaia ez du bete Aretxa-
baletak; hori dela eta, Esko-
riatzak erabaki bat hartu du. 
Hala, aurtengo toberarako 
bideotxoa egin dute Eskoria-
tzak eta Aretxabaletak, moto-
rrak berotzen hasteko eta 
2015eko toberarako jendea 
animatzen hasteko. Bideoa 
helbide honetan dago: www.
youtube.com/user/dtobera.

Epaileak emandako epaia 
hau zen: "Herriko Araba ibil-
bideari izena aldatu eta Esko-
riatzako ibilbidea jartzea. 
Horrez gain, 2015eko San Pedro 
egunean, ekitaldi ofizial bat 
antolatu, eta Eskoriatzako 
bandera jarri beharko dute 
Kurtzebarriko gurutze pun-
tan". Hori osatzeko, aretxa-
baletarrek eta eskoriatzarrek 
giza katea egin behar zuten.

bideoa egin dute, 
toberako epaia  
ez delako bete

Ordiziako Orkli kooperatibak, 
Mondragon Taldeko enpresa 
eta zuntz zeramikoko erre-
gailu fabrikazioan espeziali-
zatuak, Italiako Valmex enpre-
saren %40 erosi du. Ur-tru-
kagailuak egiten ditu horrek. 
Mondragon Korporazioaren 
esanetan, operazio horrekin, 
"Orklik bere posizioa finka-
tzen du eta ur-beroketako 
erreferente bihurtzen da".

italiako Valmex 
enpresaren %40 erosi 
du orkli kooperatibak

egUn osoko 
egitArAUA

10:30 aurkezpena eta  
Fagor Cna enpresan bisita 
gidatua, arrasaten.

 umeendako magia, ipuin 
kontaketa, gaileta 
tailerra…

 luntxa parte-hartzaile 
guztiondako.

17:00 Herriko Plazan, 
hainbat postu: dastatzea, 
salmenta, kirola…

18:00 live! Fagor 
kontzertuak

 black beauty

 galerna

 zea mays

DaTua

eAen, webgunea duten 
enpresen ia erdiek dute 
euskaraz; bailaran, %74k.

%49
enPresa

euskarazko webgunea duten enpresa gehien, Debagoienean

bihar, zapatua, izango da, arrasaten, adin guztietarako moduko ekintzekin, 
eta herritar guztiak deitu dituzte urteurren festan parte hartzera

Ino be Libre taldeak eskubide 
zibil eta politikoen aldeko 
mahai-futbol txapelketa anto-
latu du Irati tabernan bihar, 
zapatua. 17:00etan hasiko da 
txapelketa, bikoteka, bost euro 
taldeko, eta parte-hartzaileek 
tabernan egon beharko dute 
16:45ean. Antolatzaileek saria 
zein izango den ez dute aurre-
ratu baina agindu dute "bikai-
na" izango dela.

eskubideen aldeko 
mahai-futbol 
txapelketa izango da



gOIENA  |  2015-11-20  |  egubaKoitza 5Debagoiena

Mundukidek Mozambiken lantzen 
eta garatzen diharduen programa 
bertatik bertara ezagutzeko aukera 
izan dute fundazioko patronatuko 
hainbat kidek, hainbat kooperati-
batako ordezkarik, boluntariok eta 
Mundukideren zenbait bazkidek. 

Izan ere, Mundukideren gara-
pen-proiektu handi, luze eta sako-
nenetako bat da Mozambikekoa, 
eta egun, erakunde horrek presen-
tzia dauka iparraldeko Marrupa, 
Montepuez, Majune eta Balama 
distrituetan. Lurralde horietan, 
eta nekazaritzaren garapenaren 
bitartez, urtez urte familia askoren 
bizitza-kalitatea nabarmen hobetzea 
lortzen ari da.

Mundukideko kideek emaitzak 
euren begiekin ikusteko parada 
izan zuten abuztuan hamabi egu-
nez, eta handik ekarri zuten ondo-
rioa garbia izan da: Mozambikeko 
proiektua oso bide onetik doa eta 
merezi izan du azken urte haietan 
bertan inbertitutako lan eta aha-
legin guztiak". 

ulma Taldean, eguenean 
Bada, Mundukideren lana ezagu-
tarazteko argazki erakusketa anto-
latu du fundazioak kooperatibetan. 
Eta horri amaiera emateko, egue-
nean, azaroaren 26an, Miren Amu-
ritza bertsolaria izango da Ulma 
Taldean, Oñatin –17:30ean, Gara-
galtzan–, bere saioa egiten: Kapu-
lana bat zintzilik. Amuritza bera 
ere izan zen Mozambiken abuztuan. 

Mozambike iparraldeko bizilagunen arnasgunerako eta 
biziraupenerako Mundukidek duen garrantzia, bertatik bertara  

mundukideko hainbat kolaboratzaile fundazioak mozambiken garatzen diharduen proiektua ikusten egon dira hamabi egunez

erakunde horren lana ezagutarazteko eskualdean ere badira ekimenak; datorren eguenean, ulma taldean, esaterako

ai ora
padi lla
h i r u at x  g k e

"Beharrak identifikatu dira, eta 
horien arabera diseinatu da urte 
hauetan zehar programaren kreditu 
sistema. Hobekuntza teknologikoa 
bultzatzen ari da ekoizpenean. 
esaterako, grabitate bidezko 
ureztapen sistemak, ongarrien 
erabilera edo fruta-arbolen 
txertaketa. Honek, ordea, inbertsio 
bat eskatzen du baserritarren 
aldetik. Haziak erosi egin behar dira, 
ongarriak, motoponpak…".

i ñ aki 
e lkan o
M a p s a  ko o p.

"Haurrek ez dute ia jatekorik, ez 
jantzirik… Bizirauteko nekazaritza 
bakarrik dute, eta ez da nahikoa ondo 
elikatzeko. ez dago benetako osasun 
sistemarik, ezta irakaskuntza seriorik 
ere. Mundukideren laguntzari esker, 
laborari ugarik ekoizpena hirukoiztu 
egin dute. Baina ez da nahikoa. gure 
laguntza beharrezkoa da eta 
mendebaldeak duen ardura ere oso 
handia da, baina gobernuak lan 
egiten jarraitu behar du, kanpoko 
laguntzek ezin dute dena 
ordezkatu".

cristina
etxenagusia 
h a r r e M a n  g k e

"Badute etorkizuna. Hori 
antzeman nuen bertako ortuak 
ikusi eta nekazariak ezagutu 
nituenean. Bizirauteko 
esperantzan oinarritutako 
etorkizuna da, baina biziraupen 
sendoan oinarritutakoa. Proiektua 
dagoenetan ondo dagoela 
iruditzen zait. nekazariei 
subiranotasuna emateko proiektua 
da, eurak euren jabe izan daitezen 
pentsatutako proiektua". 

julen
madariaga 
M a i e r  ko o p.

"Prozesu honetan garrantzitsuena 
da familia eta komunitate guztiak 
arrantza egiten ikasten ari direla. 
gaur egun gurasoek ikasten dutena 
seme-alabek jasoko dute bihar, eta 
denboran zabalduaz joango da 
inguruko talde-lana. guk geuk beste 
pertsona batzuengandik arrantzan 
ikasi dugun bezala eta gure 
kooperatibak beste kooperatiba 
batzuen laguntzarekin indartu diren 
bezala, aukera ederra dugu 
Mundukide lankidetzan egiten ari 
den lanari babesa emateko". 

i ke r 
carrasco 
b o lu n ta r i oa

"Proiektu oso interesgarria eta 
aldez aurretik uste nuena baino 
asmo handiagoak aurkitu ditut. oso 
argi dago zein den helburua, eta 
helburu horretara heltzeko egin 
behar den kudeaketa. ikusitakoaren 
arabera, proiektua oso ondo 
bideratuta dagoela esango nuke, 
eta dudarik ez daukat, zorteak 
pixka bat laguntzen badu, 
lortutako emaitzak oso 
nabarmenak izango direla".

ai n ara 
an sa  
o r k l i  ko o p.

"Mundukidek kudeatutako 
baratzeetan emakume asko ikusi 
ditugu lanean, bai gazte, bai eta 
adinekoak ere, eta poza eman dit; 
izan ere, eurentzat diru-etorri 
garrantzitsua da. eta leku 
gehienetan bezala, ekonomikoki 
zenbat eta independenteago izan, 
orduan eta aukera gehiago ditu 
emakumeak benetako 
berdintasuna lortzeko. Hala ere, alor 
horretan zeregin handia dago 
egiteko. emakumeak gizonezkoak 
baino okerrago daude". 

ibon 
anter o
Mundukideko kidea

"enpresa transnazional eta 
finantza-kapitalak lur erosketa 
masiboa eta nekazaritza industriala 
bultzatu nahian ari dira, nekazaririk 
bako nekazaritzan. Mundukide 
sustatzen ari den nekazaritza 
ereduak nekazarien lana du zutabe. 
Zenbat eta gehiago zabaldu eredu 
hori, orduan eta atxikiago egongo 
dira nekazariak lurrera eta gaitasun 
handiagoa izango dute kanpoko 
mehatxuei aurre egiteko".

anabel
ibeas 
Mundukideko bazkidea

"Umeak negarrez ez ikusteak 
arreta eman dit. seguru aski, gertu 
daude urte gutxi barru aurre egin 
beharreko bizi baldintza gogorrei 
aurre egiteko. Lehen Mundua 
nagusiz betetako mundua da, hori 
bai, erosotasunez inguratutako 
mundua. eta Hirugarren Mundua 
umez beteta dago, pozez, barrez, 
energiaz, indarrez, 
espontaneotasunez, freskuraz eta 
xalotasunez gainezka dauden 
umez beteta. Hori bai 
aberastasuna". 

o M u n i tat e a  g o i e n a   |   M u n d u k i d e
f u n da z i oa   |   d e b ag o i e n a k

gOIAtZ ArANA  | arrasate

Arrasateko udaletxe aurrean biri-
bilean jarrita, hainbat hizkuntza-
tan Bakea hitza irakur zitekeen 
kartelak eta Gerrarik ez zioten 
beste batzuk erakutsi zituzten mar-
titzeneko agerraldian. Baleikek eta 
Emakume Musulmanak Euskadin 
Integratzeko Elkarteak (IMME) 
dinamizatu zuten kontzentrazioa, 
eta deiarekin bat egin zuten Maria 
Ubarretxena Arrasateko alkateak, 
ordezkari sozialistek, Elkarhezitzen 
taldeak, Arrasateko zein eskual-
deko beste hainbat eragilek eta 
askotariko gizon-emakumeek: ber-
takoek, marokoarrek, sahararrek 

eta pakistandarrek.  Hala, Igor 
Urizar Baleikeko kideak zera azpi-
marratu zuen: "Arrasate herri ani-
tza da eta hori aberastasun bezala 
eta gizartearentzat onura dela eta 
une hauetan denok bakearen eta 
elkarbizitzaren alde eta biolentzia 
guztien kontra gaudela erakustea 
da garrantzitsua".  

"Gaizki bizi dugu gertatzen ari 
dena, ez dugulako nahi jendeak 
pentsatzea musulmanak horrela-
koak garenik; guk estimatzen dugu 
bizitza eta baloratzen ditugu per-
tsonak", adierazi zuen, berriz, Dja-
mila Zereibyk, IMMEko kideak.

"Terrorismoa bukatu behar da, 
gauzak hitz eginez konpontzen 
dira, ez du balio astebetera gerta-
tu dena ahazteak; astebete barru 
gogoratu beharko ginateke Parisen 
gertatu denaz, eta Sirian, Iraken, 
Somalian, Malin, Nigerren edo 
Mendebaldeko Saharan gertatzen 
ari denaz. Hori guztia bukatu behar 
da, izan talde terrorismoa, estatu 
terrorismoa edo dena delakoa. Nahi 
duguna da terrorismoa behin beti-
ko bukatzea munduko leku guz-
tietan", gaineratu zuen Saleh Salek, 
Debagoieneko Saharar Taldeko 
ordezkariak. 

'bakea eta elkarbizitza' 
aldarrikatu dituzte  
Parisko atentatuak gaitzesteko kale agerraldiak egin dituzte oraingo astean 
eskualdean; arrasatekoan gerraren kontrako mezua partekatu gura izan dute

ordezkaritza zabala, martitzeneko agerraldian, Arrasaten.  |   goiatz arana

ubANE mAdErA |  debagoiena

"Lehen aldia izateko, ondo joan 
da izen-ematea; etxean eginda 
eraman behar da postrea; kar-
pa bat izango dugu eta bertan 
aurkeztu beharko da postrea, 
eta epaimahaiak egingo du 
balorazioa. Badabiltza egural-
diarengatik abisuak ematen, 
baina, hasieran, aurrera doa 
ekimena", esan du Ana Herizek, 
Mankomunitateko Turismo 
arloko arduradunak bihar, 
zapatua, eskualdean lehen aldiz 
egingo den postre lehiaketaren 
gainean. Arrasaten da hitzor-
dua, Seber Altube plazan, eta 
egitaraua, honako hau: 11:00etan 
gozoen dastatzea, Debagoiene-
ko Oinarrizko Lanbide Hezi-
keta ikasleen eskutik; 11:30ean 
hasiko da lehiaketa eta 12:30ean 
banatuko dituzte sariak. 

Postre 
lehiaketaren 
estreinaldia eta 
gozo dastatzea
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A
rgi Ibili, Fosforos, Irati STS, Zuloak, Sokoakoak, Koka 
Juniors, Txeyenex, Potrosorri... Eta horrela 80 talde izate-
raino, hogeina taldeko lau multzotan banatuta. Hori zen 
1994-1995 denboraldiko Zaldibarko Areto Futbol Txapelketak 

bizi zuen egoera. Gutxi izango ziren garai hartan Zaldibarren edo 
Iturripen –40 partidu astebururo!– jokatu ez zuten futbolzale arra-
satearrak. Ez dut uste futbolarekiko zaletasunak nabarmen behera 
egin duenik, baina 54. edizioa hasi berri da eta hamar talde daude, 
hori bada alde nabarmena. Eta eskerrak batzuk oraindik antolatzeaz 
arduratzen direla. Herria zen Zaldibarren oinarria, baina herri 
barik geratu da, eta baliteke azkena izatea. Hala bada, lastima.

jOkIN bErEZIArtuA  |  jbereziartua@goiena.eus

Herri barik geratu da Zaldibar

u st e a k  u st e

g u t u n a k

Boluntarioak 200 
eurotan
lierni gabilondo ugarte
bergara

Joan zen ostiralean GOIENAn 
irakurri nuen: Hondakinen 
gaineko kontsultan boluntario 
izateko dei egin dute. Ordutegiak, 
epea egun berberean bukatzen 
zela, non izena eman, eta abar. 
Eta zenbat diru ordaindu behar 
dutenari buruz, ezer ere ez. 

Hurrengo egunean, entzun 
nuen Udalak 200 euro ordaindu 
behar zituela hondakinei 
buruzko kontsultan mahaikide 
aritzeagatik, eta hiru gauza 
pentsa nituen: askoz ere 
interesanteago zela boluntario 
izatea, diru gehiegi zela egun 
batean mahaikide aritzeagatik 
eta ez dutela ondo informatu.

Udaletxean esan didate web 
orrian, prentsan eta iragarki 
tauletan ipini dutela 
informazioa, baina nik web 
orrian bakarrik ikusi dut. 
Kalean galdetu dut eta jendeak 
badaki udaletxea boluntario bila 
dabilela, baina inork ez daki 
ezer diruari buruz, hedabideetan 
ez baita horretaz ezer esan edo 

ezer esan nahi. Bakoitzak nahi 
duena pentsatzeko.

Norbaitek apuntatu nahi 
badu, ahaztu. Bost eguneko epea 
egon da eta bukatu da.

Atzo erabili nuen lehenengo 
aldiz Bergarako Udalaren 
postontzia kexa bat ipintzeko: 
informazio falta egon dela eta  
diru gehiegi iruditzen zaidala 
ordaintzen dutena. Gaur, berriz, 
lehenengo aldiz idazten dut 
GOIENAra, haserre nagoelako 
eta zuekin konpartitu nahi 
dudalako.

Kilometroak, 
herritarrek
Ekaitz Aranberri
(Kilometroak 2016ko koordinatzailea)
bergara

Kilometroak 2016 abian da. 
Bergarako Aranzadi Ikastolan 
uda aurretik dihardugu lanean: 
logotipoa, leloa eta arropak 
aukeratzen; horiek aurkezteko 
ekitaldia prestatzen; batzordeak 
abian jartzen: Irteerak, Denda, 
Komunikazioa, Ekonomia, 
Zirkuitua, Muntaia…

Aurkeztu genuenean esan 

genuen herriarekin antolatu 
nahi dugula Bergarako 
Kilometroak. Herritarrek eurek 
antola dezatela nahi dugula, eta 
horretan ari gara. Horregatik, 
Usurbilgo Udarregi ikastolakoen 
eskutik jaso genuen lekukoa 
herri ordezkariari, alkateari, 
eman zion Aranzadi Ikastolako 
lehendakariak, herriaren etxean, 
udaletxean gordetzeko.

Laster jarriko gara 
harremanetan herriko talde, 
elkarte, eta abarrekin, 
Kilometroak antolatzeko gonbita 
egiteko. Dena den, herritar orori 
dei egin nahi diot antolaketan 
modu batera edo bestera parte 
hartu nahi badu, gurekin 
harremanetan jartzeko, telefono 
honetara deituta: 943 76 90 71. 
Ikastolako (www.
aranzadiikastola.org) edo 
Kilometroetako (www.
kilometroak.eus) webguneetako 
baten izena eman.

Eskerrak eman nahi dizkiet 
azaroaren 6an ikastolako 
jolastokian egin genuen jaialdi 
arrakastatsuan modu batera edo 
bestera parte hartu zuten 
guztiei; baita bertaratu ziren 
herritarrei ere. Demasekoak 
zaretelako, zuei esker, zuekin, 
egingo dugu Kilometroak 2016.

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

E
txelagun batek eman zigun abisua ostegun batez. Hiruz-
palau urteko hartza gure auzunera gerturatu zen, udaz-
keneko azken bazken edo negurako aterpe bila, batek 
daki. 

Etxean bi sentimendu azaleratu dira: batetik, basapizti iko-
niko bat etxe aldamenean izateak zirrara piztu digu; bestetik, 
gure ongizatea baldintzatu ahalko lituzkeen beldurrak azalerazi 
dira. Paseoan gaudela erasoko gaitu? Funtsik badu beldur honek?

Agintariek hartu dute erabakia, Uppsalan jada ez da hartzik. 
Desagerrarazi egin dute. Aurrez, alferrik erabili dituzte gomaz-
ko pilotak eta droneak hura 
beldurtzeko.

Ipar hemisferioko leku asko-
tan elkartzen dira hartza eta 
gizakia, baina ez da beti emaitza 
berarekin amaitzen. New Jer-
seyn 467 biztanle daude kilome-
tro karratuko, Uppsalan (Suedia) 
95 eta Euskal Herrian 143. Lehen 
eremuak 0,13 hartz ditu kilome-
tro karratuko, azkeneko biek 
bat ere ez. Nafarroan 1978an erditu zen hartz bat azkenekoz, eta 
Camille zaharraz ez dakigu ezer 2010a ezkero. 

Suediako hartzaren oihartzun mediatikoa itzaltzen doala, gure 
basoetako harrapari handiei buruzko galderaz bete zait burua. 
Inguruan nahi ditugu? Nola? Zenbat? Zein baldintzatan? Prest da 
gizartea? Historia hurbilak emana du erantzuna Europan: "Nahi-
ko zintuzketegu, baina urruti". Urruti ez bada, hesiz inguraturik 
edo gizakirik bizi ez den ingurune baten. Hauen kudeaketa ehi-
zara bideratuta delarik, edo, bestela, turistak erakartzeko.

Otsoek aspaldi hasi zuten euskal basoen birkonkista; hartzak, 
aldiz, nabarmen ari dira ugaltzen mendebaldean. Orain arteko 
eztabaidek ez dute aurreko galderak erantzuten lagundu, behar-
bada, gizartearen sektore txiki batzuetan kokatu direlako. Bai-
na aurreko astekoak nabarmen erakutsi dit eztabaida gure 
ongizatean dagoela, ea prest gauden hori beste harrapariekin 
elkarbanatzeko.

IñAkI EtxEbEstE
goiena.eus/komunitatea/

Nahiko zintuzket, urruti

Hesiz inguraturik 
edo gizakirik bizi 
ez den ingurune 
baten...
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Mila esker, 
Aramaio!
maitane gomez de segura 
aramaio

Bada jada hilabete bat Saharako 
errefuxiatu guneetan inoizko 
uholderik handienak izan 
direla. 25.000 saharar etxerik, 
eskolarik eta ospitalerik gabe 
gelditu dira. Gertaera gogorra 
izan arren, egoera katastrofikoa 
izan arren, gure 
komunikabideetan oihartzun 
gutxi izan du albisteak. 

Orain dela 20 egun, 
Aramaion, Jubilatuen Eguna 
ospatu zen. Saharan 
gertatutakoa azaltzeko postutxo 
bat jarri genuen, eta, bide batez, 
deialdi bat egiteko aprobetxatu: 
arropak, medikamentuak, 
jostailuak, mantak, lapikoak… 
jasotzeko deialdi bat. Jendetza 
pasatu zen postutxotik interes 
handia azalduz eta poltsikotik 
txanponak ateraz Saharako 
banderaz apainduta zeuden 
itsulapikoak betez. 

Deialdi eguna ere iritsi zen 
eta Saharako uholdeak 
elkartasun uholde bihurtu ziren 
Aramaioko udaletxeko 
arkupeetan. Hainbat buelta 
eman behar izan genituen 
udaletxeak utzitako lokalera, 
furgoneta behin eta berriz 
betetzen zitzaigulako. 

Ikaragarria izan da 
Aramaioko herriak emandako 
laguntza: eskerrak eman nahi 
dizkiogu Udalari, batez ere, 
Cristinari eta Lierniri, 
hasiera-hasieratik erraztasunak 
eman dizkigutelako gure nahiak 
aurrera eramateko; eskerrak 
baita San Martin eskolari, 
farmaziako Maiteri, Gazte 
Asanbladari, kuadrillako 
bazkaria izan eta sobratutako 
dirua Saharara bidaltzea 
erabaki duen kuadrillari, 
Mireni, Nuriari, Gorkari, 
Edurneri, Naiarari… eta 
sahararrak laguntzeko 
borondatea izan duzuen guztioi.

Mila esker, Aramaio!

Zeintzuk dira 
aukerak?
Aitor Zubizarreta
(eskoriatzako eH bilduren izenean)
eskoriatza

Ondo dakigun moduan, 
azaroaren 29an galdeketa bat 
dugu Eskoriatzan. Baina 
zeintzuk dira eskaintzen 
zaizkigun aukerak? Norberak 
aukeraketa egokiena egin dezan, 
benetako informazioa zabaltzea 
beharrezkoa da, eta hori da egin 
ez dena. Lerro hauek idazteko 
orduan, galdeketarako 11 egun 
falta direnean, oraindik ez 
dakigu zer dagoen aukeran 
ditugun proposamenen atzean. 

Zertan datzan garbi 
daukagun aukera bakarra egun 
martxan dagoena da, banakako 
edukiontzien bidezko bilketa, 
atez atekoa. Birziklatze tasa 
bikainak ahalbidetu dituena, 
%80 inguruko bilketa tasekin, 

gure eskualdea Europan 
praktika onen adibide bezala 
jarri duena, Greenpeace 
bezalako erakunde ekologista 
ezagunak txalotzen duena eta, 
nork bere etxean egiten duen 
bereizte lan onaren ondorioz, 
biltzen den gaikako hondakinen 
kalitaterik onena lortzen duena, 
honek dakartzan diru 
sarrerekin.

Baina, beste bi aukerak? 
Ezartzekotan nola garatuko 
litzateke gure herrian? 

Edukiontzi kolektibo eta 
banakoen –sistema mistoa 
deritzona– bidezko bilketa 
sistema nola ezarriko lukete 
gure herrian? Bergaran bezala, 
atez ate organikoa eta errefusa 
bilduz eta edukiontzi 
kolektiboen bidez papera, ontzi 
arinak, beira eta arropa? Edo, 
Ormaiztegin bezala, atez ate 
errefusa, organiko gehiena 
konpostaren bidez eta 4 
edukiontzitan beira, papera, 
ontzi arinak eta organikoa? Bi 
eredu hauetan gertatzen den 
bezala, jarraipen egokia eginez, 
lortu daitezkeen bilketa tasak 
onak izan daitezke, arazoa 
sailkaturiko hondakinen 
kalitatean egon liteke.

Eta edukiontzi kolektiboen 
–5. edukiontzia deritzona– 
bidezko sistemaren atzean? Zer 
jarriko dira, kontrolik gabeko 5 
edukiontzi? Edo, Arrasaten 
dagoen bezala, errefusa eta 
organikoa biltzeko edukiontziak 
txip batekin kontrolatuko dira? 
Jarraipena egingo da edukiontzi 
horietara zer botatzen den 
aztertzeko? Honek esan nahi du 
nork bere etxean, bai ala bai, 
orain arteko bereizketa egiten 
jarraitu behar duela? 

Galdera gehiegi eta erantzun 
gutxiegi!

Omenaldia
Yon sarasketa
elgeta

Beti gustatu izen jata musikia; 
dirijitzia, batez ere! 

Elgetan jaio nintzen –orain 
ez naiz Elgetan bizi, 
Hondarribiko Zubieta zentroan 
baizik–; txarangan etortzen 
ziren bakoitzian, han egoten 
nintzen ni, nere batutarekin, eta 
oso ondo dirijitzen neban; bai, 
horixe!

2015eko urriaren 31n oso 
esperientzia polita bizi izan 
naban; Alexek, nere lagunak, 
beste batzukin batera, omenaldi 
bat prestatu zosten. Herrixan 
hainbat aktibitatetan parte 
hartu izanagatik, omenaldia.

Futbolian, pelotan, herriko 
jaixetan, tanborrada eta 
txarangen zuzendaria, 
monagiloa, elizako abesbatzaren 
partaide, poteatzaile, 
berriketalari…. Eta guzti hori, 
elgetarrek, beraiekin batera, 
beste parte hartzaile bat bezala, 
onartu nabelako beti, neri 
gustatzen jatazen gauzetan.

Orain, bizitzaren beste etapa 
bat bizitzen ari naiz, adinak ez 
du barkatzen, baina larunbat 
horretan, omenaldi egunian, oso 
pozik sentitu nintzen 
dultzaineruen musika entzuteaz 
plazan, betiko Yon sentitu 
nintzen, ha zen poza! Musika 
notak, tonoa... guzti hori 
botikarik onena izan zan.

Nere profesionaltasuna atera 
naban, ete musika neri 
gustatzen jatan bezala zuzendu 
naban, como un hombre hecho y 
derecho –nik asko erabiltzen 
doten esaldi bat–.

Opariak jaso nittuan. Batuta 
berrixak, herriko festetan 
hainbat momentu konpartitu 
nittuen pertsonengandik… 
kamisetak, txapelak...

Nere omenaldia zela eta 
denak laga notzen jazten, nahiz 
eta neri ez gustatu arropa 
probatzen ibiltzea.

Serixo bai, baina 
errespetuzko eta profesionala, 
hola egon nintzan.

Eskerrik asko, Alex, eta zure 
laguntzaile guztioi, nitaz 
gogoratu zaretelako eta 
horrelako momentu berezia bizi 
izanarazi dostazuelako.

Nik a tope disfrutatu naban 
–nere beste ohiko esaldi bat–.

Gainera, suerte handia izan 
ginun eguraldixakin, neri ez 
jata-eta gustatzen eurixa.

Azkenian, ez ginun euki 
txarangarik –azkenengo 
ezbeharrak beti egoten dira–, 
baina egunaren argitasuna, 
omenaldiaren xumetasuna, nere 
naturaltasuna eta han zegoen 
jendetzaren estimazioa sentituz, 
horrek egin zuen ekitaldi 
hunkigarri bat.

Mila esker.

Deabruaren 
mirariak
jon Otero uribarren
arrasate

Ez naiz giristino, baina balio du 
adibidetzat jartzeko. Josu 
(Jesus) egon omen zen 40 egun 
basamortuan. Han zegoela, hitz 
egin omen zion deabruak; hots, 
mirari ahots bat azaldu zen. 
Deabruarena. Esan zion mirari 

ahots horrek Josuri: "Jarraitzen 
banauzu eta gurtzen, nire 
erreinu handi hauek emango 
dizkizut". Erreinuen irudi bat 
ikusi omen zuen Josuk. Josuk 
deabruari erantzun zion ezetz, 
eta hor geratu zen gauza. 

Deabruaren mirarien beste 
froga bat: juduek zeharkatzeko 
zabaldu omen zen ibaia. Eta 
gero egiptoarrak hasi ziren 
gurutzatzen. Orduan, itxi egin 
ziren ibaiaren urak, eta 
egiptoarrak akabatu. Zergatik 
itxi zituen urak, egiptoarrak 
barruan zeudela? Ez zituen 
egiptoarrak barkatu, hil egin 
zituen. Deabruaren beste mirari 
bat. Ez naiz kristau, baina 
adibide bezala balio dute.

Berdin gaur egun. Telebista, 
irratia, disko trinkoa eta MP4 
deabruaren mirariak dira. Eta 
ordulari digitala, mugikorra, 
ordenagailua, kutxa 
automatikoa-eta Jainkoaren 
alde onaren mirari dira.

Azaroaren 25ean 
denok plazara!
Amaia Azpeitia eta rebeka maestro 
(debagoieneko emakumeen mundu 
martxaren izenean)
debagoiena

Paradoxikoki, bakean bizi garen 
gizarte honetan, gure eguneroko 
jardunean indarkeria bizitzera 
ohituta gaude, eta normaltasuna 
deritzogun horretan 
indarkeriaren punta ezberdinak 
ezkutatzen dira. 

Indarkeria, 
desberdintasunen sistema 
osatzen duen alderdi bezala, 
ikusezin mantentzen da –forma 
gehienetan– gaur egun ere. 
Indarkeria gauzatzeko orduan 
eragina duten alderdi 
pertsonalei gehiegizko 
garrantzia ematen zaie; hau da, 
indarkeriazko egintzen kausak, 
bereziki, pertsonalak direla 
sinestarazi digute, eta ez 
sozialak. 

Indarkeria matxistaren 
aurrean, biktimak erasotzailea 
salatzeko eskubidea daukala, 
edota eraso baten berri 
daukagunean ez isiltzeko 
eskatzen diguten mezuak 
hainbat esparrutatik jaso izan 
ditugu. Baina berau salatzeak 
hamaika traba dakarzkigu.

Oraindik ere, sinistu/ez 
sinistu jokoan murgildurik 
gabiltza, eta sinesgarritasunak 
hainbat ezaugarri eta topikoren 
menpe jarraitzen du. Emakumea 
hilik aurkitu behar da (edo ia), 
birjina izan behar du (edo ia) 

edota erasotzailearekiko inongo 
keinu positiborik erakutsi ez 
zuela frogatu behar du. Ez al da 
nahikoa ezezko bati entzungor 
egitea pertsona baten 
askatasuna urratzen gabiltzala 
konturatzeko? 

Ez da kasualitatea 
emakumeon sinesgarritasuna, 
bizimodua eta erabakia 
etengabe zalantzan jartzen 
duten jarrerak nagusitzea. 
Sistema oso batean 
makineriaren beste emaitza bat 
baino ez baita hau. Eta 
interesgarria, komentario eta 
erresistentzia hauek gure 
inguru hurbilean edo 
lagunartean nola sortzen diren 
aztertzea. 

Autodefentsa feminista dugu 
estrategia eta tresna pertsonal 
zein kolektibotzat, elkartasuna 
oinarrizko urratsa: bereziki, 
Bergaran gizon berberarekiko 
salaketa jarria duten lau 
emakumeei gure elkartasuna 
adierazten diegu Debagoieneko 
Emakumeen Mundu Martxatik. 
Eta azaroaren 25ean, erasoa 
jasan eta erasotzailea salatzeko 
adorea atera duzuen 
emakumeokin batera aterako 
gara denok gure herrietako 
plazetara.

'Bakea eta 
elkarbizitza' 
kontzentrazioaz
Eneko barberena mondragon
(arrasateko udaleko eH bilduko 
zinegotzi taldearen izenean)
arrasate

Inprobisazioa ederra da Charlie 
Parkerren saxofoiaz edota 
Joseba Irazokiren gitarraz 
lagundurik. Baina politikan eta 
gai serioekin komeni da 
planifikazioa eta aurrelana. 

Astearte goizean ez ginen 
egon Herriko Plazan Bakea eta 
elkarbizitza lelopean egin zen 
kontzentrazioan, inork ez 
zigulako abisurik pasa. 
Hedabideetatik jakin dugunez, 
Udaleko Gizarte Zerbitzuen 
batzordeburuaren Baleike 
alderdiak egin zuen deialdia, 
zenbait mugimendu sozialekin 
batera. Udalean ordezkatutako 
beste alderdi batzuk ere 
gonbidatu zituen, baita alkatea 
ere, baina zazpi zinegotzi dituen 
EH Bildu oposizioko lehen 
indarra, ez. Larria eta tristea 
iruditu zaigu hau, ekitaldi 
partidista bat udal ekitaldi 
bihurtu zelako. Edo alderantziz? 

EH Bilduk parte hartu zuen 
astelehenean alkateak deituriko 
kontzentrazioan, Parisko 
sarraski larriaren aurrean gure 
aurkakotasuna adierazteko. 
Iragan astean Memoriaren 
Egunaren harira esan genuen 
moduan, gu hor egongo gara, 
planteamenduetan errespetu eta 
seriotasun minimoak bermatzen 
badira. Asteartean ez zen hau 
egon, zoritxarrez; ez, horixe. Eta 
optimistak garenez, eta 
eraikitzaileak, ez dugu deialdia 
egiteko moduan fede txarrik 
ikusten.

gutunak
karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). goienak eskubidea du gutuna laburtzeko. gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. 
gutun edo iritzi-zutabe bati ezin izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.

gutunarekin batera bidali beharrekoak dira: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. 
gutuna helarazteko bideak dira: otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate  |  gutunak@goiena.eus  |  faxa: 943 25 05 00
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Zaharren egoitzaren auziaren 
harira, administratzaile izanda-
ko Aitor Urrutia erruduna dela 
esan zuen sententziak. Aitor Urru-
tiak erruduna zela zioen senten-
tzia "onartzen" zuela esan bazuen 
ere, horrekin "ados ez" zegoela 
aipatu zuen.  "Zuzenen" iruditzen 
zitzaion moduan jokatuko zuela 
adierazi zuen.

zaharren egoitzako auzia
2010-11-25

d u e l a  1 0  u rt e

Abenduaren 28an, Inuzente egunean, XX. 
mendeko azkenengo osoko bilkura egin 
zuten Eskoriatzan. Ez zen gai serioegiak 
lantzeko egunik aproposena izan, baina 
2001erako aurrekontuak onartzea izan zuten 
eztabaidagai.

Aurrekontuak onartu baziren ere, desa-
dostasunak izan ziren: alde batetik, Axtro-
ki elkarteari eta Ze barri? hilabetekariari 
laguntzak; eta bestetik, Almeni ematekoa.

2000-12-22

XX. mendeko azken osoko bilkura
Euskal txokoak ateak ireki zituen Intxaur-
txuetako egoitzan, eta hainbat lagun batu 
ziren bertan.

Hiru hitzaldi egin zituzten: Oñatiko 
Zelai Zabaleko Alberto Elortzak gastro-
nomia eta komunikabideak izan zituen 
mintzagai, Juan Martin Elexpuru idaz-
leak Badihardugu ekimenaz egin zuen 
berba eta Mikel Irizarrek Goiena landu 
zuen.

2001-01-26

euskal txokoa inauguratu zuten

euskal txokoa inauguratu zuten egunekoa.  |   goiena

J
uan Migel Pagaldai (Esko-
riatza, 1946) eskoriatzarra 
erretiratu zela hamar urte 

beteko dira San Tomas egunean, 
baina ez da denbora galtzen duen 
horietakoa. Hainbat zaletasun 
ditu, eta gauza berriak ikastea 
atsegin du. Mendia eta txirrin-
dularitza ditu pasio, baina, batez 
ere, baratzean ibiltzea gustatzen 
zaio, eta ahal duenean Erañan 
duen baratzera joaten da. 
beti izan duzu baratzerako zale-
tasuna?
Libre dudan guztietan joaten 
naiz Epertoki-ra, etxean beste 
zereginik ez badago, behintzat. 
Epertoki nire leku kuttunena da, 
bertan baratzea eta txabola dugu. 
Gure baserria Olabe da, eta haren 
ondoan dago, Erañara bidean. 
Beti lana dagoen tokia da Eper-
toki, oso gustura egiten dudan 
lana, gainera, entretenitzeko 
bide bikaina izaten dut bertan.
Zein elikagai landatzen dituzu 
baratzean?
Patatak, kipulak, piperrak, bera-
katzak, azaloreak, kalabazak, 
kalabazinak… betiko produktuak. 
Bestalde, zuhaitzak landatzea 
ere asko gustatzen zait: kakiak, 
intxaurrak, sagarrak, mispilak, 
gerizak… Kanpora bidaian joan 
izan garenean ere ekarri ditugu 
produktu bitxiak, beste klima 
batekoak,  eta bertan landatu, 
eta ea irteten diren ikustea gus-
tatzen zait. Esaterako, Perura 
egindako bidaia batean patata 
morea ekarri genuen, eta irten 
zen, baina apaingarria da, pro-
betxurako baino gehiago.
Produktu berriak, ezberdinak, lan-
datuz ikasten ibiliko zara orduan?
Egia esan, bai; ikasten eta ira-
kasten. Izan ere, 7 urteko eta 4 
urteko nire bi ilobak askotan 
etortzen dira laguntzera, eta asko 
gustatzen zaie baratzean aritzea. 
Orain dela gutxi, iloba nagusiak 
baratze zati bat eskatu zidan, 

bere tokitxoa nahi duelako. Seku-
lako poza ematen dit horrek.
Zure ilobez gain, orokorrean, jen-
de gazteari gustatzen zaizkio bara-
tzeko lanak?
Uste dut gazteek ez dutela den-
bora luzerik hartzen baratze 
kontuetarako. Gaur egun, beste 
hainbat gauzarekin entretenitzen 
dira: telebista dela… Gu ere 
gazteak ginenean ez ginen asko 
izan baratzean, gero hartu dugu 
zaletasuna. Baserritik herrira 
jaisteko deseatzen egoten ginen 
gu, baina gero kaletik baserri 
aldera begiratzen genuen, faltan 
igartzen genuen. Zaletasuna iza-
nez gero, aberatsa da. Lau anai-a-
rreba gara gu, eta denok gara 
baratze-zaleak. Produktuak tru-
katzen ditugu, eta sobran ditu-
gun elikagaiak, berriz, Berga-
rako elikagai bankura eramaten 
ditugu.
Elikagai ekologikoen aldeko apus-
tua egiten duzu?

Ez, baina landatzen duguna jaten 
dugunez, kontuz ibiltzen naiz. 
Ahal den eta botika gutxien era-
biltzen saiatzen naiz. Bareen eta 
karakolen kontrakoa eta toma-
teen gorrina kentzekoa bakarrik 
erabiltzen dut. Momentu honetan, 
fitosanitario maneiatzaile ikas-
taroa egiten ari naiz Arrasaten. 
Baratzean bota daitezkeen boti-
ken gaineko ikastaroa da, eta 
prospektuak ondo irakurri behar 
direla ikasten ari gara orain. 
Ikastaro horrez gain, beste zale-
tasunik?
Batzuk bai; bidaiak egitea gus-
tuko dut. Urtero bidaia luze bat 
egiten dugu, eta aste bukaera 
pasatxoak ere egiten ditut emaz-
tearekin. Mendira joatea ere 
asko gustatzen zait, eta txirrin-
dularitza ere bai. Kasu horretan, 
zorte handia dut, emazteak ere 
zaletasun berberak dituelako; 
hark ere gustuko ditu mendia 
eta txirrindularitza. Frantziako 

Tourreko etaparen bat edo bes-
te ikustera urtero joaten gara 
Pirinioetara. Espainiako Vuel-
tako etaparen bat edo beste, eta 
Donostia  klasikora ere ahal 
badugu saiatzen gara bertara-
tzen. Mendira, berriz, hankek 
aguantatzen duten bitartean joa-
ten jarraituko dugu; hemendik 
aurrera, ez dakit nik ahal izan-
go dugun, adina dela eta…
beste zerbait egiten ari zara?
Erretiratu nintzenean, ordena-
gailu bat oparitu zidaten etxekoek 
[Barre]. Bestalde, ingelesa ikas-
ten ere ibili naiz erretiratu nin-
tzenetik, zortzi urtez. Nire lehen 
erronka hori izan zen, baina 
adin honekin buruak ez du asko 
ematen… Hitz solteak badakizkit, 
baina esaldiak lotzea asko kos-
tatzen zait. Ingalaterrara joanez 
gero, galderak egiten jakingo 
nuke, baina ingelesak esandakoa 
ulertzea ez litzaidake hain erra-
za egingo…

H e r r i ta r r a k

Juan Migel Pagaldai, atzean, baratz an.  |   i.b

"Erretiratu 
nintzenean 
ordenagailu bat 
oparitu zidaten"

"beste klima bateko 
produktuak ekarri, 
eta ea irteten diren 
ikusten dut"

Juan Migel Pagaldai  69 urte ditu eskoriatzarrak eta erretiratu zela hamar urte beteko dira san tomas 
egunean; hainbat zaletasun ditu: baratzeko lanak egitea, bidaiatzea eta ingelesa ikastea.   |  ImANOl bElOkI 

"gazteak ginenean ez genuen 
baratzerako zaletasunik; orain bai"

ESkOriaTZa

nirE hErrian

Gaur EGunGO 
GaZTEria

hOnDakinEn 
Gaia

:)

:(

gu gazteak ginenean 
beldurra genuen gauza bat 
esan edo kritikatzeko. gaur 
egungo gazteek, aldiz, ez 
dute beldurrik. oso 
zuzenak dira edozer gauza 
esateko. Pertsona nagusi 
bati zerbait esateko 
beldurra genuen, zer 
erantzungo ziguten… eta 
positiboa iruditzen zait 
gaur egungo gazteek 
beldur hori galdu izana.

Herri mailan daukagun 
arazoetako bat hondakinen 
gaineko gaia da. ez da 
batere ona herriarentzat. 
gogor dago kontua, eta 
tirabira ugari daude, ez da 
berehala konponduko. 
konposta, esaterako, urte 
askoan nire modura egin 
dut, ez gaur egungo kaxa 
horiekin, lur azpian sartu 
eta denetarik irteten zen. 
orain ikasi dut.
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H e r r i a k
bErGara

martxotik da Jardun elkarteko presidente Peio andri-
nua, baina aurretik ere urte asko egin ditu elkartean: 
"Hamarretik gertuago bostetik baino".
biharko ekitaldiekin urteurrena behar beza-
la ospatu gura duzue, ezta?
25 urte behin bakarrik betetzen dira eta Jardun 
bezalako elkarte batentzat garrantzitsua ikusten 
genuen denon artean ospatzea. bergarako herri-
tarrek parte hartzea ere gogokoa ikusi genuen.
Zergatik herri bazkari bat?
Herritar guztiekin ospatu nahi genuke urteurre-
na. izan ere, banakako bakoitzari esker egin du 
elkarteak aurrera 25 urte hauetan. ia gehienek 
izan dute noizbait harremana Jardunekin, eta 

hori guztion artean ospatzeko modukoa dela uste 
dugu. gainera, ohitura da mahai baten inguruan 
ospakizunak egitea. eta Jardunek ere horrela 
izatea nahi du.
Eta zein da eman gura duzuen mezua?
Jardun bergararrona dela eta denok parte hartu 
beharko genukeela, elkartea bultzatuz, bergaran 
euskara bultzatzen. bizi-bizirik gaudela, egin-
dakoak ospatu nahi ditugula, baina, aldi berean, 
aurrera begira gaudela.
mosaikoarekin zer irudikatuko duzue?
mosaikoaren bidez elkartearen etorkizuna irudi-
katu nahiko genuke. bertan osatuko dugun 
irudiak klak moduko bat adieraziko du. Klak horrek  

orain arteko ibilbidean aldaketa bat irudikatzen 
du. eta aldaketa da bergarako euskarak gaur 
egun dituen beharretara egokitutako Jardun 
osatuko dugula.
Azken urtean gogoeta saioak egin dituzue; 
zenbat lagun elkartu zarete?
berrogei lagun baino gehiago batu ginen. aurre-
tik egindako aurreikuspenak gainditu genituen.
Eta zeintzuk izan dira ondorioak?
elkarte parte-hartzaile baten beharra sumatu 

genuen, herritarrekin harreman estua izango 
duena. Hori dela eta, bertara gerturatutakoen 
artean, lantalde desberdinak sortu genituen. lau 
ataletan lan egitea erabaki genuen (diskurtsoa, 
Komunikazioa, aisialdia eta sentsibilizazioa). 
lan-taldeok martxan jartzen dihardugu orain, 
eta hauek definituko dute Jardunen etorkizuna.
Zelako osasuna du jardunek egun?
osasun ona duela esango nuke. baina lan asko 
egin beharra dago, eta indar berriak beharko ditu 
aurrera jarraitu nahi badu. eta indar berri hori, 
jende berriarekin eta horiek ekarri ditzaketen ideia 
berriekin lortu nahiko genuke.
Nondik joko du orduan, etorkizunera?
galdera horren erantzuna ez da erraza. gogoe-
tetatik atera genituen lau lan esparruak izango 
dira ardatza. baina hortik norantz joan gaitezken, 
oraindik aztertzen gaude.
Oraindik beharrezkoa da jardun bergaran?
Jardunek badu bere eginbeharra: bergaran eus-
kara sustatzen. baina, beharbada, orain arte egin 
izan dituen ekintza batzuk alde batera utzi eta 
euskararen dinamizazio lanean gehiago zentra-
tu beharko luke.

Julen iriondo

"Bizi-bizirik gaude; egindakoak 
ospatu nahi ditugu, baina, aldi 
berean, aurrera begira gaude"

pEiO anDrinua | JarduneKo Presidentea

bErGara

mIrArI AltubE  |  bergara

Ez dira egunero betetzen 25 urte, 
ez horixe, eta urteurrena, mere-
zi duen legez, ospatuko du bihar, 
azaroak 21, Jardun euskara elkar-
teak. Elkartearen sorreran izan-
dakoak, ibilbidean elkartutako 
lagunak, egun batean bai eta 
hurrengoan ere bai hurbiltzen 
direnak, eta ahal dutenean lagun-
tzera doazenak elkartu gura 
dituzte biharko ospakizunean. 
Baina horiek bakarrik ez, ber-
garar guztiak gonbidatu dituzte 
ekitaldiotara, jai handia izan 
dadin.

Ospakizun herrikoia 
"Garbi genuen ospatzeko egun 
bat dela. Horregatik, ondo pasa-
tzea beste helbururik ez duen jai 
handi bat izango da", jakinarazi 
du Nerea Madariagak, Jardunen 
urteurreneko koordinatzaileak. 
Bazkariak elkartuko ditu guztiak 
pilotalekuan, herritarrek herri-
tarrendako egindako bazkariak. 
Izan ere, paella lehiaketa deitu 
dute, eta hamar talde ibiliko dira 
nor baino nor gehiago. "Hala, 
saltsa apur bat sortuko da ger-
tatu bitartean, eta horren ondo-
ren paella goxo horiek jango 
ditugu". 

Bazkalostea girotzeko bertso 
doinuak izango dituzte pilotale-
kuan elkartutakoek. Jarduneko 
Kopla Barik helduen bertso esko-
lako kideak izango dira bertsotan: 
"Jardunek egitura herrikoia dau-
ka eta herritar asko elkartzen 
dira haren bueltan, ume, gazte 

zein nagusi. Horregatik, ospaki-
zuna ere herrikoia izatea gura 
genuen, eta guk uste dugu lortzen 
gabiltzala", dio Madariagak. Hel-
duek bakarrik ez, umeek ere 
izango dute ondo pasatzeko auke-
ra bazkalostean, ludoteka zerbi-
tzua izango dute eta.

Arratsaldean, ostera, mosai-
koa egingo dute. "100 bat lagun 
elkartu gura genituzke, eta horie-
kin klaketa bat irudikatuko dugu. 
Izan ere, horixe izan da urteu-
rrenean erabili dugun irudia aro 
aldaketa adierazteko", dio Mada-
riagak.

Ospakizuna borobiltzeko, Tolo-
sa aldetik etorriko den Zesuma 
taldeak doinu dantzagarriekin 
beteko du pilotalekua. 

Gaztelekuko kideek ere bat 
egingo dute Jardunen ospakizu-
narekin. Hala, gaztelekua itxi 
egingo dute zapatuan, eta horren 
ordez hiruko saskibaloi txapel-
keta jokatu Seminarioko patioan, 
18:00etan hasita. Izena aurrez 
eman beharko da; gaur gaztele-
kuan edo bihar txapelketa hasi 
baino ordubete lehenago. Musika 
lagun giro polita izango dela ira-
garri dute antolatzaileek.

25 urteotako ibilbidea 
Euskalgintzaren inguruan zebil-
tzan herritar batzuen ekimenetik 
sortu zen Jardun orain dela 25 
urte. "Kulturaren inguruan, heda-
bideekin eta gazteekin hasi ziren 
batez ere lanean orduan. Baina 
Jardun gero eta eremu gehiago-
tara zabaltzen joan da", azaldu 
du Madariagak. Hala, umeen 
aisialdian dihardute ludotekaren 
eta Txapliguren gidaritza hartu-
ta; gazteendako, antzerkia eta 
beste hainbat ekimen dituzte; eta 
helduen artean ere lan egiten 
dute Auzoko dela, Berriketan 
dela... "Egun, sentsibilizazioak 
hartu du pisu handia. Izan ere, 
euskararen beharrak aldatzen 
joan dira azken urteotan. Eta 
erabilera bultzatzen dihardugu, 
Mintzapraktika ekimenarekin, 
errefortzuekin…". Ildo horretatik 
doaz azken hilabeteotan antola-
tutako Idazlaguna ekimena eta 
liburu truke azoka.  

Atzera begiratu bai, baina 
beti aurrera egiteko. Hala, gogoe-
ta saioak hasi zituzten iaz, herri-
tarrekin batera, etorkizunera 
begirako ibilbidea zehazten joa-
teko: "Parte-hartze saio horieta-
tik lantaldeak sortu ziren eta 
orain talde horiekin jarraituko 
dugu". Hain zuzen, hurrengo zapa-
tuan, azaroaren 28an, egitekoak 
ziren hurrengo saioa, antolamen-
duaren gainekoa, baina atzeratu 
egin dute; data berria zein den 
laster jakinaraziko dute.

25 urte euskararen alde jardunean 
Bergara euskaldundu nahian 
Herritarrekin ospatuko du Jardunek urteurrena, herri bazkaria, mosaikoa eta erromeria eginda pilotalekuan

Hainbat bergarar gogoeta saio bateko ekitaldi batean.  |   Jardun eusKara elKartea

ZAPAtUko 
egitArAUA

12:00 Paella lehiaketa.

13:00 trikiti-kantu jira, 
pilotalekuan hasita.

14:30 bazkaria pilotalekuan 
(ondoren, ludoteka 
zerbitzua). 

bazkalostean, bertso 
musikatuak.

17:30 mosaikoa.

Jarraian, zesuma 
taldearekin erromeria.

Urteurrenaren 
doinua
ospakizunak badu doinua 
ere, doinu dantzagarria, 
gainera: Larre zaharretan. 
Aritz Alustiza trikitilariak 
egin du eta Bergarako 
beste hainbat musikari izan 
ditu lagun. Musika bideoa 
ere egin dute, eta Jardunen 
bueltan dabiltzan askok 
hartu dute parte hor, umeek 
eta helduek: langileak, 
laguntzaileak, 
zuzendaritzako kideak… 
Youtuben dago hori 
ikusteko.
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PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA

j o a n  z a i g u

A
zaroaren 14an hil zen, 
77 urterekin, Jose 
Maria Astigarraga, 
1984tik 2002ra Arra-

sateko parrokoa izan zena. 
Horrenbeste urtez parroko 
izanda, oso pertsona ezaguna 
izan zen herrian. San Juan 
Bataiatzailearen parrokia 
zaharberritu zen Astigarraga 
parroko zela, 1994tik 1999ra. 
1989an Arrasate Press aldiz-
karian egindako elkarrizketa 
baten adierazi zuenez, herriak 
"oso ondo" hartu zuen 1984an 
heldu zenean, baina gainera-
tzen zuen orduko Arrasaten 
integratzea oso zaila zela, 
erdaldunendako zein beste 
herri batzuetatik zetozen eus-
kaldunendako: "Maila horre-
tan Arrasatek badu primiti-
bismo zentzu bat. Edozelan 
ere, integratzen zaituenean, 
oso-osorik integratzen zaitu".  

Jose Mari 
Astigarraga
parrokoa 1984tik 2002ra

Astigarraga, 1989an.  |   arrasate Press

JoKin bereziartua

Arrasate Zientzia elkartearen Iragana astintzen zikloaren hirugarren saioan, 
Jose Angel Achonek esteban garibai izan zuen hizpide; haren alde 
ezezaguna ere kontatu zuen. kulturate goraino bete zuen AZek, beste behin.

Kulturate lepo 
beteta Garibai
ezagutzeko

Z
orabiatu egiten gai-
tuzte komunikabideek 
eta politikariek euren 
mezu errepikakor eta 

sinplistekin Pariskoa bezala-
ko zerbait gertatzean: Euro-
pari erasotzea askatasunari 
erasotzea da; III. Mundu 
Gerran murgilduta gaude; 
Arriskuan gaude nonahi; Gure 
gehiegizko askatasuna balia-
tzen dute terroristek... 

Zorabiatu egingo gaituzte 
pakistandarrek kebaba egite-
ko erabiltzen duten labana-
rekin burua moztuko digute-
la sinetsi arte eta kontrolek, 
kamerek, espioitza digitalak 
nahiz entzuketek askatasuna 
dakartela irentsi arte.

Horregatik, inportantea 
da burua hotz mantentzea 
eta historia errepasatzea: 
1917an Siria Frantziaren kolo-
nia bihurtu zen –fusilamen-
duak, bonbardaketak...–; 
1948tik Frantziak Israel babes-
ten du militarki eta politiko-
ki, arabiarren aurka; 2001ean 
Frantzia Afganistanen sartu 
zen; 2011n Libian sartu zen 
Gadafi presidente laiko eta 
antisionista botatzeko; 2012an 
Siriako islamistak armatzen 
eta finantzatzen hasi zen 
Al-Assad presidente laiko eta 
antisionista botatzeko; 2014tik 
Estatu Islamikoa bonbarda-
tzen du Iraken –Sirian ez, 
Al-Assad izorratzeko–; aste 
honetan Al Raqqa hiriari 
eraso dio...  

Beharbada, diot nik, Fran-
tzia bere kabuz sartu da gudan 
eta, orain, europar zuriok 
jainko ukiezinak ez garela 
ohartu gara. Beharbada, ara-
zoaren zuztarretara jotzeko 
ordua iritsi da. 

'Je suis la 
manipulation'

"beharbada, diot 
nik, arazoaren 
zuztarretara 
jotzeko ordua da"

n i r e  u s t e z

jOsu 
ZugAstI

17 postu izango ditu biharko 
baserritarren azokak (Seber 
Altube, 09:00-14:00). Gainera, 
Jardunaldi Gastronomikoen 
barruan antolatutako postre 
lehiaketa izango da protago-
nista; izena eman duten 11 
kideek 11:30ean aurkeztuko 
dituzte postreak, eta epai-
mahaiak 12:30 aldera jakina-
raziko ditu hiru onenak. 

Inoiz baino gozoagoa 
izango da biharko 
baserritarren azoka

Jostailu Truke Azokarako 
jostailuak entregatzeko bede-
ratzi egun eta gune zehaztu 
ditu Txatxilipurdik, azaroa-
ren 23tik abenduaren 11ra 
arte; jostailuak 17:30etik 
19:00etara jasoko dituzte. Tru-
kerako eguna abenduaren 
12a izango da, Azoka Plazan 
(11:00-13:00). Informazio gehia-
gorako: 943 79 54 46.

Jostailuak jasoko 
dituzte datozen asteetan, 
truke azokara begira 

Gizarte parekideago baten 
alde 20 urte, euskaratik

jOkIN bErEZIArtuA  |  arrasate

20 urte bete ditu Ekin Emakumeak 
Elkarteak, 20 urte emakumeen-
dako aisialdirako guneak euskal-
duntzen, boteretzerako bideak 
errazten eta aukera eta eskubide 
berdintasunaren alde lan egiten. 
1995ean sortu zen elkarte moduan, 
baina, sorrera ulertzeko, atzera-
go egin beharra dago. Izan ere, 
1985ean Ekin AEDko lantalde 
moduan eratu zen emakumeen-
dako aisialdirako gune euskal-
dunak sortzeko. "Orduan emaku-
meen interesekoak izan zitezkeen 
euskarazko hitzaldi eta ikastaroak 
antolatzen hasi ziren", ekarri du 
gogora Ekin elkarteko eragile 
Leire Estevezek. 

Oraindik ere helburu horri 
eusten diote, baina azken urtee-
tan "beharrezko" ikusi dute jato-
rri askotariko emakumeen beha-
rretan eta interesetan arreta 
jartzea. Horregatik, kultura aniz-
tasuna da Ekinen jardunaren 
oinarrizko zutabeetako bat: "Eus-
karatik aniztasunean bizi den 
gizarte parekideagoa eraikitzeko 
lan egiten duen elkartea da Ekin".   

Gaur egungo proiektuen 
artean dago, esaterako, Arrasa-
tetik mundura egitasmoa –ikus 
12. orria–. Bestalde, Auzoko eki-
menaren bidez euskarara hur-
bildu gura dutenak eta euskaraz 
bizi direnak elkarrekintzan jar-
tzen dira astean ordubetez. Aur-

ten, gainera, oso harrera ona 
izan zuen Artean, hamaika ema-
kume artista erakusketa antola-
tu zuten. Eta Azaroaren 25ari 
begira, gazteekin kontzientzia-
ziorako saioak egingo dituzte eta 
lelo lehiaketa antolatuko dute. 

belaunaldi berriei begira 
Ekin "hausnarketa fasean" dago 
orain: "Elkartearen identitateari 
dagokion lanketa egin dugu, eta 
hurrengo hilabeteetan horretan 
sakontzea da asmoa", iragarri du 
Estevezek. Helburuei eusteko 
lanean jarraitzeaz gain, belau-
naldi berrietara iristea da elkar-
tearen erronketako bat.  

20. urteurrena ospatzeko, eki-
taldi xume bat egingo dute gaur 
Herriko Plazan, 18:30ean. Elkarte-
ko parte izan direnak gonbidatu 
dituzte, bereziki. Bertsolariak, pin-
txoak eta edariak –euro baten sal-
gai–, Ibai-Arteren dendetan gasta-
tzeko txartelen zozketa eta Lide 
Pagaldai eta Eneritz Urrutiaren 
eskutik erromeria izango dituzte.

bi hamarkada bete ditu ekin-ek, eta ekitaldia antolatu 
dute, bereziki, elkarteko parte izan zirenendako

ekin elkarteko sortzaileak omendu zituzten 2010ean, 15. urteurrenean.  |   goiena

ESanak

"Euskaratik, 
aniztasuna eta  
parekidetasuna 
ditugu helburu" 

L e i r e  e s t e V e z   |   e k i n  e l k a r t e a



Z
er da Olgeta?
Olgeta jostailu denda 
bat baino gehiago da. 
Jostailuak saldu eta 
mahai jolasak maile-

gutzan eskaintzeaz gain, jostailu, 
jolas eta jolaserako espazioen gai-
neko aholkularitza zerbitzua eskain-
tzen dut. Olgetaren helburua da 
pertsona bakoitzarentzat jolase-
rako baliabide egokiena eskaintzea.
Zein dago Olgetaren atzean?
Ba, ni neu, Itsaso Pagoaga Zaloña 
[Arrasate, 1985]. Irakasle ikasketak 
egin nituen arren, jolas egitea eta 
jolasari buruzko edukiak landu, 
aztertu eta horiek zabaltzea da 
gehien gustatzen zaidana. Eta Olge-
ta proiektua zaletasun horretatik 
sortu da.
Zein baliabide eskaintzen dituzu?
Olgetak gozatzeko, hezteko eta 
maitatzeko baliabideak eskaintzen 
ditu Arrasateko dendan zein web-
gunean. Konfiantzan eta etenga-
beko komunikazioan oinarrituta-
ko negozio txikia da eta hura 
egonkortzeko lanean dihardut. 
Proiektu hau haur, gazte zein hel-
duentzako jolaserako baliabideen 
eskaintzan dago espezializatuta. 
Zer lantzen duzu bereziki?
Jolaserako baliabideak aukeratze-
ko orduan arreta berezia eskaini 
diet materialei, hizkuntzari, jola-
sean landu daitezkeen edukiei eta 
produkzio moduei. Jolasa askata-
sunez eta modu naturalean egiten 
dugun hori dela diote adituek, 
baina, nire ustez, jolasa jarrera 
bat ere bada. Bizitza era ludikoan 
bizitzeko modua da, eta horren 
aldeko apustua egiten dut.
Zer eskaintzen duzu?
Panpinak, jostailuak, eskulaneta-
rako materiala eta mahai jolasak 
aurkituko dituzue, batik bat. Jola-
serako baliabide gehienak Europan 
ekoiztuak dira. Olgetak garrantzia 
ematen dio jostailuen balio hezi-

tzaileari, materialari eta ekoizpen 
prozesuari. Horretaz gain, jolase-
rako baliabideak denontzako esku-
ragarri egon daitezen euskarazko 
eta gaztelerazko argibideak eskain-
tzen dira. Jolaserako zenbait balia-
bide ingurune naturalarekin jasan-

garriak izan daitezen saiakera 
egiten dut. Hori dela eta, jostailu 
eta panpina batzuk material natu-
ral edo birziklatuz egindakoak 
dira. Jolaserako baliabide hauek 
Arrasateko dendan eta on line 
dendan [abendu erdialdetik aurre-
ra] daude eskura.
Horiez gain, beste zerbitzuren bat?
Aurrez aurreko aholkularitza 
zerbitzua ere eskaintzen da. Jola-
sarekin lotutako edozein zalantza 
edo galdera izanez gero, gertura-
tu dendara eta gustura lagundu-
ko dizut. Aurrez aurreko aholku-
laritzaz gain, kanpo zerbitzuak 
ere eskaintzen ditut, Arrasateko 
Txatxilipurdi euskara eta aisial-
di elkartearekin elkarlanean.
Nolakoak dira kanpo zerbitzu horiek?
Hainbat ditut kanpo zerbitzuetan: 
batetik, hitzaldiak; bestetik, tup-
pertoys-ak, eta baita jolaserako 
espazioei buruzko aholkularitza. 
Hiru motatako hitzaldiak eskain-
tzen ditut: Nola aukeratu jostailu 
egokia?; Jolasaren garrantzia per-
tsonaren garapenerako; eta Jola-
serako barne eta kanpo espazioak.
Tuppertoys-ak aipatu dituzu; zer 
dira?
Jostailu nobedadeak ezagutzeko 
saio praktikoak dira. Batez ere, 
hezitzaileei zuzenduta dago, bai-

na familia taldeei moldatzeko 
aukera dago. Zure herrira joango 
naiz ikasturteko jostailu nobeda-
deak erakutsi eta probatzeko auke-
ra eskainiz. Adin, hizkuntza eta 
gai ezberdinen arabera moldatze-
ko aukera dago. Bi orduko saioa 
da, baina beharren arabera ego-
kitzeko prest nago.
bestalde,  aholkularitza zerbitzuan 
zer egiten duzu?
Jolasgunea prestatzeko laguntza 
eskaintzen dut. Herri edo jolas-
gunearen diagnostikoa egiten dut, 
bai eta egon daitezkeen aukerak 
aztertu. Partaidetza saioak disei-
natu, aholkularitza eskaini eta 
diseinu proposamena egin. Beha-
rren arabera zerbitzua moldatze-
ko aukera dago.
beste aukerarik?
Mahai jolasen mailegutza zerbi-
tzua ere eskaintzen da Arrasate-
ko Olgeta dendan. Etorri bertara, 
ikusi eta probatu dendan ditudan 
jostailuak, eta aukeratu lagunekin 
edo etxekoekin partekatzeko. Jos-
tailua mailegutzan hartzeko, 
izen-emate fitxa eta 20 euroko 
fidantza ipini behar da eta mai-
legutza egun bakoitzeko bi euro 
ordaintzen da. Jostailua egoera 
onean itzuliz gero, fidantza %100 
itzuliko da.

"Jostailu 
nobedadeak 
ezagutzeko, 
'tuppertoys'-ak"

"Gozatzea, heztea eta 
maitatzea dut helburu"

Itsaso Pagoaga | olgeta jostailu dendako jabea

jostailu denda berria da Olgeta Arrasaten, eta, aurrez aurreko aholkularitzaz gain, kanpo zerbitzuak ere 
eskaintzen ditu; hiru hitzaldi mota eta 'tuppertoys' eta mailegutza zerbitzuak, besteak beste

itsaso pagoaga, Olgeta jostailu dendan. 

Ezkerretik eskumara: Olgeta kanpoan haurrak jolasean, liburua irakurtzen poz-pozik eta haurra argazkilari lanetan.  |   eKaitz Filarmendi
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txatxiliPurdi

txatxilipurdiren eskutik eta garaion elkartekoekin batera, 
asteburuetan gaztegunean ibiltzen diren gaztetxoek Auzolanartean 
ekintza egin zuten zapatuan. "Arrasate biziago eta alaiago" bihurtzeko 
asmoz, irribarreak egin zizkieten Monterron parkeko zuhaitzei, betiere, 
naturak eskaintzen dituen materialekin. Hala, eroritako hosto, adaska 
eta lastoekin bihotz erraldoi bat irudikatu zuten parkean. 

Zuhaitzak artelanekin alaitzen

j.b.  |  arrasate

Umeak naturatik hurbil egon-
da, euren garapen prozesua 
"alderdi guztietan askoz eman-
korragoa eta sakonagoa" izate-
ko laguntza ematera datorren 
Berdean hezi liburua aurkeztu 
du Txatxilipurdik. Psikologian 
eta filosofian lizentziadun Hei-
ke Freireren Educar en verde 
obra euskaratu du Diego Mar-
tiartuk, eta dagoeneko salgai 

dago, 12 eurotan, Txatxilipur-
diren egoitzan; laster egongo 
da salgai liburu dendetan. 

Freirek berak aurkezpenean 
azaldu zuenez, "ezinbestekoa" 
da natura umeen heziketan eta 
garapenean, eta bereziki gus-
tatu zitzaion Maddi Urizar 
ilustratzaile arrasatearraren 
portada: "Gaztelaniazkoa baino 
hobea da, oso ondo islatzen du 
liburuaren muina". 

Salgai dago 'Berdean hezi' liburua, natura 
umeen heziketara hurbiltzeko asmoz

j.b.  |  arrasate

Podemos "eraldaketa sozialera-
ko giltza" dela uste du Eva Abui-
nek (Arrasate, 1993), eta, Balei-
keko zinegotzi izateaz gain, 
Euskadiko Podemosen behin
-behineko zuzendaritzan dago.   
Abenduaren 20rako kanpaina 
prestatzen arituko da, parte-har-
tzearen arloa koordinatzen. 
Nola baloratzen duzu Euskadiko 
Podemosen gertatu dena?
Logikoa da, desadostasunak 
sakonak izanik, orain arte idaz-
kari nagusi izan den Roberto 
Uriartek zuzendaritza utzi iza-
na. Une txarrean heldu da, bai-
na ilusio handiko momentuak 
datoz eta gogor ekingo diogu.
krisiak nola eragingo du botoetan?
Gizartea gogotsu dago hautes-
kundeetarako eta ez dut uste 
eragin negatibo handirik izan-
go duenik. Aldaketarekiko gri-
nak berdin jarraitzen du. Zuzen-
daritza berriaren lana kanpai-
na ra  muga tuko  da ;  n ik 
parte-hartzea koordinatuko dut.  

gizarte Zerbitzuen ardura duzue. 
Zeintzuk dira lehentasunak?
Ardura eta zentzu handiarekin 
ari gara jokatzen. Lehentasunak 
dira gutxien duten horiei diru 
laguntzak bermatzea, menpeko-
tasun egoeran daudenei balia-
bideak erraztea eta zailtasunak 
dituzten adingabekoak zaintzea. 
Gainera, parte-hartzea sustatze-
ko formulak lortzea ezinbestekoa 
da, hainbat arazoren irtenbidea 
bertan aurkitu dezakegu eta.

eva Abuin.  |   J.b.

eva abuin | baleikeko zinegotzia, euskadiko podemosen zuzendaritzan

"Logikoa da Uriartek utzi izana, 
desadostasunak sakonak zirelako"

jOkIN bErEZIArtuA  |  arrasate

Iaz sortu zuten Mundutik Arra-
satera, Arrasatetik mundura 
egitasmoa. Helburua nagusiak 
dira kultura aniztasuna aberas-
garria dela erakustea eta herri-
tarren elkar ezagutza sustatzea. 
Arrasate "mundura irekita" 
dagoela adierazi zuen, besteak 

beste, Gizarte Zerbitzuetako 
batzordeburu Igor Urizarrek 
martitzeneko agerraldian: "Mun-
duko hainbat bizilagunek osatzen 
dugu Arrasate. Kultura anitzeko 
gizarte honetan, kulturak tru-
katzea oso garrantzitsua da gizar-
te hobea lortzeko eta bizikidetza 
errazteko. Horrek dakar pertso-

naren ikuspegi zabalagoa izatea 
eta, aldi berean, beste balio batzuk 
indartzea, hala nola besteekiko 
errespetua eta norberaren iden-
titatea". 

Baleikeko zinegotziak gogora 
ekarri zuen egitasmoaren barruan 
etorri berriei zuzendutako harre-
ra, orientazio eta informazio zer-
bitzua eskaintzen duela Udalak, 
eta, bestetik, Auzoko programa 
ere martxan dagoela, euskaraz 
bizi direnen eta euskaratik urrun 
daudenen bilgunea dena. 

Saio berezia hilaren 26rako 
Ekimenaren bueltan, Gizarte 
Zerbitzuek, Udal Bibliotekak eta 
Ekin Emakumeak Elkarteak ipuin 
kontaketa saioak antolatuko dituz-
te bi hilean behin. Saio bakoitzean 
herrialde bat izango da gonbida-
tua; lehen saioan, hilaren 26an, 
Saharako tradiziozko ipuinak 
kontatuko dituzte, arabieraz, 
euskaraz eta keinu hizkuntzan. 

Lehen ipuin kontaketa saio 
hori Kulturateko Jokin Zaitegi 
gelan izango da (18:00), eta 5 
urtetik gorako umeak eta fami-
liak daude gonbidatuta. Fadila 
Hamudi Deddi eta Aisha Nadif 
arabieraz arituko dira, Hirune 
Iribecampos euskaraz eta Mer-
cedes Iñarra keinu hizkuntzan.  

Elkar ezagutzea, kultura 
aniztasunari balioa emateko
'mundutik arrasatera' ekimenaren barruan, ipuin 
kontaketa saioak egingo dituzte bi hilean behin

Bibliotekako, gizarte Zerbitzuetako eta ekineko kideak ekimena iragartzen.  |   a.e.

j.b.  |  arrasate

Udalak, Emakume Txokoak eta 
Emakumeenganako Indarkeriaren 
Aurkako Plataformak egitarau 
zabala antolatu dute indarkeria 
matxista salatzeko. Bihar, zapatua, 
indarkeria sinboliko tailerra egin-
go dute Emakume Txokoan, 
10:00etatik 13:00etara. Hilaren 
24an, Gure genealogia feministak, 
Euskal Herriko mugimendu femi-
nistaren kronika liburua aurkez-
tuko dute Kulturateko Jokin Zai-
tegi gelan (19:00). Azaroaren 25ean 
elkarretaratzea egingo dute Herri-
ko Plazan (19:00). Eta amaitzeko, 
abenduaren 2an, La máquina del 
dueño antzezlana taularatuko du 
Plataforma Tirante taldeak Amaia 
antzokian, 19:30ean. Ekintzen gai-
neko informazio gehiago: 943 79 
41 39 (Emakume Txokoa). 

Indarkeria 
matxistari aurre 
egiteko, egitarau 
zabala gertu

Berdean hezi liburuaren aurkezpeneko talde argazkia.  |   JoKin bereziartua

Apartamentu baten jabe bazara,
alokatu eta diru iturri bilakatu

606 74 77 56
info@basquestay.com
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Azaroko egitarauaren barruan, 
zuzeneko musika izango da 
protagonista, aste bukaeran, 
Euskal Herrian Euskaraz-ek 
kudeatzen duen Jai Zale taber-
nan. Gaur, Izaki Gardenak 
taldeko abeslari Jon Basaguren 
igoko da agertoki gainera 
(23:30); Basagurenek ez du inor 
axolagabe utziko. Bihar, Irun-
go eta Oreretako Kasernarat 
taldeak joko du; folk eta rock 
doinuak eskainiko ditu hiru-
koteak. Bi proposamenak dira 
interesgarriak, eskarmentu 
handiko musikarien eskutik.

Jon Basagurenen eta 
Kasernarat taldearen 
kontzertuak Jai Zalen

Kursaal Eszenaren kultura 
eskaintza Debagoienera ere 
hurbiltzeko, Kursaal eskura 
ekimenaren bigarren denbo-
raldia hasiko da azaroaren 
26an, Carmen izeneko dantza 
ikuskizunarekin. Autobusak 
doan irtengo dira Donostiara: 
Arrasatetik (18:00), Bergaratik 
(18:20) eta Antzuolatik (18:35); 
erreserba egiteko azken eguna 
hilaren 23a da. Izena eman 
nahi duten arrasatearrek 943 
25 20 00 telefonora deitu edo 
kultura@arrasate.eus helbide-
ra idatzi beharko dute.

'Kursaal eskura'-ren 
denboraldi berria 
hilaren 26an hasiko da

emaitzak

aldatz - betrayer 4-2
abokajarro - dribling 0-4
lasagabaster - sonografos 4-3
Monte taberna - rayo Makabro 7-3

sailkapena

  taldea p j
 1 Monte taberna 3 1
 2 dribling 3 1
 3 aldatz 3 1
 4 lasagabaster 3 1
 5 sonografos 0 1
 6 betrayer 0 1
 7 abokajarro 0 1
 8 rayo Makabro 0 1
 9 elorra jMa 0 0
 10 olympiakojos fc 0 0

partiduak

azaroak 21, zapatua
10:30 betrayer - sonografos / Dribling
11:30 aldatz - dribling / sonografos
12:30 lasagabaster - elorra jMa / aldatz

azaroak 22, doMeka
11:00 Monte taberna - olympiakojos fc / 
rayo Makabro
12:00 abokajarro - rayo Makabro / 
Monte taberna

Hamar talde, azkenean

Olympiakojos FC tal-
deak azken orduan 
izena eman ostean, 
hamar talde arituko 
dira aurten. Datorren 
asterako talde guztiek 
kuota ordaindu behar-
ko dutela adierazi du 
antolakuntzak. Monte 
Taberna da denboraldi 
berriko lehen liderra. 

z a l d i b a r

Hilaren 13ko irekieran egon ziren erakusketan parte hartu duten artista gehienak; irudian, talde argazkia.  |   JoKin bereziartua

jOkIN bErEZIArtuA  |  arrasate

Margolanez eta eskulturaz osa-
tutako goi mailako erakusketa 
kolektiboa da Begitik. Ez dira 
bat, bi, hiru edo lau artista; guz-
tira, Debagoieneko, Debabarre-
neko eta inguruetako 19 artista-
ren lanak daude ikusgai Kultu-
rateko klaustroan. Hilaren 13an 
inauguratu zuten, eta egun har-
tan jende asko hurbildu zen 
klaustroaren bueltan dauden 
margolanekin zein erdigunean 
dauden eskulturekin gozatzeko: 
"Sartu eta berehala nabari da 
artelan hauen atzean oso maila 

altua dagoela. Obra ederrak dira; 
bai, horixe", zioen ikusle batek.  

Obra bakoitza, mundu bat 
Aspalditik elkar ezagutzen duten 
artistak bosgarren aldiz elkartu 
dira batera erakusteko: "Urtero 
bat antolatzen dugu, baina aurten 
aukera suertatu zen eta Bergaran 
erakutsi genuen opor aurretik. 
Orain, Arrasateren txanda da", 
dio erakusketan Juan Luis Goi-
kolearekin batera komisario lanak 
egin dituen Iñigo Arregi artista 
arrasatearrak. Lan hori zertan 
datzan azaldu du: "Dena presta-

tzeko ardura izan dugu Goikoleak 
eta biok. Erakusketa baten atze-
tik lan handia dago, eta kasu 
honetan, gainera, klaustroa horren 
handia izanik, artista bakoitzaren 
formatu handiko obrak ekartzen 
saiatu gara, horrek dakartzan 
zailtasunekin".

Klaustroaren bueltan "dene-
tarik" ikusi ahalko da. Gainera, 
erakusketak ez dio ildo jakin bati 
jarraitzen; hau da, artista baten 
lanak ez dauka zerikusirik beste 
artista baten obrarekin. "Nork 
bere ibilbidea dauka, nahiko luzea 
dena, gehienok urte asko dara-
matzagu-eta artearen munduan. 
Aukera ona da, bide batez, artis-
ta bakoitza ibilbidearen zein pun-
tutan dagoen ikusteko", zehaztu 
du Arregik. Begitik-erako propio 
obra berria ekarri dute. Aben-
duaren 19ra arte bisitatu ahalko 
da erakusketa berezia, astelehe-
netik zapatura, 17:30etik 20:30era.

Arrakastaz inauguratu 
dute 'Begitik' erakusketa
Jende asko batu zen Kulturateko klaustroan irekiera 
egunean; abenduaren 19ra arte egongo da zabalik
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AmAIA txINtxurrEtA  |  bergara

"Herritarrek alkate izendatu 
nindutenetik bi lanetan ibili 
naiz. Alde batetik, ibilbide pro-
fesionalean, enpresa kudeaketan, 
eta bestetik, alkatetzan. Ohore 
bat izan da, baina orain, nahiz 
eta arlo bietan gauzak ondo joan, 
behartu naute erabaki bat har-
tzera. Erabakiak izan behar du 
edo jarraitzea Bergarako alkate, 
politikagintzan, edo nire ibilbi-
de profesionalarekin jarraitzea. 
Nire erabakia, familiaren iritzia 
kontuan hartuta eta etorkizuna-
ri begira, izan da nire ibilbide 
profesionalarekin jarraitzea. 
Sentimendu handiz, baina urte 
bukaeran alkatetza utziko dut". 
Hitz horiekin eman zuen aditze-
ra Juanje Alberdik alkatetza eta 
Udala utziko dituela. Azaldu 
zuenez, "zurrumurruak irten 
aurretik" eman zuen erabakiaren 
berri Alberdik. 

Izan ere, Ulma Architectural 
Solutions enpresako zuzendari 

nagusi da egun, baina urte berria-
rekin beste kargu bat hartuko 
du: Ulma Handling Systems-eko 
zuzendari nagusi izendatuko dute.

"Erabaki gogorra"
Astelehenean egindako agerral-
dian Juanje Alberdik adierazi 
zuenez, politika eta gizartegintza 
"betidanik" izan dira "erakarga-
rriak" harentzat eta "erabaki 
gogorra" izan dela aitortu zuen. 
Udal Gobernuko (EAJ-PSE-EE) 
eta Bergarako EAJren Uri Buru 
Batzarreko kidez lagunduta, gai-
neratu zuen harentzat "ohore 
bat" izan dela Bergarako alkate 
izatea.

Ordezkoa izendatzeko prozesua 
Urte bukaerara arte alkate jarrai-
tuko du Alberdik, 2016ko aurre-
kontuak eta orain arte esku artean 
izan dituzten proiektuak martxan 
uzteko. Bitarte horretan, Alberdi 
ordezkatuko duen pertsona auke-
ratzeko prozesua jarriko dute 

martxan; alkate eta zinegotzi 
karguak ordezkatuko dituen per-
tsona, hain justu. Prozesu hori 
"abendu bukaeran edo urtarril 
hasieran" gauzatzea espero dute: 
"Hurrengo 40 egunetan joango 
gara azalpenak ematen".  

Ondoan duen taldearengan 
"konfiantza osoa" du Alberdik: 
"Talde profesional, langile eta 
ekintzaile hau bezalakorik inoiz 
ez da egon Bergarako historian". 
Era berean, asteleheneko agerral-
dian gogora ekarri zuten agintal-
di hasieratik liberatuta dagoen 
Maite Agirrerekin batera Lander 
Arregi liberatu dutela lanaldi 
erdirako. Amaieran, esker on 
hitzak izan zituen Alberdik: "Eske-
rrak eman nahi nizkieke EAJri, 
lanean aritu direnei eta ari diren 
guztiei, afiliatuei, bozkatu nindu-
ten guztiei, eta baita bergarar 
guztiei ere emandako konfiantza-
gatik. Ohore bat izan da. Benetan 
sentitzen dut erabakia, eta espero 
dut jendeak ulertuko duela". 

bigarren alkatea jarraian 
Bergaran agintaldia bukatzen ez 
duen bigarren alkatea da Alber-
di, jarraian. Izan ere, aurreko 
agintaldian, 2013an, hain justu, 
Jesus Elorzak alkate kargua utzi 
zuen, osasun kontuak argudia-
tuta, bi urtez alkate egon ostean. 
Jaione Isazelaiari pasatu zion 
orduan erreleboa. 

Ezusterik ez oposizioarentzat
EH Bilduko Agurne Barrusok 
zera adierazi du alkatearen dimi-
sioaren harira: "Lehen ere sala-
tu genuen gobernu barik geun-
dela, eta honek hori erakusten 
du. Gainera, badirudi orain urta-
rrilera arte bere dimisioa iraga-
rri duen alkate batekin egongo 
garela, eta ez dakigu zeinek har-
tuko duen alkatetza urtarriletik 
aurrera. Uste dugu legegintzal-
diaren lehen zatia gobernu barik 
joango dela".

Erabakia ez da ezusteko han-
dia izan alderdiarentzat: "Guk 
alkateari adierazi genion herrian 
zurrumurruak bazirela". 

Alkate aldaketak gobernuaren 
eta oposizioaren harremanean 
aldaketarik ekarriko duen gal-
detuta, zera dio Barrusok: "Pen-
tsatu nahi dut daukagun harre-
manen arrazoia ez dela pertsona 
bera, gobernuaren planteamendua 
baizik. Baina egia da horrelako 
aldaketa bat aprobetxa daitekee-
la egoerari buelta emateko eta 
benetan elkarlanean hasteko":

Irabaziko zinegotzi Aiert Liza-
rraldek dio Alberdirengandik 
"asko espero" zuela: "Baina azken 
hilabeteak oso gestio txarrarekin 
joan dira bere partetik, eta orain 
bat-batean alkatetza uzteak guz-
tiz nahasten du Udaleko panora-
ma". Gaineratu du Irabazik harre-
manik handiena EH Bildurekin 
duela, baina "zabalik" daudela 
EAJrengana eta PSErengana ere 
gerturatzeko.

Alkatetza utziko du Alberdik urte 
amaieran, "sentimendu handiz"
ibilbide profesionalarekin jarraitzeko utziko ditu alkate eta zinegotzi karguak: 
"talde profesional, langile eta ekintzaile hau bezalakorik ez da egon"

Udal gobernuko (eAJ eta Pse-ee) eta Bergarako Uri Buru Batzarreko kideak, alkatea erdian dutela .  |   amaia txintxurreta

mAItE txINtxurrEtA  |  bergara

Emakumeen Kontrako Indar-
keriaren Aurkako Eguna da 
azaroaren 25a. Bada, eguazte-
nean, 19:00etan, suaren bueltan 
akelarrea egingo dute, Mar-
txanterak taldeak antolatuta. 
Musikarekin eta janariarekin 
lagunduta, indarkeria sexis-
tarekin lotutako esaldi edo 
objektuak erreko dituzte. 

Eguenean, berriz, hilak 26, 
Zineforuma egingo dute Zaba-
lotegi aretoan, 18:30ean. Beldur 
Barik ekimeneko filmak proiek-
tatuko dituzte, eta ondoren 
solasaldia izango da.

udalaren adierazpena 
Urriaren 26ko bilkuran, EH 
Bilduk proposatutako adieraz-
pen instituzionala onartu zuen 
Udalak, erakunde publikoak 
"borroka honetan lehentasu-
nezko eragile" direla berretsiz.

Hilaren 25aren 
harira hainbat 
ekimen egingo 
dituzte herrian

Batzoki Egunaren harira, 
domekan, hilaren 22an, meza 
egingo dute Sierbetan, goize-
ko hamaiketan hasita. Ondo-
ren, eguerdiko hamabietan, 
ekitaldi politikoa izango da 
batzokian. Bertan, Joseba Egi-
barrek, Maria Eugenia Ipa-
rragirrek eta Joseba Agirre-
txeak hartuko dute parte.

Batzoki Eguna egingo 
dute domeka honetan, 
Joseba Egibarrekin

G
ipuzkoa izan da lurrak, 
ibaiak, itsasoak, atmos-
ferak eta, ondorioz, ber-
tako bizitzak duten ara-

zo larri bati irtenbidea emateko 
urrats garrantzitsua eman duen 
lehen eskualdea. 

Europatik txaloak. Hemen, 
ostera, irainak eta desinformazioa 
alderdi batzuen aldetik. Bilduk 
pasa den legealdian arazoari atea 
ireki zion, demokratikoki ireki 
ere, besterik esan badute ere, 
hauteskunde programan argi 
plazaratu baitzuen. Emandako 
hitza bete besterik ez. Hala ere, 
zigortua izan da. Bizitzan, batez 
ere politikan, ona izatea ez da 
aski, ongi plazaratzen asmatzea 
ere garrantzitsua da. Orain, atez 
ateko tramankuluak kentzen eta 

biltokietan pilatzen ari dira, edo, 
beharbada, fundizioan urtzen, 
nork daki! Makurrak gaituk!

Atez ateko bilketa izan da 
burrundara gehien atera duen 
metodoa. Beste bitarteko batzuk 
ere erabil daitezke. Malgutasunez 
jokatzea ongi dago, baina serio-
tasunak agindu dezala. Igaro den 
legealdian eginiko lanak aldekoen 
eta kontrakoen kontzientziak 
astintzeko balio izan du. Lurra 
landua dago. Bilketa selektiboa-
ren arrastoan sartzea beste bide-
rik ez dago. Ez atzera, ezta egin-
dakoarekin konformatu ere. 
Birziklatzea, konposta, hor dago 
abantaila. Lorpen handia izan 
da. Orain, langa gorenean jarri 
behar da. Errauskailuak, zabor-
tegiak eta antzekoak aitzakia 
ustelak edo interesatuak dira. 
Debagoienak eredugarri izaten 
jarrai dezala.

Zabor bilketa 
selektiboa

ANdrEs OsA 
'sAkONA'

n i r e  u s t e z

"debagoienak 
eredugarri izaten 
jarrai dezala" 
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Egungo sistemaren 
aldeko botoa eskatu 
dute EH Bildu eta 
Irabazi koalizioek
Paperetan 'atez ateko sistema' terminoa 
erabiltzea "herritarrak nahasteko" dela diote

g.A./m.t.  |  bergara

Martitzenean elkarrekin age-
rraldia egin zuten EH Bilduko 
eta Irabaziko ordezkariek. Ber-
tan, azaroaren 29rako deituta-
ko hondakinen bilketa sitema-
ri buruzko herri kontsultan 
parte hartzera animatu dituzte 
bergararrak, bozka ematea 
"egungo sistema mantentzeko 
aukera bakarra" dela esanez.

EH Bilduko Agurne Barru-
so eta Irabaziko Aiert Lizarral-
de aritu ziren bozeramaile lane-
tan. Salatu zuten Udal Gober-
nuak "inolako kasurik egin 
gabe eta euren kasa" diseinatu 
duela kontsulta. Haien iritziz, 
Bergara Garbia taldea izan da 
galdeketa diseinatu duena.

Galderarekin ados ez 
Paperak izendatzerakoan era-
bilitako formulazioaren aurka 
azaldu ziren agerraldian, "herri-
tarrak nahasteko asmoarekin" 
egindakoa omen dena: "Gaur 
egun sistema mistoa izenez eza-
gutzen den bilketa sistema atez 
ateko izenarekin kamuflatu" 
dutela salatu zuten.

Gainera, osoko bilkuran onar-
tutako araudiari gerora dekretuz 
aldaketak egin zaizkiola salatu 

dute ezkerreko alderdien ordez-
kariek, eta kanpainarekin lotu-
ta Bergara Garbiak eurek baino 
lehenago ezagutu zituela Udalak 
erabiliko zituen datuak, eta 
horiek, gainera, Mankomunita-
teko teknikarien txostenean 
jasotakoekin "kontraesanean" 
daudela salatu dute.

Gaur egungoaren alde
Oraingo sistemak "ondo" fun-
tzionatzen duela adierazi zuten 
EH Bilduk eta Irabazik. Egun-
go sistemak %82ko birziklatze 
tasa ematen duela diote, bos-
garren edukiontziarenaren 
%77ren aurrean. Hala, aurre-
rapauso ikaragarritzat dute 
Debagoienean %34tik %80 bir-
ziklatzera eginiko jauzia.

Azkenik, sistemaren alda-
keta defendatzeko erabiltzen 
den 177.884,47 euroko aurrezpe-
naren argudioaren aurrean, 
bozeramaileek esan zuten diru 
hori baino gehiago gastatutako 
dela errauskailua ordaintzen. 
Gaineratu zuten azken agintal-
dian 38 lanpostu sortu direla 
bilketa sistema mistoari esker, 
eta, bosgarren edukiontzia jarriz 
gero, 8 pertsonak lana galduko 
luketeela.

Astelehenean egin zuten prentsaurrekoa bi koalizioek.  |   goiatz arana

Guztia gertu hondakinen 
gaineko galdeketarako

mAItE txINtxurrEtA  |  bergara

Azaroaren 29an Bergaran egingo 
den hondakinen bilketa sistema-
ri buruzko herri galdeketen gai-
neko informazio saioa egin zuten 
egubakoitzean udaletxeko osoko 
bilkuren aretoan. Juanje Alber-
di alkateak prozedurari buruzko 
argibideak eman zituen. Kontsul-
tan, herritarrek bozkatuko dute 
oraingo sistema mistoarekin 
jarraitu nahi duten edo bost edu-
kiontzien sistema ezartzea nahia-
go duten. Kasu horretan, orga-
nikoaren edukiontzia txipa duen 
txartelarekin zabaldu ahal izan-
go da.

Uztailean, abuztuan eta irai-
lean herrian izandako birziklapen 
tasa erakutsi zuen alkateak. Ber-
tan ikusten da %80ren bueltan 
ibili zela Bergara. 

Datu ekonomikoei dagokienez, 
Alberdik adierazi zuen sistemaz 
aldatzeak guztira 147.000 eurotik 
gorako kostua ekarriko lukeela 
Udalarentzat. Edukiontzi berriak 
erosi beharko lirateke, hauek 
muntatu eta kokapen puntuetara 

eraman. Bestalde, organikoaren 
eta errefusaren esekitokiak ken-
du beharko lirateke, eta ibilgai-
lu berriak erosi edo alokatu. 
Kostuen amortizazioa zazpi hila-
bete eta erditan egingo litzate-
keela azaldu du Alberdik. 

Bi paper izango dira: laranja 
kolorekoa oraingo sistemaren 
aldekoa izango da; eta bestea, 
zuria, bosgarren edukiontziaren 
aldekoa. Galdera, berriz: Berga-
rako udalerrian, zein kontsidera-
tzen duzu hondakinak gaika bil-
tzeko erarik egokiena?

aurrez bozkatzeko 
Hilaren 29an bozkatu ezingo dute-
nek gaur eta bihar izango dute 
botoa emateko aukera, udaletxeko 
idazkaritzan. Nortasun agiria, 
pasaportea edo gidabaimen origi-
nala aurkeztu beharko dira.

Gaur goizean, bederatzietatik 
ordu biak arte egongo da bozka-
tzeko aukera, eta arratsaldez, berriz, 
lauretatik zortziak bitartean. Bihar, 
berriz, 09:00etatik 15:00ak arte izan-
go da zabalik.

parte hartzeko deia
Alkateak herritar guztiei dei 
egin zien hurrengo domekako 
kontsultan parte har dezaten: 
"Atera dadila atera beharreko 
emaitza, eta parte hartzea aha-
lik eta handiena izan dadila". 
Gaineratu zuen galdeketa horrek 
erakutsiko duela parte-hartze 
prozesuek nolako erantzuna 
jasotzen duten herritarren par-
tetik. Alberdik esan zuenez, 
horrek erakutsiko du "ea parte 
hartze prozesuak benetan era-
bakigarriak diren".

azaroaren 29ko herri kontsultari buruzko argibideak 
emateko saioa egin zuten eguaztenean udaletxean

Hogei herritar inguru bildu ziren eguazteneko informazio saioan.  |   m.t.

DaTua

lortu dute Bergaran 
aurtengo uztailean, 
abuztuan eta irailean

%80
-tiK gora birziKlatzea

bergara

Matxiategi 1. 943 76 72 73. Mizpildi 8. 943 76 12 32. BERGARA

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

AROZTEGIA
San Juan 1a
Tel.: 943 76 54 91

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

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

La educación como vehículo para 
la transformación social izen-
burua duen hitzaldia izango da 
datorren eguenean, hilak 26, 
udaletxeko areto nagusian. Bi 
hizlariek curriculum akademi-
ko luzeak dituzte eta hitzaldian 
euren ibilbide profesionala azal-
duko dute, eta hezkuntza arloan 
garatu dituzten jarduerak. Era 
honetan, erakutsiko dute hez-
kuntzak gizartea eralda deza-
keela.

Felix Leturiaren eta Luis 
Maria Olalderen 
hitzaldia eguenean
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Gipuzkoako lurraldeko txa-
pelketa jokatzen dabilen tal-
deak Pasai Donibanen izan-
go du 7. jardunaldiko lehia. 
Donibaneren aurka lehiatu-
ko dira  bihar, zapatua, 
18:00etan. Joan zen astean 
25-28 galdu zuten etxean Uro-
laren aurka Edu Orgazen 
mutilek. 

Eskubaloi taldeak 
Donibanera egingo du 
bisita bihar, zapatua

Sailkapenari begira garran-
tzi  handia duen lehia izan-
go du Soraluce Bergarak 
bihar, zapatua. Etxekoak 
sai lkapeneko azkeneko 
tokian daude; bada, sailka-
peneko azken aurrekoa –
DKS– izango dute bisitan, 
bihar, zapatua, 16:30ean, 
Labegaraietan. 

Sailkapenean aurrean 
duena hartuko du 
Bergarak etxean

ArANtZAZu EZkIbEl  |  bergara

Gipuzkoako Txapelketaren 
barruan, partidu garrantzitsua 
izango du Eneko Muguruza pilo-
tariak gaur iluntzean. Buruz 
buruko finalerdia jokatuko du 
bergararrak Hernaniren aurka; 
lehia Munizipalean izango da, 
pala partiduaren ondoren. 

Beste finalerdia Zegamako 
Udal Pilotalekuan jokatuko dute 
Tartaloetxe 2 eta Beloki elkarteek. 
Aipatutako bi lehietan garaile 
ateratzen direnek finala jokatuko 
dute.

Gaur, egubakoitza, hiru par-
tidu jokatuko dituzte Bergarako 
Udal Pilotalekuan, 19:30ean hasi-
ta. Lehenengo lehia emakumeen 
pala txapelketakoa izango da. 
Bergarako Maider Guridi eta 
Idoia Agirrezabal bikoteak Intxu-
rre 1 bikotearen aurka jokatuko 
du. Hurrengo lehia Muguruzare-
na izango da, eta azkena hiruga-
rren mailakoa. 

hirugarren mailako lehia 
Nagusietan, hirugarren mailako 
partidua jokatuko dute Aristik 
eta Rezustak Lagunak 1 taldearen 
aurka. Txapelketaren 10. jardu-
naldia izango da; hurrengoa azke-
na izango da, eta Antigua 2ren 
aurka jokatu beharko dute ber-
gararrek. 

Binakako finalerdia 
Aste bukaerak beste partidu 
garrantzitsu bat ere utziko du 
bergararrendako. Nagusien biga-
rren mailan, binakako finalerdia 
jokatuko du Bergarak. Etxekoen 
aldetik Gallastegi eta Iñarra lehia-
tuko dira. Partidua Azkoitian 
izango da, bihar, zapatua, 15:30ean. 
Bergararrek Azkoitiko bikotearen 
aurka lehiatu beharko dute; azkoi-
tiarren frontoian jokatzea berga-
rarren kalterako ez izatea espero 
du Reyes Azkoitiak.

Bergarako entrenatzailea pozik 
dago Bergarak bi finalerdi joka-
tuko dituelako Gipuzkoako Txa-
pelketan: "Ea ondo jokatzen dugun 
eta zortea dugun finala jokatzeko, 
bai banakakoan eta baita bina-
kakoan ere".

Muguruzak buruz buruko 
finalerdia jokatuko du

eneko Muguruza.  |   goiena

emaitzak

arrano zabalik - birgerias 5-7
river city - sanpe united 6-6
errefuxa - his 5-0
Vodka juniors - sVc 7-5
america - estrella coja 5-6
komando piperrak - poteo izarrak 5-10

sailkapena

  taldea p j
 1 estrella coja 15 5
 2 errefuxa 15 5
 3 komando piperrak 12 5
 4 river city 10 5
 5 america 7 4
 6 Vodka juniors 6 5
 7 poteo izarrak 4 4
 8 sanpe united 4 5
 9 h.i.s. 3 5
 10 sVc 3 5
 11 arrano zabalik 3 5
 12 birgerias 3 5

partiduak

azaroak 20, egubakoitza
22:15 poteo izarrak-Vodka / estrella Coja
23:15 komando piperrak-estrella coja / 
Poteo izarrak

azaroak 22, domeka
16:00 birgerias-sVc / arrano zabalik
17:00 arrano zabalik-errefuxa / sVC
18:00 his-sanpe united / river City
19:00 river city-america / His

seigarren jardunaldia 
izango da

Jardunaldiko bigarren 
partiduan txapelketako 
bi talde indartsuene-
tarikoak neurtuko 
dituzte indarrak. 

l a b e g a r a i e ta

nerea mendizabal

Euskadiko 
ehiza 
txapelduna  

Azaroaren 8an, domeka, 
euskadiko ehiza txikiko 
txapelketa jokatu zuten, 
Zanbranan. Beterano mailan, 
Juan Cruz Mendizabal 
Lizarralde bergararra izan zen 
onena, Lagun txakurrarekin. 
Mendizabalek bi eper eta bi 
faisai ehizatu zituen. 27 
ehiztarik parte hartu zuten 
lehian.

Oihulari Klown taldeko kide 
Beatriz Egizabal ipuin kon-
talariak helduendako saioa 
eskainiko du martitzenean, 
hilak 24, Udal Liburutegian. 
19:30ean hasiko da ipuin kon-
taketa, eta ordubete inguru 
iraungo du. 

Helduendako ipuin 
kontaketa saioa izango 
da martitzenean

m.t.  |  bergara

Gaur 22:00etan, Glu-Glu antzerki 
konpainiak Caperucita feroz hel-
duentzako antzezlana eskainiko 
du Zabalotegin. Sarrerak 8 euro-
tan izango dira salgai leihatilan.

Komedia musikala horretan, 
Txanogorritxuren ipuina gaur 
egunera ekarri eta irauli egiten 
dute. Benidormeko El Bosque 
hotelean kokatzen da istorioa, 
eta Los Caperuza eta Los Lobo 
familiak ditu protagonistatzat.

bihar, umeentzat 
Zapatuan, berriz, ipuin berean 
oinarritutako beste antzezlan bat 

eskainiko dute Glu-Glukoek, kasu 
horretan 3 eta 9 urte bitarteko 
umeentzat, 18:00etan hasita eta 
lau euroren truke. Txanogorritxo 
taularatuko dute. Mari Cruz Mel-
gosa produktore eragilearen hitze-
tan, "oso ikuskizun ikusgarria 
da", dekorazioarekin eta argiekin 
jokatzen dute eta. 

Kasu horretan ere, istorio 
tradizionalari moldaketaren bat 
edo beste egin diote, "kutsu peda-
gogikoa" emateko asmoz. Umeen 
parte hartzea da antzezlanaren 
oinarria. Hala, abesti ezagunak 
tartekatuko dituzte, ikusleek kan-
tatu ditzaten. 

Helduendako eta umeendako 
antzerkiak asteburuan Zabalotegin

m.t.  |  bergara

Euskal Harriaren ABDak fil-
ma izango da gaur, 22:30ean, 
gaztetxean. 26 film laburrez 
osatutako pelikula da, bakoi-
tza lantalde desberdin batek 
egina. Istorio guztiak beldu-
rrezkoak, zientzia-fikziozkoak 
edo fantasiazkoak dira. 

Zinemagile profesionalak, 
amateurrak eta lehen aldiz 
labur bat grabatu dutenak 
batzen ditu proiektuak. Labur 
guztiak euskaraz dira, eta 
Euskal Herrian eginak. 

bergararrak tartean
Lanen artean, Ander Bolibar 
bergararraren Tzalaparta 
film laburra dago. Bertan, 
Miren Ormazabalek ere har-
tu du parte. Informazio gehia-
go gaurko PUNTUAn.

'Euskal Harriaren 
ABDak', kartzela 
zaharrean ikusgai

m.t.  |  bergara

Saharari laguntzeko jaia egin-
go dute domekan gaztetxean. 
17:30ean hasita, hainbat kon-
tzertu akustiko izango dira 
kartzela zaharreko taula gai-
nean. Iker Lauroba eta Itsa-
sargiak izango da lehen tal-
dea; haien ostean, Beñat 
Igarabide arituko da; eta 
ondoren, Sahara Libre, saha-
rar musikariek osatutako 
taldea; gero, Folkiak; eta 
bukatzeko, Emon taldeak 
emango du kontzertua. 

Sarrerak bost euroko pre-
zioa izango du, eta egunean 
bertan gaztetxean edota aurrez 
Arrano eta Pol-pol tabernetan 
izango dira eskuragarri. Batu-
tako dirua sahararrei lagun-
tzeko izango da.

Urriaren amaieran uholde 
handiak jasan zituzten men-
debaldeko Saharan, eta Tin-
dufeko errefuxiatuen guneetan 
kalte larriak eragin zituzten. 
2.500 errefuxiatuk baino gehia-
gok etxeak eta baliabideak 
galdu dituzte, eta zenbait toki 
inkomunikatuta gelditu dira. 
Etxeez gain, eskolak eta ospi-
taleak ere hondatu ziren uhol-
deen ondorioz.

SOS Sahara 
jaialdia egingo 
dute domekan 
gaztetxean

o H a r r a k

hiTZalDia hilarEn 29an
Datorren asteko domekan, 
azaroak 29, berbaldia izango 
da, 19:30ean hasita, kultura 
etxean. Bertan, honako gai 
hauek jorratuko dituzte: erra-
diazio elektromagnetikoak, 
Fiareren eta halako banku 
etikoen jarduerak, koopera-
tiba energetikoak eta Opari-
tu zuhaitz bat egitasmoa.

miZpirualDEkO aSTEa
Hainbat ekintza egiten ari 
dira asteon Mizpirualdeko 
egoitzan, Hirugarren Adineko 
Astea dela eta. Gaur, 17:00etan, 
Camden Town akademiakoen 
eskutik dantza ikuskizuna 
izango dute, eta 18:15ean, 
berriz, Moises Azpiazu dantza 
taldekoena. Bihar, 11:45ean, 
meza izango dute, eta 13:00etan 
bazkaria, Alai taldearen ema-
naldia eta dantza.

Gaur, egubakoitza, Orkestra 
Sinfonikoak kontzertua eskai-
niko du, 20:00etan, Mariaren 
Lagundiko elizan. Bihar, 
berriz, Udal Bandak 10:30ean 
kalejira egingo du eta 12:30ean 
kontzertua Udal Pilotalekuan. 

Santa Zezilia egunaren 
bueltan, kontzertuak 
bihar eta etzi

miren laborda

Danbolinaren inguruan ospatu genuen gaztaina erre eguna 
egubakoitzean san Martin Agirre eskolan. Arratsaldean gaztainak jan 
eta abestu egin genuen. Domekan, 
berriz, euskal kanta eta jolasen 
ikastaroa izan zen.

Gaztaina erre eguna 

o M u n i tat e a  g o i e n a  
s a n  M a r t i n  ag i r r e  h e r r i  e s ko l a   |   k
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DESKONTUAK %70• Altzariak
• Bainugeletarako osagarriak
• Argiztapenak
• Opariak

Euskadi Etorbidea 3 • Oñati • Tel.: 943 78 04 04 / 943 78 20 08

LIKIDAZIOA

O.E.  |  oñati

Gipuzkoako elikagaien bankura-
ko janari bilketa egingo da dato-
rren astean. Oñatiko bilketa, 
baina, zabalagoa izango da eta 
elikagaiak herrian banatzeaz 
arduratzen den Acesma elkartea-
rendako dirua ere batuko da. 

Acesmako Ibis Rodriguezen 
esanetan, eskaera handiena iza-
ten dituzten produktuak jaso gura 
dituzte Oñatin. "Denda handietan 
ez ezik, txikietan ere egingo da 
produktu bilketa eta ondo adie-
razita egongo da zer jaso gura 
dugun. Bestalde, aurrerantzean 
ere elikagaien banaketa Oñatin 
egiten jarraitzeko diru laguntza 
jasoko dugu, horretarako egongo 
diren txartelen bitartez", dio 
Rodriguezek.

Datorren eguaztenean, hilak 
25, bilera egingo dute 27ko eta 

28ko bilketa antolatzeko. Eltzian 
izango da, 17:30ean. Lagundu 
gura duten herritar guztiei zabal-
dutako bilera izango da.

Janari bilketa egingo dute 
datorren aste bukaeran
elikagaien bankurako ez ezik, herriko acesma 
elkartearendako diru bilketa ere egingo dute oñatin 

o.e.

Dendetan salgai jartzen dituzten turroiak eta polboroiak lehenengo 
eta kaleetako argiak gero. gabonak laster datozen bi adierazle. 
Foruen plazako magnolietan aste honetan jarri dituzte argiak, argi 
txiki pila batez osatutako sare bana zuhaitz bakoitzean. Abenduan 
piztuko dituzte.

Badatoz Gabonak 

O.E.  |  oñati

Abenduaren 12an egingo du 
Txaloka ludotekak aurtengo 
jostailu truke azoka eta dato-
rren astean hasiko dira jos-
tailuak batzen. Hiru eguazte-
netan batuko dituzte: azaroa-
ren 25ean, abenduaren 2an eta 
abenduaren 9an. Ludoteka 
zabalik dagoen bitartean jaso-
ko dituzte jostailuak, 16:45etik 
19:45era.

Umeek ludotekara eraman 
beharko dituzte trukatu gura 
dituzten jostailuak. Txalokako 
begiraleek datuak jasoko diz-
kiete. Eta ondoren, entregatu-
tako jostailu bakoitzeko, txar-
tel bat jasoko du haurrak. 
Azoka egunean, ludotekan 
jasoko dituzten jostailu guztiak 
egongo dira aukeran eta txar-
telak eramanda, edozein jos-
tailu hartu ahal izango dute. 
Trukatu gura diren jostailuak 
egoera onean egotea eskatzen 
du Txalokak, pieza guztiekin 
eta funtzionamenduan.

Truke azokarako 
jostailuak batzen 
hasiko da Txaloka

O.E.  |  oñati

Udaletxeko balkoiak honda-
tuta daude hezetasunagatik, 
eta konpontzen dihardute. 
Garabi baten laguntzarekin 
bi langile ibili dira astean 
beheko balkoia garbitzen eta 
kalteak konpontzen. Goiko 
balkoian gauza bera egingo 
dute. Euriteen ondorioz bal-
koietako harrietan sartzen 
joan den urak eragindako heze-
tasunak sortu ditu kalteak.

Udaletxeko 
balkoiak garbitzen 
dihardute

OIHANA ElOrtZA  |  oñati

Emakumeen Kontrako Indarke-
riaren Aurkako Eguna da azaroa-
ren 25ean. "Salaketa eta kontzien-
tziazio eguna, ez dago zer ospa-
turik, emakumeen kontrako 
indarkeria giza eskubideen urra-
keta larria da", Leire Zumalde 
Berdintasun zinegotziaren ustez.
Oñatin ere izaten dira horre-
lakoak? Baduzue herrian ger-
tatutako kasuen berri?
Bai, Oñatin ere gertatzen dira 
horrelako kasuak.
Ze protokolo du udalak horrelako 
gertaeren aurrean?
Udalak genero indarkeria kasue-
tarako barne arreta protokolo bat 
dauka. Beldurra duen edo biktima 
den emakumeak Gizarte Zerbi-
tzuetara edo Udaltzaingoarengana 
jo dezake laguntza  eske. Gizarte 
Zerbitzuetan horrelako gaiak lan-
tzeko gizarte langile bat izenda-
tuta dago eta horrelako egoera 
baten aurrean lehentasuna eta 
konfidentzialtasuna bermatuta 
daude. Larrialdi kasuetan 900 84 
01 11 telefonora ere dei dezake, 
bertan 24 orduz eskaintzen dute 
laguntza. Indarkeria jasaten duten 
emakumeek ez ezik, inguruan 
horrelako egoeraren bat ezagutzen 
dutenek ere eska dezakete. Eta 
edozein kezka duen emakumeak 
ere lasai dei dezake.
Indarkeria eta heriotza muturreko 
gertaerak dira, baina badira salatu 
beharreko beste gertaera batzuk?

Mota askotako diskriminazio 
egoerak jasan behar izaten ditu-
gu emakumeok. Hasi indarkeria 
fisiko zuzenetik, indarkeria psi-
kologikotik, sexu-indarkeriatik 

eta antzemateko zailagoak diren 
mikro-matxismoak izeneko indar-
keria sotilagoetara. Horien guz-
tien jabe egin eta aurre egin 
behar da. 

Zer egin daiteke hori konpontzeko?
Norberaren egoera zein den haus-
nartu. Emakume izateagatik dis-
kriminazioak nola eragiten duen 
jabetzea, kontzientzia hartzea. 
Gizonen kasuan, ez onartzea 
jarrera diskriminatzaileak eta 
norberak modu inkonszientean 
egiten ditugun mikro-matxismo 
horiek zeintzuk diren identifi-
katzea, horiek aldatu ahal izate-
ko.
kontseilu feminista sortu gura du 
berdintasun sailak. Norekin? Zer-
tarako?
Emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasuna sustatzeko eta des-
berdintasunari aurre hartzeko, 
helburua duten elkarteen eta 
herritar erakundeen berri ema-
te, proposamen eta partaidetza-
rako gunea izan nahi du. Hori 
sortu bitartean ere mugimendu 
feministarekin elkarlanetik lan 
egiten dugu, eta gaiarekiko inte-
resa duen oro gonbidatzen dugu 
gugana jotzera.
berdintasun teknikaria ere badago 
orain udaletxean. Ze zerbitzu eman-
go dio herritarrari? Zertan lagun-
duko dio?
Udal berdintasun politika ezarri 
behar du, Oñatiko Berdintasun 
Planaren garapenaz arduratu eta 
Berdintasun Legea betearaztea 
bideratu. Baita Udaleko politika 
sail eta departamentu guztietan 
berdintasuna zehar-lerro bezala 
ezartzen lagundu. Herritarri begi-
ra, gaiarekiko informazio eta 
aholkularitza eskaintzea.
Azaroaren 25a. Zein mezu zabaldu 
gura duzue?
Gizarte egiturako arazoa denez, 
modu batera edo bestera guztioi 
eragiten digun gai da; horren-
bestez, arazoa amaitu nahi bada, 
gizartea eraldatu behar da. Eta, 
nola ez, bitartean, indarkeria 
jasaten dutenei beharrezko arre-
ta eta laguntza ematea egoeratik 
ateratzeko.

Leire Zumalde, Foruen plazan, puntu morearen banderarekin.  |   o.e.

Leire zumalde | berdintasun zinegotzia

"Norberaren egoera hausnartu 
eta kontzientzia hartu behar da" 

udalak badu protokoloa indarkeria jasan duten emakumeei laguntzeko

"gizarte egiturako arazo moduan" jorratu beharreko gaia da, zumalderen ustez

Zapata gorriak eta puntu morea
Azaroaren 25era arte instalazio publiko bat egingo dute Foruen plazan. elina 
Chauvet artista mexikarrak Ciudad Juarezen emakumeek sufritzen dutena 
salatzeko egindako lanaren erreplika izango da. ehun zapata pare behar 
dituzte horretarako, eta udaletxeko sarreran jarri dute kutxa bat, herritarrek 
zapatak hara eramateko. Astelehenean tailerra egingo dute Andraitzen 
lokalean, oinetako horiek gorriz margotzeko. Bestalde, aurten ere etxez etxe 
banatuko ditu Udalak puntu moreak, indarkeria matxista salatzeko.

Udaletxeko balkoian.  |   o.e.
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Musika Egunak ekimenaren 
barruan, Miren Urbieta, 
Erlantz Fernandez eta Arkaitz 
Mendoza hirukoteak barroko 
garaitik musika garaikiderai-
no sortzen diren musika esti-
loak aurkeztuko ditu domekan, 
19:00etan, Santa Anan. Cac-
ciniren, Purcellen eta Vival-
diren lanak eskainiko dituzte, 
besteak beste. Azaroaren 28an 
Benito Lertxundi etorriko da.

Easo hirukotearen 
emanaldia izango da 
domekan Santa Anan

Sumision City Blues taldeak 
eta Pelax eta Cowboy’s Orches-
tra taldeak joko dute gaur, 
egubakoitza, Antixena gazte-
txean, 22:00etan. Bihar, 
21:00etan, disko bana aurkez-
tuko dute Antihumano, Gela 
Berezia eta Murdocks Murders 
taldeek. Hilaren 28an, Uemak 
antolatuta, euskararen arnas-
guneen gaineko hausnarketa 
tailerra egingo dute.

Hiru taldek disko 
bana aurkeztuko dute 
bihar gaztetxean

Produktu fitosanitarioen apli-
katzaile txartelaren inguruko 
informazio bilera egingo dute 
eguaztenean, azaroaren 25ean. 
Derrigorrezkoa den, zertara-
ko behar den eta nork atera 
behar duen galderei erantzu-
teko bilera izango da. Aldun-
diko bi teknikari izango dira 
hizlariak. Bailara mailako 
bilera izango da, irekia, kul-
tura etxean, 11:30ean.

Produktu 
fitosanitarioen txartela 
izango dute hizpide

Errekaldeko guraso elkarteak 
antolatuta, Tomax pailazoa 
Urgainera etorriko da aben-
duaren 12an eta sarrerak sal-
gai jarri dituzte dagoeneko. 
Festara ikuskizunaren bi 
emanaldi egingo ditu eta bie-
tarako sarrerak jarriko dituz-
te salgai. Gaur, egubakoitza, 
txartelak saltzen egongo dira. 
16:30etik aurrera, Errekalde-
ko jolaslekuan.

Tomax pailazoa 
'Festara' jaialdiarekin 
dator Urgainera

2016ko federatu kanpaina zabal-
du du Aloña Mendiko mendi 
sailak. Azaroaren 24an eta 
26an Aloña Mendiko egoitzan 
egongo dira, 19:00etatik 21:00eta-
ra, tramiteak egiteko. Internet 
bidez azaroaren 25a baino lehen 
egin behar da. Helbidea da: 
alona.federatuak@gmail.com. 
Estaldura motak eta prezioak 
Euskal Mendi Federazioaren 
web atarian ikus daitezke.

Mendiko federatu 
txartelak tramitatzen 
ari da Aloña Mendi

O.E.  |  oñati

Oñatiko Udalak eta Txanda den-
dari elkarteak VIII. aldiz anto-
latu dute Gabonetako erakusleiho 
lehiaketa. Herriko edozein den-
da edo komertziok parte har 
dezake eta aurten 500 txantxiko 
sari berezia egongo da. Sari bere-

zi hori txantxiaren presentzia 
ongien nabarmentzen duen esta-
blezimenduarentzat izango da; 
hau da, ohiko produktu-zerbitzu 
propioak eta Oñatiko moneta 
era originalenean aurkezten due-
narentzat. Horrez gain, beste sei 
sari emango dituzte: bost epai-

mahaiak emango ditu eta seiga-
rrena herritarren botoek eraba-
kiko dute. Herritarren botoa 
jasotzeko azken eguna abendua-
ren 17a izango da. Bozketa horre-
tan parte hartzen dutenen artean, 
gainera, 200 txantxi zozkatuko 
dituzte. Beste sari guztiak ere 
txantxitan emango dituzte.

Sari banaketa
Lehiaketan parte hartzeko, eskae-
ra orria bete beharko dute inte-
resatuek. Udaletxeko harrera 
bulegoan, Turismo Bulegoan edo 
sozio-ekonomia sailean dituzte 
apuntatzeko orriak, eta aben-
duaren 3a da horretarako azken 
eguna. Abenduaren 7rako mun-
taia eginda izan beharko dute 
denda eta komertzioek, eta horre-
la mantendu beharko dituzte, 
gutxienez, abenduaren 31ra arte. 

Epaimahaiak erakusleihoaren 
diseinua, originaltasuna, argiz-
tapena, gaia, irudimena eta berri-
kuntza epaituko ditu. Abendua-
ren 19an emango ditu aditzera 
irabazleak eta sari banaketa 
egun berean egingo da, 13:30ean, 
udaletxeko osoko bilkuren are-
toan.

oñatiko komertzio bat gabonetako apaindurekin.  |   goiena

O.E.  |  oñati

Joan den astean estreinatu 
zuten Aloña Mendiko espe-
leologia taldearen Urzulo fil-
ma. Lepo bete zen zinema 
aretoa eta jendea kanpoan 
gelditu zelako, berriz botako 
dute filma. Gaur, egubakoitza, 
izango da, 19:00etan, zinema 
aretoan. Bilboko mendi film 
jaialdiaren barruan, abendua-
ren 18an botako dute Bilboko 
BBK aretoan.

Berriz botako 
dute gaur 
'Urzulo' filma

OIHANA ElOrtZA  |  oñati

Aloña Mendiko txirrindularitza 
sailak 50 urte beteko ditu dato-
rren urtean eta dagoeneko hasi 
da urrezko ezteiak ospatzeko 
egitaraua prestatzen. 

lasterketak 
Orain arteko ibilbidea liburu 
baten jaso gura dute txirrindu-
laritza saileko zuzendaritzan 
daudenek, eta hasi dira lan hori 
egiten. "Hasi gara lehengo argaz-
kiak biltzen, orain arteko txirrin-
dularien fitxak betetzen eta las-
terketetako eta bestelako ekin-

t z e t a k o  d o k u m e n t a z i o a , 
informazioa, batzen. Material 
guztia batutakoan hasiko gara 
forma ematen. Batutako material 
guztiak gure artxiboa elikatzeko 
balioko digu, eta liburuan 50 urte 
hauen laburpen osoa jasotzea da 
asmoa, argazkiekin, testuarekin 
eta elkarrizketekin", azaldu du 
txirrindularitza saileko zuzenda-
ritzako kide Kepa Umerezek. 
"Lehen orain baino argazki gutxia-
go ateratzen ziren eta ari gara 
han eta hemen bilatzen, baina 
herritarrei esan gura diegu etxean 
argazki edo dokumentu zaharrak 

izanez gero ekartzeko Aloña Men-
diko bulegoetara, lagungarriak 
izango dira-eta liburua egiteko", 
gaineratu du Umerezek.

Sailaren mende erdia ospa-
tzeko, urteko lasterketa jakin 
batzuk Oñatin izango dira dato-
rren urtean, Aloña Mendik hala 
eskatuta. Esaterako, Gipuzkoako 
Klasika eta Gipuzkoako eskola 

arteko errepideko txapelketa. 
Udaberrian izango dira biak. 

Bestalde, hitzaldiak ere egon-
go dira ospakizunen barruan, eta 
baita bazkari bat ere. "50 urte 
hauetan 300 txirrindulari baino 
gehiago pasa dira Aloña Mendi-
tik eta bazkari erraldoia izango 
da", dio Umerezek. Izen-ematea 
zabalduko dute laster.

Txirrindularitza 
sailak 50 urte 
beteko ditu laster
orain arteko ibilbidea jasoko duen liburu bat 
prestatzen hasi dira eta argazki zaharren bila dabiltza

txirrindularitza lasterketa baten hasiera 1967an.  |   arlanzon Funtsa. giPuzKoa.net

O.E.  |  oñati

Domekan, hilak 22, da Santa Zezi-
lia eguna, eta euren zaindariaren 
eguna ospatuko dute herriko 
txistulariek eta Udal Musika Ban-
dako kideek. Baita Jose de Azpia-
zu musika eskolakoek ere.

Domekan, herriko kaleetan 
zehar musika egiten ibiliko dira, 
10:00etatik aurrera, herriko txis-

tulariak eta Udaleko Musika Ban-
da. Foruen plazatik abiatuko dira 
eta kalez kale ibiliko dira gero. 
Eguerdian Santa Zeziliako kon-
tzertua egingo dute bandak eta 
parrokiako abesbatzek. Santa 
Ana aretoan izango da hori, 
12:45ean, eta herritar guztienda-
ko izango da. Sarrera irekia izan-
go da.

Txokolatea
Musika eskolakoek berriz, gaur, 
egubakoitza, ospatuko dute musi-
karien zaindariaren eguna. 
17:00etan kalejira egingo dute 
herriko kaleetan zehar eta 17:30ean 
musika emanaldia eskainiko dute 
berdura azokan. Pieza herrikoiak 
izango dira joko dituzten gehie-
nak; adibidez: Begiak parrez parre 

eta Egia da. Kepa Junkeraren 
Gaztelugatxeko martxa eta Pirritx, 
Porrotx eta Mari Motots pailazoen 
Xu, xu, xuabe kantak ere joko 
eta abestuko dituzte. Musika esko-
lako 150 ume inguruk parte har-
tuko dute ekitaldi horietan.

Musika emanaldiaren ondo-
ren, urtero egin ohi duten moduan, 
txokolate beroa eskainiko zaie 
ume guztiei. Musika eskolako 
umeekin batera herritar guztiak 
daude gonbidatuta kalejiran par-
te hartzera eta kontzertua zuze-
nean entzutera.

Santa Zezilia eguna ospatuko dute
Kalejirak, txokolatea eta kontzertua izango dira gaur eta domekan 

Xanti Ugarte, egilea.  |   Josu bilbao

Gabonetako erakusleihoetan 
txantxia sarituko dute
abenduaren 3a aurretik eman behar da izena 
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Herritarrek bidalitako 66 argazkien 
eta ilustrazioen artean aukeratu 
dituzte 2016ko egutegirako 
hamabiak. Bestalde, portadan Asier 
egañaren erretratua joango da –
ondoko argazkia–. guztira, 700 
egutegi egingo dituzte eta udal 
zerbitzu, ikastetxe, denda eta 
bestelako lekuetan banatuko dute.

2016ko udal 
egutegirako 
irudiak 
aukeratuta

asier egaña

o H a r r a k

SarrErak
Iparragirre Oñatin antzerkia 
egingo du Olaiturri Kultura 
Elkarteak abenduaren 5ean. 
Bada, sarrerak salgai daude 
Txokolateixan eta kultura 
etxean. Emanaldirako sarre-
ra eta liburua, bost euro.

ErrETiraTuak
Lagun Lekun gaztaina erreak 
eta sagardoa izango dituzte 
bihar, zapatua, 18:00etan.

Hamabiko itai-dantza.

Arrantzale jantzita. Bikotea dantzan.oñatzeko kideak ezpata-dantza egiteko gertu.

Ane Albisuren hitzaldiko uneetako bat.Helduak eta umeak dantzan Foru plazan.

oñatzeko kideak buruhandiekin eta txorimaloekin.  |   argazKilariaK: imanol soriano, mireia biKuña eta oñatz dantza taldea

mIrEIA bIkuñA |  oñati

Hasitako moduan bukatuko dituz-
te Oñatz dantza taldeko lagunek 
45. urteurreneko ospakizunak: 
herritarrez inguratuta. Azken 
ekitaldia herri bazkaria izango 
da: 150 bat herritar batuko dira 
kiroldegiko pilotalekuan. Ekital-

diak, baina, 11:00etan hasiko 
dituzte. Ogitartekoa jan ostean, 
poteoa egingo dute txistulariekin 
eta txarangarekin. Bazkaldu 
ostean, festarekin jarraituko dute: 
bertso musikatuak, gitarra, akor-
deoi eta dultzaina doinuak, txis-
tulariak eta trikitilariak egongo 

dira. Dantza taldearen iraganak, 
orainaldiak eta etorkizunak bat 
egingo dute mahaiaren bueltan, 
aurreko zapatuan, leku berean, 
egindako jaialdian bezala. "Hun-
kigarria", "polita", "ederra", "lan-
dua"... eta beste hainbat adjekti-
bo entzun ziren frontoiko har-

mailetan, eta antolatzaileak 
"gustura" geratu ziren saioarekin 
eta herritarren erantzunarekin.

Astean zehar egindako bi 
hitzaldietan ere lagun dezente 
batu dira Ane Albisuren eta Iñi-
go Murgiondoren azalpenak entzu-
teko.

150 bat lagun batuko dira Oñatzen bazkarian

9
0, 60, 90; hori esan 
eta guk men egin, 
leloak bagina bezala. 
Neurririk gabeko 

gizakia nahi nuke izan. Itxu-
rak itsututa darabilgu pausoa. 
Itxurak zikinduta bidea. Itxu-
raz kutsatuta barrua. Ispi-
luetan bihotzak islatuko 
balira sikiera...

Dirua sortzen duen maki-
na bihurtu dugu mundua, 
ongietorriak dira, beraz, 
gezur, berekoikeria eta, nola 
ez, pertsonen sentimendue-
kin malabareak egitea hel-
buru duten jolasak. 

Itxura eta pertsonengan 
eragiteko gaitasuna, horixe 
dute giza arma hiltzaile. 
Garratza du zaporea bazter-
tuta sentitzeak. Lekuz kanpo 
zure izter, sabel, bular zein 
atzealdearen tamaina "ego-
kia" ez izateagatik. Horrekin 
jolastea nahi izan dute, eta 
baita irabazi ere! 

Eror zaitez, utzi zure 
burua erortzen. Horixe bai-
ta bide erraza. Zergatik ez 
jarri, bada, gustatzen zaiz-
kidan bularrak? Zergatik ez 
perfektua den sudurra? Zer-
gatik ez argaldu kirurgia 
txiki batez? Zergatik ez utzi 
milaka euro edertzen?

Amildu zu ere galdera 
hauen erantzunera, tira, gal 
zaitez hain tentagarria den 
perfekzio horretan eta gero 
ohartu zergatik botatzen ditu-
zun opariak biltzen dituzten 
paper dotore horiek barrukoa 
gozatu ahal izateko. 

"Nik 90,60,90" esaten 
dizueten egunean, erantzun 
ezazue harrotasunez: "Nik? 
100 buruz, 200 barruz eta 
1.000 bihotzez".

"Nik? 100 buruz, 
200 barruz..."

"dirua sortzen 
duen makina 
bihurtu dugu 
mundua"

n i r e  u s t e z

mIrEN 
ZubIA



2015-11-20  |  egubaKoitza  |  gOIENA20 aretXabaLeta

Edukiontziak txiparekin 
edo atez atekoa aukeran

mIrArI AltubE  |  aretxabaleta

Ohiko osoko bilkura egin zuen 
astelehenean Aretxabaletako udal-
batzak, eta Osakidetzaren gaine-
ko protokoloa onartu zuten. EH 
Bilduk mozio bidez eskatu zuen 
Debagoieneko ospitalean egin 
ahal izatea erresonantzia mag-
netikoak, eta ez ospitaleko atarian 
dagoen kamioi batean. Bat etorri 
ziren udalbatzako kide guztiak. 

bi aukera, helburu bakarra 
Hondakinen bilketa sistemaren 
gaineko galdeketa egitea ere aho 
batez onartu zuen udalbatzak. 
Unai Elkoro alkateak orain dela 
aste batzuk iragarritako lez, urta-
rrilaren 24an izango da hori, eta 
bi sistemaren artean hautatu 
beharko dute aretxabaletarrek. 

Galdera honako hau izango 
da: Aretxabaletako udalerrian 
zein kontsideratzen dugu honda-
kinak gaika biltzeko erarik ego-
kiena? Eta aukerak bi: batetik, 
bosgarren edukiontzia, hau da, 
edukiontzien bidez gaikako bil-
keta egitea, organikoarena eta 
errefusarena txipdun edukiontziak 
izanik; eta bestetik, atez atekoa, 
hau da, orain arte legez edukion-
tzi indibidualen bidez gaikako 
bilketa egitea, organikoak, ontzi 
arinek, paperak eta errefusak 
ordutegia eta egutegia izanik. 

Herritarrek aukeratzen duten 
bietako edozeinekin gutxienez 

%70eko gaikako bilketa lortu behar-
ko da. Helburu hori lortzen ez 
bada neurri zuzentzaileak hartu-
ko dituztela iragarri zuten, eta 
horiek ere zehaztuta dauzkate. 
%75etik beherako emaitzak lortzen 
badira, argibideak emango dizkie-
te herritarrei eta ikuskatzaileak 
jarriko dituzte. Eta bilketa %70etik 
beherakoa bada, informazioarekin 
batera ezohiko neurriak hartuko 
dituzte; ordutegia eta egutegia 
ezarri, esaterako.

Jasotako hondakinen kalita-
tea ere aztertuko dute, eta, orga-
nikoari dagokionez, inpropio 
kantitateak %5etik beherakoa 
izan beharko du.

astebete aurrez bozkatzeko 
Galdeketan bozkatu ahal izango 
dute Aretxabaletan erroldatuta 
dauden 18 urtetik gorakoek. Kan-
painak hamabost egun iraungo 
du, eta aurrez bozkatzeko auke-
ra egongo da, urtarrilaren 14tik 
21era bitartean, hain zuzen ere. 

Galdeketaren emaitza loteslea 
izango dela iragarri dute, errol-
datutako herritarren %33k boz-
katzen badute, gutxienez. "Errol-
datutakoen heren bat da, iritsiko 
garelakoan nago", dio Elkorok.

Udal Gobernuak, gainera, par-
te-hartze eta galdeketa ordenan-
tza bat garatzeko konpromisoa 
hartu du.

aho batez onartu du galdeketa egitea udalbatzak; 
urtarrilaren 24an izango da, eta aurrez bozka daiteke

mIrArI AltubE  |  aretxabaleta

Jose Luis Arratibel (Larrea, 1945) 
sakristaua erretiratu egingo da. 
Eta parrokiako kideek omenal-
ditxoa egingo diote domekan, 
azaroak 22, 11:30ean. Santa Zezi-
lia eguna izanik, Aretxabaleta 
Abesbatzak abestuko du meza 
nagusian, eta ondoren, haiekin 
joango da bazkaltzera Arratibel.

 Otoitzean latinez eta euskaraz
"Urte asko dira eta erretiratzeko 
ordua iritsi zait", dio, eta gaine-
ratu du: "Poliki-poliki ardurak 
uzten noa, baina guztia utzi gura 
dut. Izan ere, oraindik beti tele-
fonoarekin aldean ibili behar 
izaten dut, eta ezin naiz joan 
inora lasai".

Gasteizen jaio eta Larrean bizi 
izan zen gaztaroan. 1965ean etorri 
zen Aretxabaletara, eta segituan 
hasi parrokian lanean. Abade 
asko ezagutu ditu 50 urtean: "Don 

Angelek, On Pedrok eta On Bito-
rianok urte asko egin zituzten. 
Gero, mugimendu handiagoa egon 
da: Antonio Astigarra, Jesus Ortiz 
de Urbina, Anjel Elorza…". Gogoan 
du lehenengo urteetan latinez 
egiten zuela otoitz, eta ondoren 

hasi zen euskaraz: "Neu izan nin-
tzen parrokian arrosarioa euska-
raz otoitz egin zuen lehenengoa". 

atzetik datorrenik ez 
Meza esateko behar diren kontu 
guztiak gertatzen ditu, negu par-
tean berogailua jarri… "Hori eta 
beste hainbat lan daude, eta horre-
tarako ordubete lehenago egon 
behar da parrokian", dio. 

Ardurak uzten joan arren, 
urtarrilean esango du agur beti-
ko: "Errege Eguna pasatu ostean". 
Sakristauaren hutsunea askok 
igarriko dute Aretxabaletako 
parrokian: "Txanda zeinek har-
tuko duen? Ez dakit ba… Egun 
bateko lanak egiteko badago jen-
dea, baina urteko egun guztietan 
egon behar da hemen, egunero-e-
gunero…". Eta jende gaztea falta 
dela dio: "Gregorio Gavilano 
erretiratu zenean hasi nintzen 
neu ere 20 urterekin".

Jose Luis Arratibel: "Parrokian ditudan 
ardurak urtarrilean utziko ditut guztiz"
50 urte bete ditu sakristau lanetan eta domekan omenalditxoa egingo diote

Jose Luis Arratibel.  |   m.a.

m.A.  |  aretxabaleta

Emakumeen Kontrako Indar-
keriaren Aurkako Nazioarteko 
Egunaren bueltako adierazpen 
instituzionala onartu zuen aho 
batez udalbatzak astelehenean 
egindako osoko bilkuran. Horre-
kin konpromisoa hartu zuten 
tratu onen eta emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasunaren 
alde udal politika aktiboa eta 
koordinatua garatzeko. Eta 
herritarrak gonbidatu zituzten 
berdintasunaren aldeko kon-
promiso pertsonal eta kolekti-
boak hartzera eta azaroaren 
25aren bueltan egingo diren 
ekitaldietan parte hartzera. 

plazan 19:00etan 
Emakumeenganako indarkeria-
rik, ez! leloarekin egingo dute 

elkarretaratzea datorren eguaz-
tenean, hilaren 25ean, Herriko 
Plazan, 19:00etan. Eta ondoren, 
19:30ean, Ez gara Palestinaz ari 
ikuskizuna izango da Arkupen.

Eguenean, ostera, La fuente 
de las mujeres filma (Frantzia, 
2011, 136 minutu) emango dute 
zineklubaren barruan, 19:30ean.

autodefentsa ikastaroa 
Bestalde, abenduaren 12an ema-
kumeendako autodefentsa ikas-
taroa izango da kiroldegian 
(10:00-14:00 eta 15:00-19:00). Ize-
na aurrez eman behar da, aza-
roaren 23tik 27ra bitartean, 
udaletxeko harreran, hara dei-
tuta (943 71 18 62) edo Berdin-
tasun Sailera idatzita; hona 
helbidea: berdintasuna@aretxa-
baleta.eus.

'Emakumeenganako 
indarkeriarik, ez!' 
aldarrikatzeko eguna
elkarretaratzea dago eta gero 
'ez gara Palestinaz ari' ikuskizuna

Ez gara Palestinaz ari ikuskizunean kantuan.  |   imanol soriano

Parisko atentatuak gaitzetsi ditu Udalak 
Parisen gertatutako atentatuak "erabateko irmotasunez" gaitzetsi 
zituen astelehenean Udalak, eta elkartasuna adierazi zieten biktimen 
senideei eta adiskideei elkarretaratzea eginda. “Bete-betean arbuiatzen” 
dutela edozein indarkeria mota gaineratu zuten udal ordezkariek.

Udalbatzako kideak eta hainbat herritar elkarretaratzean.  |   m.a.

Ez gara Palestinaz ari ikuskizuneko 
musikaria da atxega, eta ekitaldira 
gonbidatu gura ditu herritarrak.
Zelako ekitaldia da?
ikuskizun bat da; ñabarduraren bat 
eranstekotan, sentikari bat izan 
daitekeela erantsiko nuke. Hala ere, 
zehazten hasita, gauza askotatik 
pixkana bat du: musika abestua, 
musika instrumentala, propio ema-
naldirako sortutako irudi batzuk, 
poesia, antzerki bidez umore asko… 
Eta gaia emakumeen bueltan?
Funts-funtsean anderrek eta unaik 
lehenengo pertsonan egiten duten 
konfesio bat izan daiteke. alegia, 
bene-benetako eta bizitako kontuak 
dira kontatzen direnak. batak zein 
besteak prozesu terapeutiko bat 
pasa dute bizitzan zama bilakatu 
zaien hainbat konturi buelta ema-
teko: aita, ama, transmititu zaizkien 
minak, neskak inguratzeko kontuak, 
gizon rol edo patroiak edukitzearen 
zailtasunak…

Zein gonbidatuko zenukete, bere-
ziki, ikuskizunera?
edonorentzat egokia delakoan nago. 
aspaldion gauza latzak entzuten ari 
gara; jarrera anker eta bihozgabeak 
emakumeen aurka. eta gogorrena, 
gazte asko dela tarteko. iruditzen 
zait sentiberatasun bat falta dela 
edo ergeltasun oso primarioak uga-
ritzen ari direla. Hauek alde batera 
uztea eta beste bidezidor batzuk 
hartzea gazteen kontua dela iruditzen 
zait. beraz, gazteak, bereziki, gon-
bidatuko nituzke, baina denon babe-
sa beharrezkoa da bide honetan.
Ikuskizun horren bueltan zeintzuk 
zaudete?
urte eta erdiko lana hartu zigun, eta, 
egia esan, jende askok lagundu digu. 
momentu honetan lau pertsona 
gabiltza, unaik eta anderrek kan-
tatzen eta antzezten dute eta ima-
nolek eta biok musikaren arloa dara-
magu. eta, batez ere, entzulea! 50 
emanaldira goaz, eta bada zerbait.

"gazteak gonbidatuko nituzke, baina 
denon babesa behar-beharrezkoa da"

aiTOr aTxEGa | musiKaria
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tute eta mus txapelketak jokatu zituzten Basotxoko erretiratuek joan 
den egubakoitzean, eta txapeldunek urdaiazpiko bana jaso zuten. 
tutean izan ziren Lazaro Alvarez eta Francisco Perez; eta musean, 
Ladislao gonzalez eta Juan Aldai. "eguna amaitu genuen afari goxo 
batekin eta lagun giroan", jakinarazi du isasmendi presidenteak.

mIrArI AltubE  |  aretxabaleta

Kirol psikologian aditua den Igor 
Jauregi futbol jokalari ohiak 
gidatuta, heziketa saioak jarri 
ditu abian Aretxabaleta kirol 
elkarteak. UDAko entrenatzaile 
eta teknikariendako egutegia 
zehaztu dute eta lehen saioa aste-
lehenean izan zen. 

hamabost entrenatzaile 
Futbolean alor taktikoa eta fisi-
koa garrantzitsuak izanik ere, 
beste aspektu batzuk jorratu gura 
ditu Jauregik: "Entrenatzaile 
postuan daudenek landu behar 
dituzte, besteak beste, jarrerak, 
erlazionatzeko moduak eta taldea 
gestionatzeko erak". Astelehenean 
hamabost bat kiderekin elkartu 
zen eta argi utzi zuen ez datorre-
la ikastaro bat ematera, hartu-e-
manetarako gune bat sortzera 
baizik: "Espazio bat sortuko dugu 

entrenatzaileek truka ditzaten 
ezagutzak, kezkak eta zailtasunak. 
Eta nik, nire esperientziatik, 
koordinatu egingo dut hori". Guz-
tira, zortzi saio egingo dituzte 
ekainera bitartean.

martitzenean gurasoekin 
UDAren inguruan dabiltzanei, 
batez ere gurasoei, bideratutako 
saioak ere izango dira. Martitze-
nean da lehena, 18:30ean, Ibarra 
kiroldegian, eta landuko dituzte 
jokalarien, gurasoen eta elkar-
tearen arteko harremanak. "Joka-
lariari giza eta kirol garapenean 
elkarrekin lagun egitea da kontua".

UDAko ordezkariek jakina-
razi dute izena ematea komeni 
dela. Horretarako, zuzendaritza-
ko kideengana jo edo mezu bat 
bidali honako helbide honetara: 
udaretxabaletake@gmail.com. 
Azken eguna gaur da.

Heziketa saioak hasi dituzte 
UDAkoek Igor Jauregirekin
entrenatzaileekin jardun zuen astelehenean eta 
datorren martitzenean gurasoekin elkartuko da

Argazki bat eta testua aur-
keztu behar dira eta lotura 
izan behar dute, biek lan bat 
osatu behar dute. Testua edo-
zein generotakoa izan liteke 
–bertsoa, poesia, ipuina...–, 
A4 tamainako orrian aurkez-
tu behar da eta argazkia, 
berriz, 30x40 neurrikoa. Gaia 
izango da: desioa.

Lanak Loramendiko bule-
goan aurkeztu behar dira 
kartazal batean. Abenduaren 
10a izango da lanak aurkez-
teko azken eguna. Kartazalean 
ezizena jarri behar da eta 
barruan beste kartazal baten 
datu pertsonalak: izena, abi-
zena, helbide elektronikoa eta 
telefonoa.

Sari banaketa ekitaldia 
abenduaren 18an izango da 
udaletxe zaharrean, 18:30ean. 
Tribunala Loramendiko kul-
tura taldeak osatuko du eta 
hiru sari emango dira: lehe-
nengoari 100 euroko elkar 
bonua; bigarrenari 60 euroko 
elkar bonua; eta hirugarre-
nari 40 euroko elkar bonua. 
Gainera, Errigorako otarreak 
jasoko dituzte hirurek.

'Argazkizkiak' IV, 
Loramendiko 
helduen literatura 
lehiaketa abian

Hiruatx bultatzen ari den proiek-
tua Ekuadorko Napo probintzian 
dagoen eta gaur egun indarra 
hartzen ari den Wiñak nekaza-
ritza-artisau elkartean kokatzen 
da. Irabazi asmorik gabeko elkar-
te bat da, eta probintzia horre-
tako komunitateetako 211 baz-
kidez osatuta dago –64 gizon eta 
147 emakume–, indigena kitxuak 
guztiak. 

Ekuador, tradizioz, kakao 
ekoizle garrantzitsua da eta gaur 
egun nazioartean oso ezaguna 
da, kakao fin eta usaindunaren 
munduko ekoizpenaren %61en 
hornitzailea baita. Kakaoa ekoiz-
ten duten Ekuadorko zona horiek 
oso aberatsak eta oparoak dira 
baliabide naturaletan; horri 
esker, produktuak zapore eta 
aroma ezin hobeak garatu ditu. 
Napoko probintzia ekoizpen 
ahalmen handiko lurraldea da. 
Bertan, 5.100 nekazarik, horie-
tako gehienak indigenak –kitxuak 
%68, kolonoak %32–, usain gozo-
ko kakao finaren 6.885 hektarea 
inguru lantzen dute. 

Wiñak elkartearen helburua  
honako hau da: elkarkideen 
ekoizpena eta emankortasuna 

(produktibitatea) hobetzea eta 
kalitate eta nortasunez lortuta-
ko produktu eta zerbitzuak mer-
katuratzea, guztientzat bidezko 
irabazia lortuz eta baliabide 
naturalak babestuz. Horretara-
ko, giza oinarriaren beharrei 
erantzuten dieten hainbat estra-
tegia garatzen ditu; besteak bes-
te prestakuntza, ekoizpena, 
eraldaketa, zerbitzuak eta inber-
tsio kutxa herritarra.

Hiruatxen proiektuaren hel-
buru orokorra da duintasunez 
bizi ahal izateko ekonomia endo-

geno bat bultzatzea; horretara-
ko, ekoizle txikiz osatutako  
elkarteak sortzen lagunduko 
dute eta beren elikagai-subirau-
tza sustatuko duten eta gaitasun 
eta aukera ekonomikoak indar-
tuko dituzten truke ekonomikoak 
eta iraunkortasun ekosistemikoa 
bultzatuko dituzte.

Wiñak, nagusiki, emakumez 
osatuta dagoen erakundea da. 
Bere giza oinarriaren %70 ema-
kumeek osatzen dute. Proiektu 
horren bitartez, emakumeen 
ahalduntzea lantzen da, eta bai-
ta beren eskubide ekonomikoen  
lortze bidean aurrerapausoak 
ematea ere. Horretarako, lider-
goa lantzen da, emakume liderrak 
prestatuz, eta gizonen eta ema-
kumeen arteko desberdintasunak 
txikitzeko ekintzak gauzatuz.

aurkezpena eta dastaketa 
Horren guztiaren berri emango 
du Hiruatxek azaroaren 26an, 
udaletxe zaharrean, 19:00etan. 
Irekia da hitzaldia, eta bi zati 
izango ditu: batetik, proiektuaren 
aurkezpena; eta bestetik, Oñati-
ko Txokolateixako Anton Azpia-
zuren azalpenak kakaoaren eta 
txokolatearen gainean; dastake-
ta ere egongo da.

emakumea kakaoarekin.  |   Hiruatx

Ekuadorko proiektuaren berri 
emango du Hiruatxek eguenean
txokolatearen gaineko argibideak eman eta dastaketa ere izango da 

Nerea Egurza eta Helena Fer-
nandez aretxabaletarrek ipuin 
kontaketa saioa egingo dute 
bihar, azaroak 21, Udal Libu-
rutegian. 4 eta 6 urte arteko 
neska-mutikoendako saioa 
izango da eta gurasoak ere 
egon ahal izango dira horie-
kin. Atxabaltako kuentistak 
ekimenaren azkeneko saioa 
izango da.

'Atxabaltako 
kuentisten' azken saioa 
bihar liburutegian

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

F r o n t e n i s  t x a p e l k e ta  m i stoa

Donostiarrak izan dira jaun eta jabe 
Elena Artieda eta Javier Crespo izan dira lehenengo frontenis 
txapelketa mistoko txapeldunak. Maite Fraile eta Mikel Iturri 
aretxabaletarrak izan zituzten aurrez aurre finalean, baita 
aise garaitu ere, 22-9.

Aretxabaleta kirol elkarteak lehenengoz antolatu du txa-
pelketa eta oso pozik daude izan duen harrerarekin: "Balo-
razioa oso positiboa da, bai parte-hartzaile kopuruari dago-
kionez, bai frontoian izandako giroagatik", jakinarazi dute, 
eta gaineratu: "Urtero antolatu behar den txapelketa izan 
behar dela esan zuen batek baino gehiagok".

Javier Crespo eta elena Artieda txapeldunak, sariekin.  |   uda

m.A.  |  aretxabaleta

Estatu mailako film labur one-
naren saria eman diote Kepa 
Errastiren Aitona mantagorria 
lanari. Madrilgo Lesgaicinemad 
festibalean jaso du saria, hain 
zuzen ere, Estatuan egiten den  
alor horretako jaialdirik garran-
tzitsuenetakoan. 

"Ezustean hartu dut berria, 
ez nuen inondik inora espero. 
Pentsatu izan dut euskaraz denez 
publikoarengana iristea zailagoa 
izango dela…", adierazi du Erras-
tik, eta gaineratu: "Berandu jaki-

narazi ziguten eta saria jasotze-
ra ere ez nuen joaterik izan, 
baina oso pozik nago". 

Familia bateko kideen arteko 
harremanak ditu ardatz filmak, 
eta Errastik zuzendari eta akto-
re lanak egiten ditu. Aurretik 
ere saritua dute Amona mantan-
gorria: Lekeition gidoi onenaren 
saria jaso zuen iaz eta Pasaian, 
Ikuska jaialdian, euskarazko film 
labur onenarena. "Gainera, hara 
eta hona zabaldu dute filma, Txi-
nan eta Hego Ameriketan ere 
ibili da; hortaz, ezin hobeto!".

Film labur onenaren saria eman diote Kepa 
Errastiri Madrilgo Lesgaicinemad jaialdian

o M u n i tat e a  g o i e n a   |  
h i r u at x  e l k a r t e a   |   a r e t x a b a l e ta k

Jose ignazio isasmendi

Txapeldunei, urdaiazpikoak
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Gasteizko antzerki eskolako 
taldearen lana gazteleraz izan-
go da domekan, lau eurotan, 
19:00etan, Zaldibarren. Iratxe 
Gallardok zuzendutako lana; 
Piedad Larrañaga, Nati Pozu-
lo, Andoni Markinez, Jesus 
Cancelo eta Saray Lucesek 
antzeztuko dute. Horietako 
bat eskoriatzarra da, gainera, 
Nati Pozuelo.

'Sucedió en otoño' 
antzerkia domeka 
honetan Zaldibarren

A
zaroan gaude eta geure 
jenioak ikastetxeetan 
daude. Zeinendako hez-
ten dugu? Izaten hezten 

dugu? Zertarako? Askatasunean 
hezten dugu? Amaren gisa, haur-
tzaroa ikasteko bidea izan dadi-
la espero dut; bai jokoen bidez, 
bai konfiantzaren bidez, bai 
errespetuaren bidez, baina 
bakearen bidez, gehienbat. Maria 
Montessorik bere liburuan argi-
taratu zuen bezala: La educación 
de la paz. Non irakurri zein 
idazteko lehenengo pausoak 
berezko ematen baitira, eta fun-
tsezkoena nola komunikatzen 
garen baita. Landatzeko era 
inkontzienteki izan dadila, non 
bakoitzaren alea, barnekoa; 
berez elikatzen zein oxigenatzen 
da. Ale hori ez da zapaltzen, ez 
ukitzen, ez robotizatzen, ez indus-
trializatzen, ezta manipulatzen 
gizakiaren beharren arabera 
ere. Beldurrak paralizatzen gai-
tu ea gure seme-alabek lortuko 
duten norbait izatea. Baina 
erantzun paregabeena, ezta? 
"Izan daitezen benetan gure 
dutena izatea?". Umea bere mai-
sua-andereñoa baita. Eta mai-
suak edo andereñoak bide-kideak 
izan beharko lirateke; gidatze-
ko, laguntzeko, entzuteko… 
Umeak ez badu ikasi nahi, hor 
dago gakoa, hor arazoa. Ikastea 
berezkoa baita, barnealdetik 
kanpora doa, jaikitzen garene-
tik aktiboa baita. Bestela, agre-
siboa da, inbasiboa, ez da izan 
behar behartuta. Ez dugu hel-
buru gisa eduki behar memo-
rizatzea; azterketak, etxeko-la-
nak… Informazioa gordeta dago; 
informatizatuta, liburuetan, 
hainbat euskarritan. Erakutsi 
behar dieguna hauxe da: non 
dago informazioa, zerek betetzen 
ditu, zer da ezagutu gure dute-
na, nola azaldu barnean dau-
katena, bere burua prestatzen 
bere arazoak konpontzeko era 
integralean, sozializatzeko gai-
tasunekin, sormena lantzen 
eta sistema gogortxo batean 
egokitzeko gaitasunekin. Hezi-
keta eskubide bat da, guraso 
eskubidea zein errespontsabi-
litatea bere umeekiko. Beha-
rrezko hitza soberan dago 
heziketa hitzaren ondoan. Fami-
liak hezitzaileekin batera lan 
egin behar du, nire ustez. Elkar-
tzen zaien onurako lana egin: 
umea baita onura hauxe. Bio-
dibertsitatea bizitzaren iturria 
bada, non pertsona ezberdinek 
talentu ezberdinekin jenio 
mundu bat sortzen duten. 
Orduan, jenioa bera sortzen 
baita, bai erruengatik, eta ez 
soilik antzemankizunagatik. 
"Umearen ahotsak balore gutxi 
badu entzutea ahaztu dutenen-
tzat", J. K. Rowling, Harry 
Potter sagaren idazlea.

Hezi nazazu, 
baina politto

n i r e  u s t e z

mArIsOl 
ANdrAdE

o H a r r a k

Diru laGunTZa ukaTuTa
Udal Gobernuak diru laguntza 
ukatu dio Atxorrotx Kultur 
Elkarteari. Horretarako era-
bilitako argumentua izan da 
Udal Gobernuak zalantzak 
dituela elkartea irabazi asmo-
rik gabeko elkartea ote den, 
besteak beste, bi taberna 
kudeatzen dituelako –Atxo-
rrotx Kultur Elkartearen ohar 
osoa goiena.eus/eskoriatza 
webgunean ikusgai–.

I.b  |  esKoriatza

Hamaika urte beteko ditu aur-
ten Atxorrotx Kultur Elkarteak 
antolatutako ardo dastaketak. 
18:30ean hasiko da, herriko pla-
zan, eta txistulariek alaituta 
egongo da. Guztira, 400 pertso-
na ingururentzat aurreikusita 
dago jaia, eta bertan, hainbat 
ardo mota, odoloste pintxoak 
eta foie bereziak egongo dira 
salgai. Salmentaren funtziona-

mendua, berriz, urtero egin ohi 
den modukoa izango da.

Ardoei dagokienez, mota hauek 
egongo dira probatzeko: Italiako 
Moscato zuria, Hegoafrikako Gol-
den beltza eta Burdeosko ondu 
beltza. Espainiako ardoetatik, 
berriz, Tierra Castilla, Toroko 
Picaro ardoa eta Mallorcako 
ondua; Errioxakoetan: 1808, Fin-
cas de Landaluze eta Circus. Eta 
Rioja Vega postuan: Rioja Vega 

ondua, Entreflores verdejoa, Albret 
gorria eta Alba Vega albariño 
zuria. Foie berezia k eta Italiako, 
Hegoafrikako eta Burdeosko 
ardoek bi txarteleko balioa izan-
go dute. Besteak, berriz, euro 
baten truke salduko dira.

hutsa taldearen lan berria
Hutsa taldeko Eriz eta Maria 
bikote akustikoak laugarren dis-
koa argitaratu berri du, Amnesia 
izenekoa. Disko berria ezagutze-
ko, Inkernun kontzertua eskai-
niko dute gaur, 23:00etan. 

Hainbat ardo mota 
dastatzeko aukera izango 
da bihar, zapatua
leku askotako ardoak, odoloste pintxoak eta foie 
bereziak probatzeko aukera egongo da plazan

iaz, hainbat herritar batu ziren ardo dastaketan .  |   imanol soriano

ImANOl bElOkI  |  esKoriatza

Atzo, eguena, ezohiko osoko bil-
kura zegoen deituta gai bakarra 
lantzeko: Eskoriatzako Irabazi 
udal taldearen, Elizateen Elkar-
tearen eta EH Bilduren mozioa: 
Demokratikoki aukeratutako hon-
dakinen gaikako bilketa sistema 
jasangarri baten aldeko konpro-
misoa adierazteko eta hondakinen 
prebentziorako tokiko plan bat 
egitekoa.

Gaikako bilketari esker Esko-
riatzako birziklatze tasa %75 
ingurukoa dela azpimarratu ondo-
ren, oposizioko alderdiek aitortu 
dute "egungo birziklatze tasa 
murriztuko ez duena eta herriak 
demokratikoki aukeratutakoa" 
izango litzatekeela egoerarik one-
na. Edozein modutan, uste dute 
"proposamen jasangarrienak bila-
tzeko bidea dela, hondakinen 
murrizketa eta berrerabilpenean 
oinarritutako politika aurrera-
tuak lehenetsiko dituena". Horre-
kin batera prebentzio neurriak 
aldarrikatzen dituzte hondakinen 
sortzea saihesteko. Hori guztia 

abiapuntu, bost puntutan zera 
eskatzen dute: gaur egungo bir-
ziklatze tasak mantentzea. Hori 
lortu ezean, gaikako hondakinen  
bilketa sistema berrikusi egingo 
litzateke eta hobetu. Hondakinen 
prebentziorako tokiko plana egi-
tea. Eta elizateetan eraginik ez 
edukitzea galdeketaren emaitzak, 
"kontuan izanik elizateetako egun-
go bilketa sistemak emaitza bikai-
nak ematen dituela".

"Harridura eta inposizioa"
Udal Gobernuak ezohiko osoko 
bilkura egin aurretik mozioaren 
gaineko irakurketa guztiz kon-
trakoa egin du: "Orain arte, pro-
zesu honetan aho batez onartu 
dira erabaki guztiak, eta, horre-
gatik, harrituta geratu gara". 
Euren esanetan, "hau da lehe-
nengo aldia Gobernuan dagoen 
taldearekin ez dela kontatu ezer-
tarako. Ulertezina da, eta sala-
keta serio bat egiteko modukoa 
da, mozio honekin kontsulta bera 
kuestiona daitekeelako. Izan ere, 
mozio hau onartzen bada, herri-

tar batzuek bozkatu ahal izango 
dute, eta eurentzat ez du eraginik 
izango, laugarren puntuan adie-
razten den moduan". Hala dio 
laugarren puntuak: Kontuan iza-
nik elizateetako egungo bilketa 
sistemak emaitza bikainak ematen 
dituela, eta onarpen maila altua 
duela, galdeketaren emaitzak ez 
du eraginik izango elizateetan.

Horren aurrean, irizpide bat 
inposatzen saiatu direla adierazi 
du Joserra Zubizarreta alkateak, 
eta hori larria dela. "Herrian 
daukagun zabor bilketa inposa-
tutakoa da, eta momentu honetan 
herriari eman nahi zaio aukera 
bozkatzeko eta erabakitzeko, eta 
hori nolabait mugatu nahi da. 
Mozio honen bidez saiatzen ari 
direna da bi mailatako eskoria-
tzarrak bereizten. Bozkatu denok 
bozkatu ahal izango dugu, eta, 
berriz, eragina batzuengan baka-
rrik egongo da? Ez dakit herriak 
erabakiko duenaren beldur diren 
edo zer".

Zubizarretak azpimarratu du 
ekainetik, lehenengo bilkura egin 

zenetik, "batzorde guztietan era-
bakitakoa berretsi" dela osoko 
bilkuretan, eta "bada kasualitatea 
justu bukaeran honekin etortzea. 
Hori ez da joko garbia", gainera-
tu du. 

Horrekin batera salatu du, 
aurreko legealdian ezarri zen  
sistema "alkatearen erabakiz" 
egin zela, eta ez osoko bilkuran 
erabakita. "Hasieratik, garden-
tasun osoz jokatu dugu, batzorde 
eta bilkuretan, eta azaroan mozioa-
rekin datoz. Inposatu nahi badu-
te, herriak jakingo du, eta ea zer 
gertatzen den bilkuran. Guk aur-
ka botatuko dugu;  izan ere, egu-
bakoitzean, azaroaren 13an, izan 
genuen mozioaren berri, eta gure 
jarrera horren aurrean kontrakoa 
izango da. Gainera, bozketa ez 
doa alde horretatik, hondakin 
bilketa modua da jakin nahi dugu-
na. Hiru galdera jarri ziren ados-
tasuna lortzeko, atez atekoa, 
bosgarren edukiontzia eta mistoa. 
Portzentaje batzuk lortzeko ez 
dugu bozketa egin behar, herriak 
nahi duen hondakin sistemaren 
gainekoa egin behar dugu. Inpo-
satutako sistema batean hain 
emaitza onak badaude, herriak 
erabakitako sistema batean ez 
dira emaitza onak izango?" bota 
du alkateak. 

Ezohiko bilkuraren xeheta-
sunak Goiena telebistaren eta 
Goiena.eus atariaren bitartez 
jarraitu ahal izango dira gaur, 
barikua. Artikulu hau idaztean 
osoko bilkura egin barik zegoen.

Egungo birziklatze tasa 
aldarrikatu du oposizioak  

Hondakinen gaikako bilketa jasangarriaren aldeko konpromisoa eskatu du

udal gobernuak "harriduraz" hartu du oposizioaren jokabidea

I.b  |  esKoriatza

Pirritx, Porrotx eta Marimototsek 
urteroko ekitaldia egingo dute 
Eskoriatzan. Amalur lana eka-
rriko dute, eta bihar izango da 
antzezlana, 17:30ean, kiroldegian.

Urtero, sarrerak salgai jarri 
bezain pronto, denak saltzen ziren; 
aurten, aldiz, ia guztiak saldu 
arren, gutxi batzuk geratzen dira 
oraindik salgai sei eurotan.

pailazoak baserrian 
Pailazoak baserrira joango dira, 
Marimototsengana. Hura bertan 
da Ilargirekin ikasten, baserri-
tarra izan nahi baitu. Baserriko 
lanetan lagunduko diote denek 
Ilargiri, haurdun dago eta. Laster 
jaioko da umetxoa. Baserritarrak 
lurra du ama, eta, amak bera 
zaintzen duen bezala, zaintzen 
eta maitatzen du berak ere lurra.

Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoek 
'Amalur' lana ekarriko dute Eskoriatzara
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mAIdEr ArrEgI  |  antzuola

Irailaren 25a ezkero abian da 
oinezkoen plana. Herritarrek, 
baina, moldaketak egiteko auke-
ra izan dute. Orain, Udal Gober-
nuak proposamen horiek jaso eta 
hausnarketa egin du, eta egoki-
tzapenak ere egin ditu.

Hala, moldaketa horien pro-
posamena abenduko osoko bil-
kurara eramango ditu, onar dai-
tezen, indarrean jartzeko. 

aldaketak 
Hiru dira proposatutako aldake-
ta nagusiak: lehenengoa piboteen 
ordutegiari dagokio. "Ez dira 
19:00etan jarriko, 20:00etan baizik. 
Dendarien ordutegiari ahalik eta 
kalte txikiena egiteko, ordutegia 
aldatu egingo dugu", azaldu du 
Antzuolako alkateak, Beñardo 
Kortabarriak.

Bigarren aldaketak Kaleba-
rrengo piboteari eragiten dio:  
egunero ez ixteko erabakia pro-
posatuko du Udal Gobernuak. 
"Aurrera begira, asmoa da hortik 
kendu eta Altzarte parean jartzea 
pibotea", dio alkateak.

Eta hirugarren proposamenak 
piboteak kontrolatzeko agintea-
rekin duela zerikusia argitu du 
Kortabarriak: "Pibote automati-
koak mando elektronikoekin zabal-
tzen dira. Orain arte, mando hori 
honako hauek dute, doan: ixten 
den gunean garajea duten bizila-
gunek; ixten den gunean bizi eta 
mugikortasun-arazoa duten hain-
bat pertsonak; ordutegi oso bere-
zia duten merkatariek –okindegiak, 
adibidez– eta larrialdi zerbitzuek. 
Asmoa da, abenduko osoko bil-
kuran aldaketen proposamena 
onartu eta gero, itxitako gunean 

dauden etxebizitzek mando bat 
eduki ahal izatea", azaldu du. 
Baina interesa dutenek eskatu 
egin beharko dute, eta ordaindu. 
"Karga lagatzeko edo hartzeko, 
beste ezertarako ez da erabiliko 
mandoa. Bestelako erabileraren 
bat ikusiz gero –aparkatzeko, adi-
bidez–, gaizki erabili duenari ken-
du egingo zaio mandoa eta ez zaio 
berririk emango. Udalaren iritziz, 
ez da beharrezkoa zamalanak 
nahitaez gunea itxita dagoenean 
egitea –adibidez, merkataritza-gu-
netik erosketekin etortzea–. Eta 
mandoak kostu bat duenez, esku-
ratu nahi duenak kostu hori 
ordaindu egin beharko du", azpi-
marratu du alkateak. 

Abiadurarekin eta norabidea-
rekin lotutako aldaketak ere izan-
go direla aurreratu du Antzuo-
lako alkateak. 

Oinezko planak aldaketak 
izango ditu abenduan
Herritarrek eskatuta, aldaketak osoko bilkurara eramango ditu udal gobernuak

Auto bat kalebarrenetik Herriko Plazarako noranzkoan.  |   maider arregi

o H a r r a k

ElkarrETaraTZEa
Emakumeen Kontrako Indar-
keriaren Aurkako Nazioarteko 
Egunaren harira, azaroaren 
25ean, eguaztena, elkarretara-
tzea egingo dute Herriko Plazan, 
19:00etan.

Gaztaina ErrE Jana
Azaroaren 21ean Landatxopeko 
bazkideek gaztaina erre jana 
egingo dute, 18:30ean. 120 baz-
kidek eman dute izena.

pOSTa biDEZ bOZkaTZEkO
Antzuolako EH Bilduk gogora-
razi gura du abenduaren 20ko 
hauteskundeetarako posta bidez 
bozkatzeko aukera dagoela. 
"Lan arrazoiengatik edo beste 
edozein arrazoirengatik egun 
horretan kanpoan izango dire-
nei posta bidez bozka daitekee-
la esan nahi diegu". Informazioa 
hemen jaso dezakete: antzuola@
ehbildu.eus helbidean edo 669 
95 84 92 telefonoan.

P
ublikoaren aurrean 
ukatu egingo dut berba 
horiek nire ahotik ate-
ra direla, baina bene-

tan: zein ondo pasatu genuen 
zapatuan —gauean tabernetan 
jarri ziguten musika eskasa 
alde batera lagata, noski!—.

Ia hiru hamarkada geroago, 
bazkaltzeko hitzordua egin 
genuen 8-A gelakook; ikastalde 
berezia, inor izatekotan! Izan 
ere, OHOn ginela, 3. mailan, 
plazatik Poligonora bidali gin-
tuzten Aranzadiko ikastolakoek, 
eskola publiko castellanora: 
Antzuolakoak, Osintxukoak 
eta Poligonokoak –baita Ber-

gara periferiako beste hainbat 
ere: San Joangoak eta San 
Lorentzokoak–. Esango nuke 
era horretako zonifikazioa gaur 
egun ez dela legezkoa; baina, 
era berean, hari esker ezagutu 
genuen gehienok Poligonoa  
–Antzuolakoa lehenago ezagu-
tu nuen–, eta halaxe lortu gela 
hain berezia. 

Handik urte pare batera, 
seminarioan geratu ziren gai-
nerakoek ere lekuz aldatu beha-
rra izan zuten, baina ordurako 
geu ginen arauak genekizkie-
nak; Ramos atezainaren txili-
bitu-hotsaren ostean, ilaran, 
eskolara sartzeko liturgia, esa-
terako. Horretaz ere jardun 
genuen zapatuan Etxagin. Ez 
genuen barre eta dantza gutxi 
egin –Izaro, sesio bikaina!–.

Zein ideia bikaina, Ainhoak 
eta Julenek. Eskerrik asko 
bioi! Zimurrak, buruko zuriu-
neak, ile urdinak eta kiloak 
gorabehera, plazera izan zen 
atzera zuekin denokin egotea.

Zein ondo 
Bergaran!

mArIjO 
dEOgrAcIAs

n i r e  u s t e z

m.A.  |  antzuola

Musikarien eguna ospatuko da 
azaroaren 22an, domekan. Hala, 
Santa Zezilia egunean musika 
izango da protagonista nagusia. 
Bereziki, herriko gaztetxoenda-
ko ahalegina egin gura izan dute. 
Modu horretan, musika eta kan-
tua protagonista izango dira 
Xabier Lizaso eskarmentudun 

piano-jotzailearen eskutik. Liza-
sok Izeba tekla izeneko euska-
razko ikuskizun musikatua 
eskainiko du Torresoroan, 
18:30ean hasita. 

Lizaso (Orio, 1965) autodi-
dakta da eta bere kabuz ikasi 
zuen pianoa jotzen. Gerora, bere 
formakuntza osatu zuen Donos-
tia, Sevilla, Londres eta Varso-
viako musika kontserbatorioetan. 

'izeba tekla' 
Domekako ikuskizun musika-
tuan, Lizaso piano-jotzailea ez 
da protagonista izango. Belarria 
eta arreta lantzeko bost joko 
proposatuko ditu eta taldeka 
nahiz bakarka egin beharko 
ditu ikusleak joko horiek. Liza-
sok dio familia osoarendako 
ikuskizuna dela eta kantuan 
joango direla haurrak eta gura-
soak etxera.

Musika eta jolasak Santa 
Zezilia eguna ospatzeko
domeka iluntzean 2 eta 12 urte artekoendako 
piano kontzertua izango da torresoroan

Xabier Lizaso.  | udaleKo Kultura saila

aritz elortza

Arrola taldeak antolatuta, domekan mendi bizikleta irteera egin zuten. 
giro ezin hobean, Atxondon hasi eta Antzuolarainoko ibilbidea egin 
zuten. Anbotori buelta ematen hasi, eta Besaide, Udala eta Arrasate 
arteko ibilbidea menditik egin zuten. Bidegorritik Bergarara eta handik 
Antzuolara joan ziren.

Paraje 
paregabean 
mendi buelta
ederra
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Jubilatuen elKartea

Aramaioko erretiratuak Arantzazun izan ziren joan zen astean. 
Lehenengo, Arrikrutzeko kobetan izan ziren, eta ondoren, gomiztegiko 
gaztandegia bisitatu zuten. Baserriaren funtzionamendua nolakoa den, 
zelan zaintzen dituzten ardiak, gazta nola egiten duten... ezagutu zuten; 
horrez gain, gazta dastatu zuten. Bazkaria sindika jatetxean egin zuten. 
53 lagun elkartu ziren, eta giro ezin hobean ibili ziren. Aurrerantzean ere 
horrelakoak egiteko gogoz daudela esan dute. 

Erretiratuak 
Arrikrutzen 
eta Gomiztegin 
izan dira

Domekan jaien errepikapena egingo dute Gantzagan. 14:00etan 
kanpai errepikak eta etxafuegoak izango dira eta 14:30ean kantu 
bazkaria izango dute Sei Pistols eta Trabuko Bat taldeekin. Jaie-
tako lehenengo aste bukaera giro ezin hobean ospatu zuten, eta  
txapel jaurtiketa izan zen jaietako berrikuntza: denetan onena 
Josu Errasti izan zen.

Sei Pistols eta Trabuko Bat taldeek girotuko dute 
Gantzagako jaietako kantu bazkaria

Azaro bat somenaz jardunaldien barruan, Blanca Gomez de 
Segura izango da kultura etxean eguenean, 19:00etan. Arte 
plastikoei eta artisautzari buruz jardungo du Ollerietakoak. 
Gorbeialdeko kulturgileekin elkarrizketa publikoak izateko 
aukera eskaintzen du saioak; ikusleek galderak egiteko auke-
ra izango dute. 

Arte plastikoei eta artisautzari buruzko galderak 
egiteko aukera egongo da eguenean, 19:00etan

Azaroaren 25aren harira hainbat ekintza antolatu dituzte Bio-
lentzia matxistarik ez! lelopean. Gaur, egubakoitza, film laburren 
emanaldia eta eztabaida izango dute gazte lokalean, 19:00etan. 
Bihar, 09:30ean hasita, herriko eragileek kupelak margotuko 
dituzte plazan, eta murala ere margotuko dute. 22:00etan, kultu-
ra etxean, 50 sombras de Grey film ezaguna eskainiko dute, eta 
horren gaineko eztabaida izango dute ondoren. Azaroaren 25ean, 
eguaztena, kontzentrazioa egingo dute herriko plazan, 18:00etan.

Emakumeen Kontrako Indarkeriaren Aurkako 
Nazioarteko Egunaren harira kontzentrazioa

sastiñan dituzte bihar goizean margotuko dituzten kupelak.  |   a.e.

oilogor elKartea

Gorka 
Astondoa 
txapeldun

oilogor ehiza eta arrantza 
elkarteak antolatutako oilagor 
txapelketa jokatu zuten azaroaren 
7an, zapatua. Aramaioko lurretan 
jokatu zuten txapelketa; irabazlea 
gorka Astondoa izan zen eta 
bigarren, iñigo Molero. iazko 
txapeldun endika gardokik banatu 
zituen sariak.

ArANtZAZu EZkIbEl  |  aramaio

Euskeraz bizi gure dot ozen alda-
rrikatu gura dute Aramaion. Hori 
horrela, ekintza ugari antolatu 
dituzte Euskararen Egunaren 

harira. Horietako bat, euskal 
ginkana, dagoeneko abian da. Bi 
talde egin dituzte: 14 urtera arte-
koak eta helduak. Bada, gaztetxoen 
galdera sorta dagoeneko kalean 

da. Gaur arte izango dute eran-
tzuteko aukera, kiroldegian eta 
kultura etxean. Bigarren galdera 
sorta azaroaren 23tik azaroaren 
27ra arte izango da. Nagusiena, 

aldiz, lehenengo sorta azaroaren 
22ra arte izango da; eta bigarre-
na, azaroaren 26tik 29ra. Galderak 
daude: Anboton, Anusen, B. Azpi-
likuetan, Dukienan, Ekin, Ibarra 
okindegian, Kintelan eta Unzue-
tan. "Euskararen eta Aramaioren 
inguruko galderak dira", azaldu 
du Rosa Mondragonek, Euskara 
Jarraipen Batzordeko kideak.

Euskararen Egunean banatu-
ko dituzte sariak, abenduaren 
3an, 18:00etan, Sastiñan. Nagusien 
sariak: lehenengoarendako, bi 
pertsonarendako afari bat; beste 
hiru sari ere egongo dira –herri-
ko produktuz osatutako otarreak–. 
Gaztetxoen sariak: bi bonu mate-
riala erosteko.

'amama' filma 
Datorren egubakoitzean, azaroa-
ren 27an, Amama filma eskaini-
ko dute kultura etxean. Asier 
Altuna bergararraren lana 
22:30ean eskainiko dute. 

herri lasterketa eta aukeran
Euskararen Egunaren harira, 
berrikuntzetako bat herri laster-
keta izango da. Kontseiluak bida-
litako gonbidapena onartu, eta 
herri lasterketa antolatu dute 
azaroaren 28rako, 12:00etan. Hiru 
ibilbide antolatu dituzte: lehe-

nengoa 270 metrokoa izango da 
eta 6 urtera arteko umeei zuzen-
dutakoa da; bigarrena, 725 metro-
koa, 6-12 urte bitarteko umeei 
zuzendutakoa; hirugarren ibilbi-
dea, 2,2 kilometrokoa. 12-16 urte 
bitartekoek itzuli bat egin behar-
ko dute eta, 16 urtetik gorakoek 
bi itzuli –4,4 kilometro–. Amaie-
ran, luntxa eta photocall-a egon-
go da. Izen-ematea zabalik dago: 
udaletxean, kultura etxean eta 
euskara@aramaio.eus helbidera 
mezua bidalita. 

Azaroaren 28an, gainera, Auke-
ran dantza konpainiaren ikuski-
zuna ikusteko aukera egongo da, 
Txirritola euskara elkarteak 
antolatuta. Aramaioko kultura 
etxean izango da, 20:30ean. Edu 
Muruamendiaraz bergararrak 
zuzentzen du Aukeran konpainia.

hika ikastaroa 
Txirritola euskara elkarteak Ara-
maioko hika ikasteko saioak 
antolatu ditu. Azaroaren 24an 
eta 25ean izango dira, 18:00etatik 
20:00etara, udaletxean. Txipi 
Ormaetxeak emango ditu eskolak, 
saio teoriko eta praktikoak. Ize-
na emateko azkeneko eguna gaur 
da, egubakoitza: liburutegian, 
udaletxean edo txirritola@gmail.
com helbidera idatz daiteke.

Eskura daude euskal 
ginkanaren galderak 
euskararen egunaren harira antolatu dute aramaioren gaineko lehiaketa

Helduendako ginkanak bi galdera ditu.  |   arantzazu ezKibel
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ubANE mAdErA  |  leintz gatzaga

Dorletako Amaren Santutegiaren 
teilatua urtea amaitu baino lehen 
hasiko dira konpontzen. Aretxa-
baletako Agustin Bengoa erai-
kuntza enpresak egingo ditu obrak, 
100.000 euro inguruko aurrekon-
tuarekin. Jose Olabek, Arrasa-
teko eta Bergarako artzapez-ba-
rrutiko kideak, esplikatu du 90.000 
euro inguru kostako dela teila-
tuko konponketak egitea: "Baina 
halako kasuetan beti ateratzen 
dira egin beharreko ukitu gehia-
go, eta horrexegatik 100.000 euro 
bideratuko ditugu". 

Dirua batzen segituko dute 
Hark azpimarratu du, era berean, 
irailean artzapez-barrutiak abia-
razitako diru bilketarekin segitu 

behar dutela gastu horiei aurre 
egin ahal izateko. "15 egun barru 
batzarra dugu eta orduan ikusi-
ko dugu zehatz-mehatz zenbat 
diru batu den, baina bai, dirua 
batzen segitu beharko dugu". 

Santutegian bertan dute jarri-
ta konponketa eta diru beharra 
iragartzen dituen kartela. Eta 
bertan daude adierazita dirua 
sartzeko kontu korronteak: Labo-
ral Kutxa: 3035 00 0152 0010701559 
edo Kutxabank: 2095 50 3841 
1061624291. 

Bestalde, santutegiarekin 
jarraituz, gogoan izan behar da 
bukatu dela "udako denboraldia" 
mezei dagokienez; bestela esan-
da, maiatzera arte ez dute meza-
rik esango Dorletako Amaren 
Santutegian.  Dorletako Ama.  |   ubane madera

Urtea bukatu aurretik hasiko dira obrak

imanol soriano

Eskulangintzaren bueltan, ohiko produktuekin batera horren 
ohikoak ez direnak ere jarri zituzten San Milixan azokara ber-
taratu zirenek: artilez egindako xaboia eta gurpilen pneumatikoz 
egindako loreontziak, esaterako. Sorginen taloek ere arrakasta 
izan zuten eta ikusmina sortu zuen, beste bat aipatzearren,  
Gatzagako bertako Sualai errementaritza artistikoak.

Ikusmina eta jakin-mina azokan

lEinTZ GaTZaGa

lEinTZ GaTZaGa

Sei pintxo dastatzeko eta baloratzeko aukera izango dute Elge-
tako bezeroek domekan. Parte hartzeak, gainera, hainbat zozke-
tatarako txartela emango du. Eta euskal kantutegiko abesti 
ugari ekarriko ditu Elgeta Kantuan ekimenak, 13:00etan hasita.

Euskal kantutegiko abesti ezagunekin gozatzeko 
aukera izango da bigarren pintxo domekan 

Hamar lagunek eman dute izena gaur eta bihar artean Elgetan 
egitekoa den tailerrerako. Azaroaren 25erako, berriz, arte insta-
lazioa eta elkarretaratzea iragarri ditu Udalak, 18:30erako, herri-
ko plazan. Gorriz margotutako zapata zaharrekin egingo dute 
instalazioa. Bihar margotuko dituzte, gaztetxean, 11:00etan. 
Herritar guztiak daude ekintzotan parte hartzera gonbidatuta.

Autodefentsa feminista tailerra, arte instalazioa eta 
elkarretaratzea indarkeria matxista ikusarazteko

Kultura etxean egingo dute batzarra eta gai zerrendan daude, 
besteak beste, zuzendaritza berria aukeratzea, diru kontuen berri 
ematea, etorkizuneko jardueren nolakotasunaz hausnarketa egi-
tea eta 2016ko irteerak erabakitzea. Bilera irekia izango dela 
jakinarazi dute, baina zehaztu dute aurten bazkide izan direnek 
soilik izango dutela botoa emateko eskubidea.  

Kantsatzeke mendi taldeak urteko batzar nagusia 
deitu du martitzenerako, hilaren 24rako, 18:30ean

lArrAItZ ZEbErIO  |  elgeta

Hamabost herritar eta sei udal 
ordezkari elkartu ziren eguazte-
nean Danon artian danon herri-
xa dinamikaren lehenengo herri 
batzarrean. Ehun bat herritarrek 
bete dute Udalak banatutako gal-
detegia. Jasotako erantzunen eta 
proposamenen berri eman zuten 
parte hartze prozesuan gidari 
lanak egiten diharduten Nola 
enpresako ordezkariek. 

Herritarrek ondoen baloratu-
tako esparruak ongizatea, ingu-
rumena, kirola eta hezkuntza 
dira. Txarren baloratutakoak, 
berriz, osasun zerbitzua eta turis-
moa dira. 

askotariko proposamenak 
Proposamen zehatzetan sartuta, 
etxebizitza hutsekin lotutakoak 
nabarmen daitezke. Jasotako 
erantzunetan errepikatu egiten 

da etxebizitza berriak eraiki beha-
rrean hutsik daudenak merka-
turatzeko neurriak hartu behar 
direla. Antzokia biziberritzeko 
beharra ere behin baino gehia-
gotan agertu da. Herritarren par-
te hartzearekin antzokiarendako 
proiektu berri bat egin beharko 
litzatekeela, alegia. 

Herritarrek adierazi dute, 
bestalde, berritzeko premian 
dagoela San Roke kaleko galtza-
da-harrizko zola eta erdiguneak 
oinezkoendako beharko lukeela. 
Herria zeharkatzen duen errepi-
dea kentzea proposatu dute. 

Hondakinak biltzeko sistema 
eta autobus zerbitzua —berriak 
biak— orokorrean ondo balora-
tzen dira, baina bada zer hobetu, 
eta proposamen ugari jaso ditu 
Udalak horrekin lotuta. 

Kirol eskaintzak ere balorazio 
ona jaso du, baina kirol instala-

zioak hobetzeko eskaera errepi-
katu egin da. "Gauza asko irten 
dira, eta, gure ustez, arlo batzuk 
ez dira maila berean landu. Esa-
terako, jarduera ekonomikoare-
kin lotutakoak", adierazi du Gu 
Geu Elgetako ordezkari Mikel 
Larreak  (...) Baina Elgetarenda-
ko eta elgetarrondako onuraga-
rriak izan daitezkeen proposa-
menak egin dituzte herritarrek". 

Iraitz Lazkano alkateak jaso-
tako ekarpen guztiak eskertu 
ditu. "Interesgarria da herritarrek 
ere ariketa hori egitea". Eta opo-
sizioari erantzun dio galdetegia 
prestatzen parte hartu duela, eta 
berandu datorrela ekarpena. Gai-
nera, badela astebete enpresa 
guztiek proposamenak egiteko 
eskutitza bana jaso dutela.   

Eguaztenean, hilak 25, egingo 
dute bigarren herri batzarra, 
19:00etan. Ateak zabalik dira.

Bideratzekoak izan daitezkeen 
ekarpen ugari jaso ditu Udalak
datorren asteko batzarrean parte hartze ordenantza lantzeari ekingo diote

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

iban retolaza-enrike elkoro / iñaki ugarteburu-koldo goenaga 18-12

gaur, azaroak 20, 19:00etan

oxel erostarbe-gorka arizmendiarrieta / josu Mañarikua-beñat arabaolaza

enaitz ezpeleta-jon irazabal / etor garate-eneko Maguregi

diego cantabrana-txomin de Vega / haritz gallastegi-oskar askasibar

ibon unzetabarrenetxea-Mikel beretxinaga / Mikel ormaetxea-koldo erostarbe

 epaileak: asier unzetabarrenetxe, iker zabaleta, diego cantabrana, iban retolaza

o H a r r a k

ipuin kOnTalaria
Gaur, 17:25ean, liburutegian,  
3 urtetik gorakoendako.    

GarbiGunE ibilTaria
Eguaztenean, Salbador kaleko 
plazan, 10:00etatik 21:00etara.

ikaSTarOak: kZGunEa
Dinamizatzailea KZgunean 
eguaztenean, 09:00etatik 10:30era.    

plaSTikO bilkETa
Martitzenean izango da. Inte-
resatuek deitu: 943 76 25 47.

l.z.

elgetan Berbetan ekimenaren baitan sortutako lehenengo hiru 
mintzapraktika taldeak martxan dira dagoeneko. Bi talde eguazten 
arratsaldeetan elkartuko dira   –horietako bat argazkian–, eta hirugarrena 
eguenetan. Asteon elkartu dira lehen aldiz eta taldeen funtzionamendua 
adostu dute. gogoratu behar da ekimenak zabalik jarraitzen duela.

Mintzapraktika taldeak martxan

l.Z.  |  elgeta

Mila bisitariren muga gain-
dituta datu onak direla adie-
razi dute udal arduradunek. 
Azaldu dute ikastetxeek eska-
tutako bisitek egin dutela 
gora. Aurten, oraingoz, 29 
ikastetxe izan dira ibilbide 
tematikoa egiten; gehienbat, 
16-18 urte bitarteko ikaslee-
kin. Gipuzkoatik 23 ikastetxe 
etorri dira, Bizkaitik bost 
eta Nafarroatik bat. Udabe-
rriko bisitariak dira gehie-
nak; izan ere, ikasturte amaie-
ra aukeratzen dute ikaste-
txeek irteera egiteko.

Urtarriletik 1.243 
lagun Intxortako 
bisita gidatuetan
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xAbIEr urZElAI  |  arrasate

Udazkenean bakarrik ez, neguan 
sartuta ere bailaran dortsala 
janzteko lau lasterketa izango 
dira. Eta abenduaren 13an izan-
go da lehenengoa, iaz gorakada 
galanta izan zuen Kuadrillen 
Arteko Santamas Krosaren 38. 
edizioarekin –Enrike Kabiketa 
memoriala–; izan ere, Arrasate-
ko proba horretan duela bospa-
sei urte 90 lagun inguru batzen 
ziren irteera puntuan, eta iaz, 
esaterako, 270 lagunek eman 
zuten izena –2013an baino 100 
lagun gehiago–.   

Hala ere, Arrasate Atletiko 
taldeko antolatzaileek aldaketa 
batzuk egin gura dituzte, Fer-
nando Zufiriaren esanetan: 
"Lehengo zirkuitua korrikalariei 
aspergarria egiten zitzaielako, 
eta luzea". Hala, zirkuituan alda-
keta batzuk egiteaz batera, lau 
itzuli beharrean atletek hiru itzu-
li emango dituzte, ia sei kilome-
troko lasterketa osatu arte (5.900 
metro). Krosa 12:30ean hasiko 
dute, izena egunean bertan eman 
ahal izango da eta goizean gaz-
tetxoendako probak izango dira.  

bergarakoa, baieztatuta 
Iazko arrakasta ikusita, aben-
duaren 31n egingo dute Berga-

rako San Silvestre Trail Peugeot 
Etormobil Sariaren bigarren 
edizioa. "Iaz ez genuen horren-
beste jende espero, 200 lagunen-
dako dortsalak jarri genituen, 
eta segituan amaitu ziren denak. 
Hala, azkenean, beste 50 lagu-
nendako tokia egin genuen, 250 
lagun batu ziren irteera puntuan, 
eta jendea kanpoan geratu zen", 
adierazi du Xabi Lijok: "Baina, 
lehenengo urtea izanda, kontuz 
ibili gura genuen, eta ez genuen 
jende larregi hartu gura, antola-
tzaileok ez genekielako zelan 
erantzungo genuen". 

Aurten, ostera, 300 dortsal 
aterako dituzte Bergarako men-
di lasterketarako, eta gaur bertan 
(hilak 20) zabalduko dute izen-e-
matea –www.herrikrosa.eus–. Hori 
bai, antolatzaileek oraindik ez 
dute ziurtatu ibilbidea iazko ber-
bera izango den: "Erabakitzeke 
daukagun kontu bat da, iazkoaz 
batera baditugulako beste pare 
bat alternatiba eder".    

Eskoriatzan eta Oñatin 
Running-trail edo mendi laster-
ketak alde batera utzita, urteko 
azken egunean San Silvestre kla-

sikoak ere izango dira, Eskoria-
tzan eta Oñatin. Oñatikoak par-
te galanta izaten du urtero, Asier 
Osinagak gogorarazi duen 
moduan: "Azken urteotan kopu-
ru nahiko antzerakoa izan dugu, 
350 lagun inguru. Esango nuke 
egun horretan Oñati erdiak egi-
ten duela korrika [Barre]". 

Eta, hain zuzen, hori da San 
Silvestre baten helburua: "Urte-
ren baten 400 lagun ere egon izan 
dira irteera puntuan, Legazpitik 
eta Zumarragatik ere etortzen 
da-eta jendea. Eta egia da azken 
urteotan Eskoriatzako lasterketak 
ere indarra hartu duela eta Arra-
sate eta Aretxabaleta inguruko 
batzuek Eskoriatzarako joera 
hartu dutela", adierazi du.   

Eta zuzen dabil Osinaga, Esko-
riatzako Silbestradiek geroago 
eta indar handiagoa hartu du 
eta. Hala, antolatzaileek proba 
hura ere herrikoia izan dadin 
egiten dute lan, eta lasterketa 
ia osoa elkarrekin egiten dute 
guztiek, neutralizatuta egongo 
balitz moduan. Eta ondoren, 
zirkuituko azken itzulian nork 
bere erritmoari heltzen dio; hala, 
aurrealdean egur polita egoten 
da. Bada, hor daude lau hitzordu, 
abenduko hotzari aurre egiteko, 
kirola eginda.

neguko hotzari hortzak luze, lau 
lasterketa urtea amaitu aurretik

arrasateko santamas lasterketak ibilbidea aldatuko du; hilaren 13an egingo dute

bergarako san silvestre trail lasterketaren bigarren edizioa iragarri dute antolatzaileek

iazko san silvestre trail lasterketaren irteera puntua, seminarioko patioan; imanol Larrañaga eta Ainhoa Landinez izan ziren azkarrenak.  |   xabi urzelai

santamas krosa.  |   a.gordo oñatiko san silvestre proba.  |   goiena eskoriatzako silbestradie.  |   i.uribetxebarria

santamas 
krosak ibilbide 
berria izango du 
aurten

gaur zabaltzen 
da bergarako 
san silvestreko 
izen-ematea

aTlETiSmOa
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Xabi Fernandez, aurtengo denboraldian, kart gainean.  |   xabi Fernandez

Maila gorena, gutxi 
batzuen esku dagoena

xAbI urZElAI  |  arrasate

Xabi Fernandez Purito-k duela 
urte batzuk saihetseko lesio baten-
gatik baztertu behar izan zuen 
motorreko kirol modalitateari 
serio heldu dio aurten, kartinga-
ri. Auto-zale amorratu horrek 
KZ2 kategoriako kart-a erosi eta 
125 zentimetro kubikoko motorra 
ondo estututa Villarcayoko (Bur-
gos) txapelketa irabazi du –zortzi 
lasterketa ziren–: "Ez nuen uste 
horren azkar hartuko nionik 
eskua. Hasiera gogorra izan zen, 
bizpahiru buelta egiten nituen 
zirkuituan topera, eta gero, atse-
den hartu behar nuen, ezin nue-
lako jarraitu". 

Poliki-poliki, baina, joan zen 
fisikoki ohitzen: "Kart-ek ez dituz-
te esekidurak, eta errepideko 
kolpe guztiak pilotuak jasan behar 
izaten ditu". Asfaltotik zentime-
tro gutxira eserita, 180 kilometro 
orduko abiadura hartzera iristen 
dira: "Hasieran, inpresio handia 
ematen du".  

Hala, hainbat zirkuitutan 
entrenamendu saio txukunak 

egin ostean, lasterketetan hasi 
zen, eta Burgos aldean lehiatu 
da, gehienbat: "Ipar zonako txa-
pelketan ere parte hartu gura 
nuen, baina ez da posible izan. 
Burgosen, hasierako lasterkete-
tan, egun rallyetan dabiltzan 
hainbat piloturen kontra neurtu 
zituen indarrak, eta han ikusi 
zuen erritmo antzerakoa zuela: 
"Orduan erabaki nuen txapelke-
ta horretan apur bat serioago 
jardutea, eta erregularra izaten 
ahalegindu naiz".       

lan kontuengatik ezezkoa 
Arrasatekoak zirkuituetan era-
kutsitako esku ona dela-eta pare 
bat talderen gonbita jaso du 2016ra 
begira: "Baina ezetz esan behar 
izan diet, lan arrazoiengatik, 
akaso, kanpora joan beharko 
dudalako. Proposamena zen kos-
ka bat gora egin eta Gaztela eta 
Leongo txapelketa jokatzea. Guz-
tira, zortzi lasterketa inguru dira, 
baina horretarako aurrekontu 
handiagoa beharko nuke, eta 
ezinbestekoa izango litzateke 
babesleekin konpromiso zehatz 
batzuk hartzea. Txapelketa nazio-
nala kenduta, Gaztela eta Leongoa 
eta Valentzia aldean egiten dute-
na izango dira Espainian dauden 
txapelketarik serioenak".       

maila nazionala probatzea 
Talde horiei ezezkoa emateak 
esan gura du Gaztela eta Leon-
goaz gain kartingeko maila nazio-
naleko txapelketan parte hartze-
ko aukera erabat baztertzea: 
"Aukera izango nuke maila nazio-
naleko probaren batean parte 
hartzeko. Hor ez daukat zereginik, 
aurrealdean ibiltzeko diru asko 

jarri behar delako mahai gainean, 
baina esperientzia ederra izango 
litzateke, atzean ibilita ere hala-
ko lasterketetan beti egoten dela-
ko zer ikasi".       

Dirua izatea, ezinbesteko 
Rallyetan hasi aurretik karting 
mundua probatu gura izan du 
Purito-k, eta ohartu da modali-
tate hau rallyetakoa bezain gares-
tia izan daitekeela, edo gares-
tiagoa: "Nazionalean ibiltzea 
ezinezkoa da. Pentsa, lasterketa 
bakoitzeko kart-ak alokatu egin 
behar dira, dagokien mekanika-
ri taldearekin. Horrek esan gura 
du, gutxienez, atzealde-erdialdean 
dabiltzanek 6.000 euro gastatzen 
dituztela lasterketako. Eta 
aurrealdean dabiltzan pilotuek 
20.000 euro xahutzen dituzte 
probako. Zorakeria hutsa da, 
dirudunen esku soilik dagoen 
kontu bat, edo aitajaun indar-
tsuak dituztenendako".       

babesleei eskerrak 
Arrasatekoak karting denboral-
dian ez du halako aurrekonturik 
izan, ezta gutxiago ere, baina 
izan dituen babesleak ez ditu 
saltzeko: "Zortea izan dut, eta 
Think Fast, Taupa taberna, Sumen-
di gozo-denda eta Epele galdara-
gintzakoen laguntza izan dut. 
Eskerrak eurei, eta datorren 
urtean babesle gehiago animatzen 
badira, ederto". Izan ere, kart-a 
alboratu –salgai dauka– eta auto 
bat erosita rallyak probatzeko 
aukera aztertzen dabil: "Askata-
sun handiagoa ematen du, tarte-
ka lasterketa bat egin edo zirkui-
tuan ibiltzea izango litzateke-eta 
asmoa". 

Kartingean urte borobila egin du xabi Fernandezek

bi talderen eskaintzari uko egin die lan kontuengatik
kortazar, eskuman, Villa la Angosturako irteera puntuan.  |   K42series.Com

Podiumeko lehen postuan.  |  x.Fernandez

x.u.  |  arrasate

Lasterketaz –eta garaipenez– 
betetako denboraldi baten 
ostean, Oihana Kortazarri azken 
proban, Argentinan, esan zion 
gorputzak nahikoa dela, eta, 
giharretako minengatik, laster-
keta bertan behera uztea era-
baki zuen. Elgetakoak 15. kilo-
metro ingurura arte eutsi zion, 
baina orduan, min hartu aurre-
tik, Villa la Angosturan egiten 
duten Salomon K42 lasterketa 
utzi behar izan zuen. "Gorpu-
tzari kasu egiteko eguna izan 
da: gelditzea. Lasterketa ugari, 
kilometro asko, gorputzak eman-
dako abisuei kasu egin behar 
zaie. Jokoaren parte da!", adie-
razi zuen proba bertan behera 
utzi eta gutxira, sare sozialetan. 

Eta kiroltasunez hartu zuen 
gertatutakoa: " Elisa Descoren 
eta Stevie Kremmerren artean 

dago borroka, onenak irabaz 
dezala! Nik berriz Villa La Angos-
turara etortzearekin irabazi dut".

Hala, Elisa Desco izan zen 
onena, Stevie Kremer bigarren 
eta Judith Toribio hirugarren.  

pozik egoteko moduko urtea 
Salomon Etixx taldeko atleta 
moralki topera abiatu zen Argen-
tinara, Montsenyko mendi mara-
toia irabazi zuen duela 15 egun, 
eta, horrekin batera, Sky 
Series-ak poltsikoratu zituen. 
Baina denboraldia luzeegia egin 
zaio. Orain, lasaiago, Argenti-
nara egindako bidaia turismo 
apur bat egiteko aprobetxatu 
gura du Elgetakoak. Dagoeneko 
Mendozan daude, eta Aconcagua 
(6.962 metro) mendia igotzea 
du amets. Horrekin amaituko 
du 2015a, datorren urtera begi-
ra jartzeko.

oihana kortazarrek bertan 
behera utzi du urteko azkena
argentinan "gorputzari kasu egin", eta erretiroa 
hartu zuen salomon K42 series lasterketan

karTinGa

mEnDi laSTErkETa
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Lehenengo taldearekin sarritan entrenatzen bada ere, oraingoz 
Sansen dihardu Andoni Ugarte atzelari oñatiarrak. Poliki-poliki, 
baina, lehenengo taldera iristeko pausoak ematen dabil, eta horie-
tako pauso bat eman berri du; izan ere, datorren urteko ekainean 
amaitzen zuen talde txuri-urdinarekin zuen kontratua, eta, aste 
barruan, kontratua luzatzeko egindako eskaintza onartu du. 

Harrobiko jokalari andoni ugarte oñatiarrak kontratua 
berritu du realarekin 2018ko ekainera arte

Debagoieneko zenbait pilotari lan txukuna egiten dabiltza 
Gipuzkoako txapelketan. Hala, Bergaran egongo den egitarau 
zabalaren barruan, gaur, egubakoitza, 19:30ean hasita, Eneko 
Muguruzaren partidua izango da garrantzitsuena, finalerdia 
jokatuko du-eta Hernanikoen kontra. Arrasaten, ostera, kade-
te mailako finala jokatuko dute Muruak eta Egigurenek (21:00), 
Hernaniren kontra.

kadete mailako gipuzkoako finalak jokatuko dituzte 
arrasaten, eta bergaran Muguruzak finalerdia

x.u.  |  arrasate

Jokatutako bost partiduetatik 
hiru irabazita abiatuko da MU 
Palentziara, sailkapenaren azke-
neko postuan dagoen Venta de 
Baños taldearen kontra indarrak 
neurtzera. EBAn ez dago kon-
trario errazik, baina horiek dira 
etxetik kanpora irabazi beha-
rrekoak, etxeko garaipenetan 
itsutu barik. 

bereiker saria, barberok 
Joan den asteko partiduak detai-
le asko utzi zituen. Garrantzi-

tsuena, zuri-moreen garaipena 
(77-62, Grupo Santiago Automo-
cion), eta beste detaile bat, iaz-
ko jokalari onena saritu zutela, 
Bereiker sariarekin: Iker Bar-
berok jaso zuen sari hori. 

natra Oñati, lider 
Oñatikoak, ostera, bikain dabil-
tza Euskadiko Txapelketako 
bigarren mailan, Judezen muti-
lak lehenengo postuan daude, 
jokatutako sei partiduetatik 
bost irabazita. Biharko kontra-
rio Mungia bosgarren dago.  

seigarren postuak ematen duen patxadarekin 
abiatuko da Mu Palentziara zapatuan

etxean oso indartsu dagoen 
Mondrak bergara hartuko du

xAbIEr urZElAI  |  arrasate

Erregional Preferenteko hamar-
garren jardunaldiak Mondraren 
(19 puntu) eta Bergararen (14) 
arteko derbia ekarriko du, ezohi-
ko ordutegian, gainera (domeka, 
17:00, Mojategi). Zuri-moreek 
etxeko bolada onarekin jarraitu 
gura dute –lau garaipen–, eta 
joan den astean Ikasberriren 
kontra izandako porrota zuzendu 
(0-1). Amaikak Bat (24) taldeak 
izandako liga hasiera ikusgarria-
ren ondotik, zuri-moreek ez dute 
Debakoen itzala galdu gura. 

Bergara ere ez dabil txarto, 
nahiz eta azken bi partiduetan 
izandako porrotengatik aurreal-
deko postuak aldendu egin diren 
apur bat. Mahoneroek, baina, 
etxetik kanpora behera egin izan 
dute, orain arte bi puntu baino 
ez dituzte batu Agorrosindik 
urrun, eta joaera hori aldatzeko 
asmoz joango dira domekan Moja-
tegira. 

Amaitzeko, Aretxabaletako 
bigarren taldeak ere etxean joka-
tuko du, atzealdean dabilen Urko-
mendiren kontra (domeka, 16:30), 
eta Antzuolak Usurbilera egingo 
du bidaia, ligako bigarren garai-
penaren bila (zapatua, 15:30, Hara-
ne).

uDak betoñoren kontra 
Hirugarren Mailan, atzealdeko 
postuetatik ihes egiteko borrokan 

dabiltzan Betoño eta Aretxaba-
leta izango dira zein baino zein 
gehiago (domeka, 16:30, Gasteiz). 

Hori bai, gasteiztarrek Valle-
ren mutilek baino puntu kopuru 
bikoitza batu dute: 18. Joan den 
astean Ibarran Valleren mutilek 
Basconiaren kontra merezi ez 

zuten porrota jaso zuten, eta zaleek 
haserre amaitu zuten epaileak 
egindako lanarekin. Bada, kate-
goriara iritsi berri den talde txi-
ki batek horrelakoei ere aurre 
egin beharko die.

aloñakoak hondarribira
Ohorezko Erregionalean, Aloña 
Mendik bosgarren postuan dagoen 
Hondarribiaren kontra jokatuko 
du zapatuan (15:30). Igor Serrano 
entrenatzaileak joan den dome-
kako partidua amaitu berritan 
adierazi zuen partidu horretara-
ko erabat aldatu beharko duela 
jokatzeko modua. Kostaldekoek 
partidu bakarra galdu dute etxean, 
baina oñatiarrak ez dira horren 
txarto moldatzen kanpoan, 7 pun-
tu batu dituzte eta.

zubiaren mutilek etxeko partidu guztiak irabazi 
dituzte; bergarak ez du goialdeko trena galdu gura

x.u.  |  arrasate

Arrasateko Ford Mugarri Arra-
sateren eta Izarraitz Taberna 
Aloña Mendiren arteko derbia 
goiz iritsi zen, goizegi. Bosgarren 
jardunaldian bi taldeek sailka-
penean agintzen zeudela neurtu 

zituzten indarrak, baina partiduek 
aurrera egin ahala aurrean jarrai-
tzen dute biek.

Hasiera batean, badirudi mai-
la nazionaletik kategoria galdu 
berri duen Ford Mugarrik Eus-
kadiko Txapelketan aurrean egon 

beharko zukeela, baina taldean 
egon diren aldaketekin iazkoa ez 
zen inondik inora erreferentzia, 
eta lider daude 15 punturekin.

Eta zer esan Oñatikoen gai-
nean, mailaz igo eta urte txuku-
na egiteaz konformatu ez, eta 
puntu bat gutxiagorekin (14), 
baina hor daude, aurrekoek huts 
noiz egin zain. Hala, zapatuan bi 
taldeek jokatuko dute etxean, 
biek 18:00etan, eta biek sailkape-
nean erdialdean dauden bi tal-
deren kontra, Escolapios eta 
Tolosa. 

Eta aipamena merezi dute, 
baita ere, Aloñako neskek, Eus-
kal Ligara igotzeko helburuare-
kin dabiltza eta; asteburuan, 
baina, atseden izango dute.

biak aurrean, egoera erabat 
ezberdinetatik etorri arren
euskadiko txapelketara bide ezberdinetatik iritsi 
dira, baina aurrean dabiltza arrasate eta aloña

izarraitz tabernakoek Zubikoako harmailak bete gura dituzte ostera.  |   goiena

Mondrako Lopez, Bergararen kontrako derbian, 2012an.  |   goiena

ESkubalOia

fuTbOla

SaSkibalOia

pilOTa

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

Hirugarren MaiLa
Betoño-Aretxabaleta
domeka. 16:30. gasteiz.

oHorezko erregionaLa
Hondarribia-Aloña Mendi
zapatua. 15:30. ondartza.

erregionaL PreFerentea
Usurbil-Antzuola
zapatua. 15:30. harane.
Mondra-Bergara
domeka. 17:00. Mojategi.
Aretxabaleta-Urkomendi
domeka. 16:30. ibarra.

LeHen erregionaLa
Armaginak Jotake-Mondra
zapatua. 15:30. eibar.
Bergara-Arizmendi
zapatua. 16:30. ipintza.

oHorezko gazteak
Zarautz-Aretxabaleta
zapatua. 12:30. zarautz.
Aloña Mendi-Ordizia
domeka. 16:30. azkoagain.
Bergara-Mondra
zapatua. 15:30. agorrosin.

eMakuMezkoak erregio.
Eibar-Mondra
domeka. 15:30. unbe.
Ilintxa-Arizmendi
zapatua. 16:00. bikuña.

eMakuMezko gazteak
Bergara-Lagun Onak
zapatua. 12:30. ipintza.

areto Futbola

euskaL Liga
Oiartzun-Aretxabaleta UDA
zapatua. 17:30. oiartzun.
Eskoriatza-Sasikoa
zapatua. 18:00. Manuel Muñoz.

giPuzkoako Liga
Pizza Per Tutti Mon.-Isu Leihoak
zapatua. 18:00. Musakola.

senior neskak
Eskoriatza-Idiazabal Xaloa
domeka. 12:00. Manuel Muñoz.

saskibaloia

eba
Venta de Baños-MU
zapatuan. 20:15. Venta de baños

bigarren MaiLa
Mungia-Natra Oñati
zapatuan. 16:00. Mungia.

gazteak, euskaL Liga
Mondragon Unib.-Tabirako
zapatua. 12:00. iturripe.

giPuzkoako seniorrak
Soraluce BKE-DKS
zapatua. 16:30. labegaraieta.
MU-Cafes Aitona Askatuak
zapatua. 18:00. Musakola.

Hirugarren senior MaiLa
Ganbara-Aloña Mendi
zapatua. 19:15. andoain.

eMakuMezkoen seniorrak
Añorga-Eskoriatza
zapatua. 16:00. donostia.

eskubaloia

euskaDiko tXaPeLketa
Izarraitz Aloña-Escolapios
zapatua. 18:00. zubikoa.
Ford Mugarri-Tolosa
zapatua. 18:00. iturripe.

eMakuMezko euskaDiko.
Aloña Mendi (atsedena)

giPuzkoako LurraLDeko
Donibane-Bergara
zapatua. 18:00. pasai donibane.

giP. bigarren LurraLDek.
Arrasate-Urola
zapatua. 13:00. iturripe.

errugbia

euskaDiko tXaPeLketa
Arratiako-Kanpanzar ART
Zapatuan. Ordua konfirmatzeke.

pilota

oÑati
gaur, 19:00etan partidu bat  
aloña Mendi3-añorga3.

bergara
gaur. 19:30ean hasita hiru partidu: 
bergara-intxurre1  
bergara-hernani 
bergara-lagunak

arrasate
gaur. 21:00etan hasita: 
arrasate-hernani

Aretxabaletak 
betoño izango 
du aurrean; 
atzealdetik ihes 
egiteko lehian 
dabiltza biak

bi taldeek 
etxean jokatuko 
dute bihar; 
kontrarioak 
taularen erdian 
dabiltza 
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azaroak 21
2015ARRASATEKOBASERRIKO

PRODUKTUENAZOKA
09:00-14:00 Seber Altube Plaza

HILEKO 3. ZAPATUAN
Antolatzailea: Laguntzailea:

simon arrietaren obrak 
baliatuz, artea ulertzeko 
bilduma etxean ikusgai 
gaur, egubakoitza, 19:00etan inauguratuko dute 
'simon arrieta 1915-1969' erakusketa, aroztegin
A. ArANburuZAbAlA  |  bergara

Urtarrilean ekin zien Beart mar-
golarien elkarteak, Udalaren 
laguntzarekin, Simon Arrieta 
margolariaren jaiotzaren men-
deurreneko ospakizunei. Harrez-
kero, Bergarako margolari eza-
gunaren izena eta izana zabal-
tzeko ekitaldi asko egin dituzte 
herrian, eta herritik kanpo ere 
bai; azkenekoa, Koldo Mitxelena 
Kulturunean zapatura arte egon 
den erakusketa. "Sekulako arra-
kasta izan du, aretoko arduradu-
nen esanetan, inoiz baino bisita-
ri gehiago hurbildu da; askota-
rikoa, gainera: norbanakoak eta 
baita ikastetxeetako ikasleak ere. 
Margolari bat berraurkitu dute-
la esan digute Donostian", azaldu 
du Migel Angel Elkorobereziba-
rrek, antolatzaile taldeko kideak.

Ekimenaren bultzatzaileen-
dako, baina, ezinbestekoa zen 
Arrietaren obrak bere jaioterrian 
erakustea. "Honako hau da gure-
tako  garrantzitsuena. Donostia-
koaren erreplika da; margolan 
bat izan ezik, gainontzekoak han-
go erakusketatik ekarritakoak 
dira", dio komisario lanak egin 
dituen Luis Laskurain margola-
ri bergararrak. Gaur, egubakoi-
tza, 19:00etan inauguratuko dute 
eta abenduaren 20ra bitartean 
izango da zabalik.

30 olio-pintura eta lau marrazki
Erretratugilea zen, bereziki, Arrie-
ta, natura hilak eta paisaiak ere 
margotu bazituen ere. 30 olio-pin-
tura, lau marrazki eta margotze-
ko erabiltzen zituen tresnak –pin-
tzelak, margo-kaxa, astoa...– eta 
egin zituen erakusketetako doku-
mentazioa batu dituzte Aroztegin. 

"Bildumari izenburu bat jar-
tzekotan, Kuttuna da aukeratuko 
nukeena. Bergaran ezagunak 
diren pertsonen erretratuak dira. 
Arrietaren gertukoak gehienak, 
haren lagunak eta familiako 

kideak: Arrietaren lagun-mina 
zen Alkortarena; Migel Altuna-
rena; Jose Letona Arrasateko 
historialariarena... Horiez gaine-
ra, Agirre lehendakariarena ere 
badago, eta baita San Martin 
Agirreren eta Loiolako Inazioren  
irudi bana ere", dio komisarioak, 
eta zera gaineratu du: "Bergara-
ko lau paisaia eta hiru natura 
hil ere erakutsiko ditugu". 

bisita gidatua 
Aukeratutako bilduma, Arrieta-
ren obra erakusteko helburua 
izateaz gainera, publikoari artea 
ulertzeko pauta batzuk jasotzeko 
tresna izatea gura izan dute, eta 
asmo horrekin egingo dute aza-

roaren 27an, 19:00etan, bisita 
gidatua. "Testuinguru historikoa 
azalduko dut, eta obra bakoitza-
ren gaineko azalpenak emango 
ditu gero Laskurainek", azaldu 
du Elkoroberezibarrek.

Bisita gidatuak kopuru muga-
tua izango duenez, aldez aurretik 
eman behar da izena,   943 77 91 
59 telefono zenbakira deituta.  

laster, 'on line' inbentarioa 
Erakusketak iraun bitartean, 
Aroztegi aretoan izango da Simon 
Arrieta 1915-1969 liburua esku-
ratzeko aukera; eta urte amaie-
rarako aurreikusten dute sarean, 
guztion eskuragarri Simon Arrie-
taren katalogoa jartzea.

Arrillaga, elkoroberezibar, Laskurain eta De Pedro, erakusketa muntatzen.  |   m. t.

ESanak

"margolari bat 
berraurkitu 
dutela esan 
digute 
donostian"

M .  a .  e L ko r o b e r e z i b a r   |   i d a z l e a

"Arrietaren 
gertukoen 
irudiak batu 
ditugu; bilduma 
kuttuna da"

L u i s  L as k u r a i n   |   M a r g o l a r i a

Durangoko Azokako guneak aurkeztu dituzte.  |   Josu bilbao

Mende erdia bete 
duen azokan, 250 
ekitalditik gora eta 
350 produktu berri
liburu eta diskoetan gorakada izan bada ere, 
argitalpen elektronikoek egin dute bereziki gora 

A. A.  |  durango

Abenduaren 4tik 8ra izango da 
aurtengo Durangoko Azoka; 
San Agustin Kulturgunean izan-
go da, Szenatokia gunean, inau-
gurazioa, 19:00etan. "Urtemuga 
borobila, mugarria eta ospaki-
zuna izango da aurtengoa. Eta 
borobila izango da aurtengo 
egitaraua, inoiz baino kultur 
ekitaldi gehiago izango dira 
eta: kontzertuak, solasaldiak, 
proiekzioak, haurrentzako jar-
duerak, tailerrak eta bestelako 
ikuskizunak antolatu ditugu", 
azaldu dute eguaztenean Plate-
ruena Kafe Antzokian egindako 
aurkezpenean.

Aurten ez da kultura gon-
bidaturik egongo, eta Argizaio-
la saria Gerediaga Elkartea 
sortu zutenek jasoko dute.

Zortzi gunetan, berrikuntzak 
700 metroren barruan eta bost 
minutuko distantzian, zortzi 
gunetan banatuta egongo da 
aurten ere Azoka. 

Areto Nagusian izango da, 
bigarrenez, Gogoetaren plaza, 
iaz moduan, euskal kulturaren 
gaineko gogoeta bultzatu eta 
etorkizuneko estrategiak gara-
tzen laguntzeko. Irudienean, 
ikus-entzunezko gunean, besteak 

beste, Amama eta Euskal Herria-
ren ABDak filmak eta Goenka-
le telesailaren azken hiru atalak 
primizian eskainiko dituzte. 

Itxura berrituarekin dator, 
arlo digitalaren plaza izango 
den Kabi@ gunea, kabi baten 
itxura hartuko du eta. Txikien 
eta handien plaza izaten jarrai-
tuko du aurten ere Saguganba-
rak. Beste urte batzuetan 
moduan, tailerrak eta ipuin 
kontaketak izango dira, baina 
baita hainbat ekimen berritzai-
le ere: irakurmena sustatzeko 
txakurrekin jarduerak, haurre-
kin erlaxazio tailerrak... 

Aurten marka guztiak hau-
tsi dituen Ahotseneak –70 zuze-
neko eta 50 solasaldi izango 
ditu– bi tokitan egongo da bana-
tuta: iazko toki berean izango 
da kontzertuetarako karpa eta 
Landako barruan, berriz, sola-
saldien gunea. Plateruenan ere 
izen handiko taldeen kontzer-
tuak izango dira.

Gune horietan guztietan 
gertatzen denaren lekuko izan-
go da Azoka Telebista; Azokak 
irauten duen bitartean, emisio 
jarraitua eskainiko du zuzenean. 
Inoiz baino hedabide gehiagoren 
lankidetza izango du; Goiena 
ere bertan izango da. 
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liburua
Andoni urzelairen azken 
liburua, ' karanbola toxikoak ' 
Parte hartzeko sariaren izena:
Liburua

sarrerak
Arrikrutz kobetarako sarrerak
Parte hartzeko sariaren izena: 
Arrikrutz

Otarra
bidezko merkataritzako produktuak
Parte hartzeko sariaren izena: 
Otarra

ARRASATE

40 hazbeteko 
telebista

 
Parte hartzeko sariaren izena:
Telebista

Goiena Klubeko azaroko zozketak
goiena klubeko bazkideok irabaz ditzakezuen sariak hauek dira. Hartu parte!

Euskara irabazle, denok irabazle!

PArtE HArtZEkO: 

telefonoz: 943 25 05 05  E-postaz: kluba@goiena.eus  

WhatsApp: KLUBA [Sariaren izena] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira.  

sms: KLUBA [Sariaren izena] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. 

Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

indarrean dagoen lopd 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak goiena komunikazio taldearen fitxategi automatizatu baten sartuko direla.  

datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

A. ArANburuZAbAlA  |  oñati

Aurrez beste talde batzuetan 
jardun ondoren –CC627, Golpe 
de Estado, Sospechosos...–, 
2014ko maiatzean sortu zuten 
Ander Korkostegik (gitarra-jo-
lea), Iñaki Zubiak (bateria-jolea) 
eta Xabi Elortzak (baxu-jolea) 
Antihumano taldea. "Musika 
azkarra, indartsua eta letra 
zuzenak, hori da Antihumano", 
dio Elortzak, eta zera gainera-
tu du Korkostegik: "Orain arte 
egin dugun musikarekin zeri-
kusirik ez du. Erritmo lasaia-
goetara jotzen dute askok; guk, 
berriz, alderantzizkoa egin 
dugu". 

Zazpi kantuko bilduma 
Hitzek ezer gutxi dute arlo sen-
timentaletik, kritika egitea dute 
helburu sortu dituzten euska-
razko zazpi kantuek. 

Errokaldeko entsegu-loka-
letan grabatu zituzten, bi eta-
patan, Iñaki Zubiarekin eta 
Ander Berasaluze soinu tekni-
kariekin; Donostiako Dr Master 
estudioan masterizatu zuen, 
gero, Estanis Elortzak. "Hiru 

kantu grabatu eta Bandcamp-en 
eskegi genituen. Kontzertu 
batzuk egin eta beste lau kantu 
grabatu genituen gero; horiekin 
osatu dugu bihar aurkeztuko 
dugun CDa. Pako tabernan eta 
kontzertuetan salduko dugu, 
bost eurotan. Durangoko Azo-
kan ere izango da, Musikazu-
zenean standean, eta, bestela,  
antihumanohc@gmail.com hel-
bidera idatzi eta egin eskaera". 

Argi dago Antihumano tal-
dea emankorra dela, beste zaz-
pi dituzte-eta laberatzeko prest!

antihumano: eguneroko gaien kritika eta 
hausnarketa, erritmo azkarrean abestuta

fiTxa

antihuMano

antiHuMano

estiloa: punk-hardcorea.

argitaletxea: autoekoiztua.

j. b. / A. A  |  arrasate

Hilero egiten du The Akademiak   
25 kategoriatan banatutako disko 
eta abesti nabarmenen zerrenda,  
musikariei sustapen eta zabal-
kunderako bideak irekitzeko hel-
buruarekin. 

Ameriketako Estatu Batueta-
ko irrati kate bateko ekoizle bat 

jarri zen Arrasateko taldearekin 
harremanetan, Gose IIIII diskoa 
gustatu zitzaiola eta sariketara 
aurkezteko proposamena eginez. 
2012an kaleratu zuten lanean batu-
tako askotariko erritmo harriga-
rriengatik eman die musika indus-
triako profesionalek osatzen duten 
epaimahaiak 2015eko azaroko saria. 

Ezustean harrapatu du hirukotea. 
"Haluzinatuta" eta pozik daude,  
ekar dezakeenaren esperoan. 

lan berria prestatzen 
Orain ez dabiltza kontzertuak 
egiten, baina ez daude geldi: uda-
berrirako lan berria atera gura 
dutela aurreratu du Bengoak. 

goseren 'disko laranja' 
saritu dute aebetan
the akademiak, Kaliforniako musika sustapen 
sareak, azaroko dance-electronica saria eman dio

Antihumano zuzenean.  |  eider iturriaga

bihar, zapatua, 21:00etan aurkeztuko dute lan berria, antixena gaztetxean

IdOIA dAVIlA  |  arrasate

Izaskun Murgia Elkarte Lirikoak 
taularatuko duen hamaseigarren 
zarzuela da aurtengoa. Elkarteko 
zuzendariak, Tere Gonzalezek, 
La alegría de la huerta zarzuela 
aukeratu du eta abesbatzari leku 
berezia egin dio. 

amodio istorioa 
Federico Chuecaren zarzuelak, 
gehienak bezala, amodioaren 
gaineko istorio bat kontatzen du. 
Abesbatzako kide Jasone Orbe-
gozoren ustez, zarzuela horrek 
erakusten du maitasuna "zaindu 
beharreko" zerbait dela.

Zarzuela desberdina
Polita izan da aurtengo presta-
keta, baina baita zailagoa ere. 
"Aurten gehiago abesten dugu, 
eta gogoz, gainera", dio Orbego-
zok. Izan ere, zuzendariak lau 

abesti gaineratu dizkio abesba-
tzari, moldatu egin du zarzuela.

Pieza horiek zailagoak dira, 
Orbegozoren esanetan, eta otsail  
amaiera ezkero aritu dira entse-
guetan. Amaia antzokian egin 
dituzte azkenekoak: "Azkeneko 
saioetan dantzariak etorri dira, 
eta dena izugarria da, ez dauka 
zerikusirik hasierako entsegue-
kin". Debako Kulunka dantza 
taldeaz gain, Arrasateko Orkes-
tra ere egongo da aurten. Gaine-
ra, abesbatza antzerki lanetan 
ibiliko da.

bihar estreinaldia
Prestatutako emanaldia ikusteko 
aukera egongo da bihar eta dome-
kan, baita hurrengo asteburuko 
egubakoitzean eta zapatuan. 18 
euroren truke eros daitezke sarre-
rak www.arrasate.eus atarian edo 
Amaia antzokiko leihatilan. 

bihar izango da 
zarzuelaren 
lehenengo saioa
abesbatzak leku berezia izango du asteburu 
honetan eta hurrengoan amaia udal antzokian 
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Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

Debagoieneko 
GREMIOAK
AROzTEGIAK
AzKARATE AROzTEGIA
Bergara
• Ateak, leihoak, horma-armairuak,  
tarimak, parket flotatzaileak, sukaldeak.
• K-21
Telleria 19 B02-B03
Tel.: 943 76 47 19 / 610 88 40 20

blogak.goiena.net/azkarate

HONDEAKETAK
EXCAVACIONES Y CONTRATAS ARRASATE SL 
arrasate 
Meatzerreka 30
Tel.: 943 77 12 26/ 646 29 59 87

e.arrasate@gmail.com

ITuRGINTzA
EGIA ITuRGINTzA
arrasate 
Gipuzkoa etorbidea 39, behea
Tel.: 943 77 01 85

OYANGuREN ITuRGINTzA
EsKoriATzA 
• iturgintza eta gasa
• Berogailuak eta petrolio-produktuak
• Klimatizazioa
Aranburuzabala 15
Tel.: 943 71 47 14 / 606 00 73 69

f.oyanguren@ctv.es

uRKO MANTENIMIENTO SL
aretxaBaleta
• instalazioen mantentze-lan guztiak
• Berokuntza eta gasa
• Aire girotua eta haizeztatzea 
Basabe industrialdea B-3
Tel.: 943 77 19 88 
Faxa: 943 79 59 97

LEIHOAK
ARGI-PLASTIK
arrasate 
zigarrola kalea 1, 8 pab
Tel.: 943 77 11 30

LOREzAINTzA
MAKAI KOOP. ELKARTEA
aretxaBaleta 
• Barruko zein kanpoko lorezaintza
• Ureztatzeko sistemak
• Loreontzi-euskarriak eta balkonerak
Basabe poligonoa D-2-1
Tel.: 943 79 78 45 / 616 96 57 98
Faxa: 943 79 78 45

I.b  |  debagoiena

Goienaren Kantari karaoke 
ikuskizuna markak hausten 
dabil, eta hori, hasi aurretik. 
Izan ere, aurtengo izen-ematea 
bukatuta, ia mila gaztetxo ani-
matu dira bosgarren Kantarin 
parte hartzera, inoiz baino 
gehiago. "Oso-oso pozik gaude 
Kantarik aurten izan duen harre-
rarekin, ia mila neska-mutikok 
eman dute izena, 950etik gora 
apuntatu dira, eta ikusten da 
gaztetxoak Kantarin parte har-
tzeko gogotsu daudela", dio 
Amaia Txintxurretak, Kanta-
riko aurkezleak.

Urterik urte Kantarik ospea 
hartu du Debagoieneko umeen 
artean. Aurten, ume asko zain 
zeuden izen-emate epea noiz 
hasiko zen. Azaro hasieran izan 
da hori, eta Debagoieneko ikas-
tetxeetan egin da. Kantariko 
aurtengo parte-hartzaileek eta 
familiek laster jasoko dute berri 
gehiago. 

abestiak, abenduan 
Parte hartuko duten gaztetxoen 
gurasoek posta elektroniko bitar-
tez jasoko dute, abenduan, euren 
seme-alabei zozketa bidez ego-

kitu zaien abestia. Bideo baten 
lotura ere jasoko dute bertan, 
koreografia ikasteko. Gaztetxoek 
bertatik ikasi beharko dituzte 
dantzak eta kantuen letrak.

Entsegu orokorra egingo da 
gero herri bakoitzean, ikuski-
zuna baino astebete lehenago, 
gutxi gorabehera, baina egun 
horretarako gaztetxoek guztia 
ondo ikasita eraman beharko 
dute. Entseguaren egun eta 
ordua ere posta elektronikoz 
jakinaraziko zaie gurasoei.

Grabazioak, urtarrilean hasita
Datorren urte hasieran, urta-
rriletik martxora bitartean 
egingo dira grabazioak herriz 
herri, eta berriro ere Kantari 
saioaz gozatu ahal izango dute 
Debagoieneko familia guztiek.

kantari karaokean ia 1.000 
gaztek eman dute izena
bosgarren aldian, inoiz baino parte-hartzaile 
gehiago egongo dira, 950 gaztetxotik gora

Azaroaren 28rako, Txantxiku 
eta Arizmendi ikastolek arte 
eta kultur jarduerekin osatuko 
den ekitaldia antolatuko dute, 
Fair Saturday egunaren bueltan. 
Fair Saturday eguna artearen 
eta kulturaren bidez mundua 
aldatzeko nazioarteko eguna 
da, eta Euskal Herrian ere badu 
bere isla; izan ere, iaz hasi ziren 
ekitaldiak eta ekintzak antola-
tzen egun hori ospatzeko. Bilbon 
dago Euskal Herriko egoitza. 
Abiatu denetik azaroaren azken 

larunbatean ospatu izan da eta 
ekitaldietatik ateratzen den 
dirua gobernuz kanpoko era-
kunde batentzat izan ohi da. 
Garapen bidean dauden herrial-
deetan garapen endogenoa sus-
tatu nahian dabil Mundukide 
azken hamabost urteetan, eta 
baita gure gizartean eraldaketa 
bultzaten interkooperazio ere-
duetan oinarrituz.

Arizmendi Ikastolak Kultu-
raten (Arrasaten) egingo du 
bere ekitaldia arratsaldez eta 
Txantxiku Ikastolak herriko 
plazan. Ikastolako abesbatzek, 

bertsolariek, txistulariek har-
tuko dute parte, besteak beste, 
eta ateratzen den dirua Mun-
dukide Fundazioarentzat izan-
go da.

Azken bi urteotan bailarako 
ikastolek hainbat ekintza egin 
dituzte batera eta elkarlanean. 
Aurreko ikasturtean, Ziburuko 
ikastolari laguntzeko kros soli-
darioa antolatu zuten, eta aur-
tengoa honako hau izango da.

Fair saturday eguna 
ekintza ugarirekin dator 
txantxiku eta arizmendi ikastolek azaroaren 28an 
mundu hobe baten aldeko jaialdia egingo dute

txantxiku eta Arizmendi ikastolakoak talde argazkian.  |   maider arregi

iazko kantari.  |   imanol soriano

FAir sAtUrDAY 
egitArAUA

aZarOak 27

19:30 arozenatarrak anaien 
emanaldia da santa anan.

aZarOak 28

arrasate

17:30 Kulturaten jaialdia. 
txalapartariak, ikastolako 
bertsolariak, arizmendiko 
musikariak, abesbatzaren 
emanaldia eta trikitilarien 
saioa.

oñati

12:30 Herrixa Kantuan 
kontzejupetik eta kaleetan 
zehar.

19:30 Jaialdia plazan. 
bertsolariak, txistulariak, 
abesbatza eta trikikonbo 
taldearen emanaldia.

o M u n i tat e a   |   e d u r n e  b a lt z at e g i
a r i z M e n d i  i k a sto l a   |   d e b ag o i e n a k
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1. etXebizitzak

101. saLDu
bergara. 65 metro koadroko 
etxebizitza salgai arruriaga 
kalean. hiru logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. interesa-
tua egonez gero telefono zen-
baki honetara deitu ezazu: 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. interesatua egonez 
gero telefono zenbaki honetara 
deitu ezazu: 656 75 00 94 

 
104. errentan Hartu

arrasate.  etxebizitza behar 
dugu errentan. bi edo hiru loge-
lakoa. interesatua egonez gero 
telefono zenbaki honetara deitu 
ezazu: 634 04 17 30 

arrasate.  logela bateko apar-
tamentu baten bila nabil. erdi-
gunean. 400 euro ordaintzeko 
gertu. interesatua egonez gero 
telefono zenbaki honetara deitu 
ezazu: 610 99 42 03 

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

bergara.  erretiratu bikote 
batek etxebizitza behar du erren-
tan, elbarriendako egokitutako 
bainugelarekin eta igogailuare-
kin. interesatua egonez gero 
telefono zenbaki honetara deitu 
ezazu: 632 77 35 38 

etxe bila.  neska batek oñatin, 
zubillagan edo arrasaten etxe-
bizitza hartuko luke errentan. 
interesatua egonez gero telefo-
no zenbaki honetara deitu ezazu: 
666 83 22 01 

2.garaJeak

201. saLDu
bergara.  garaje itxia salgai 
bolun. 24.000 euro. interesatua 
egonez gero telefono zenbaki 
honetara deitu ezazu: 943 76 
93 85

 

4. Lana

401. eskaintzak

arrasate.  emakume euskal-
duna behar da umeak zaintzeko 
eta etxeko lanak egiteko. espe-
rientzia baloratuko da. interesa-
tua egonez gero deitu ezazu: 
686 20 31 35 

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

 
402. eskaerak

administrazio laguntzailea.  
erdi mailako administrazioko 
gradua daukan neska lan bila. 
gidabaimena eta autoa ditut. 
interesatua egonez gero telefo-
no zenbaki honetara deitu ezazu: 
629 98 42 56 

arrasate, bergara eta oña-
ti.  gizonezko erizain laguntzai-
lea gertu nagusiak zaintzeko. 
san juan de diosen eta aita 
Mennin lan egindakoa. 639 66 
57 88  edo 943 78 62 19 

arrasate.  emakumea lan egi-
teko gertu: umeak edo nagusiak 
zaintzen edo etxeak garbitzen. 
orduka edo egun osoan zehar. 
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. 678 
25 95 46 

Debagoiena.  28 urteko neska 
euskaldunak ondorengo lanetan 
jardungo luke: umeak  edo nagu-
siak zaintzen, dendari lanetan 
eta garbiketa lanetan. 622 37 
61 41 

Debagoiena.  arrasaten bizi 
den emakumea pertsona nagu-
siak edo umeak zaintzeko prest. 
etxeko lanak egiten ere lan egin-
go nuke. ordutegi aldetik ez 
daukat inongo arazorik. 629 06 
94 11 

Debagoiena.  emakumea ger-
tu egun osoz edo orduka garbi-
keta lanak egiteko: etxeak, ata-
riak, elkarteak eta abar. 645 58 
71 61 (liliana) 

Debagoiena.  emakumea ger-
tu etxean bertan bizi izaten, 
orduka edo egun osoz lan egite-
ko. 632 51 06 26 (olga) 

Debagoiena.  emakumea ger-
tu nagusi edo umeak zaintzeko, 
arropa dendan lan egiteko, lan-
tegian, edota taberna eta atariak 
garbitzeko. 617 63 39 57 

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 telefono zenbaki 
honetara deitu ezazu: 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. 631 17 16 35 

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

Debagoiena.  etxean bertan 
bizi izaten lan egingo nuke, nagu-
siak zaindu, etxeko lanak egin 
eta abarrean. 631 49 94 96  edo 
688 85 44 78 

Debagoiena.  etxeko langile 
moduan eta garbiketak egiten 
esperientzia duen neska lan bila. 
634 72 83 83 

Debagoiena.  garbiketa lane-
tan, margotzen, eraikuntzan zein 
konponketa lanetan arituko 
nintzateke. 631 64 17 08 

Debagoiena.  gertu nago gar-
biketa lanetan jarduteko: etxe, 
atari, lantegi eta abarrak. bana-
keta lanak ere egingo nituzke. 
autoa daukat. 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. telefonoa: 
622 72 11 64 

Debagoiena.  Mutila garbike-
ta lanetarako gertu.telefonoa:  
632 04 69 77 

Debagoiena.  Mutila gertu 
nagusiak zaintzeko eta garbike-
ta lanak egiteko. autoa daukat. 
etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. interesatua egonez gero 
telefono zenbaki honetara deitu 
ezazu: 647 01 74 66 (cristino) 

Debagoiena.  Mutila gertu 
nagusiak zaintzeko. etxean ber-
tan bizi izaten edo orduka. inte-
resatua egonez gero telefono 
zenbaki honetara deitu ezazu: 
685 64 85 64 

Debagoiena.  n a g u s i  e ta 
umeak zaintzen, garbiketan, 
etxeko lanak egiten eta aba-
rrean lan egingo nuke. intere-
satua egonez gero telefono 
zenbaki honetara deitu ezazu: 
717 15 01 69 

Debagoiena.  nagusiak zain-
tzen, etxeak garbitzen edo ospi-
talean gaixoekin egoten lan 
egingo nuke. interesatua egonez 
gero telefono zenbaki honetara 
deitu ezazu: 602 57 32 75 

Debagoiena.  neska arduratsu 
eta atsegina, nagusi eta umeak 
zaintzen esperientzia duena, 
etxeko langile moduan aritzeko 
gertu. etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. baita orduka garbi-
ketak egiteko ere. interesatua 
egonez gero telefono zenbaki 
honetara deitu ezazu: 602 16 
00 28 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua gertu nagusi eta umeak 
zaintzeko. interesatua egonez 
gero telefono zenbaki honetara 
deitu ezazu: 671 18 50 83 

Debagoiena.  neska ardura-
tsuak lan egingo luke etxean 
bertan bizi izaten edo bestela. 
baita atariak garbitzen ere. inte-
resatua egonez gero  deitu eza-
zu: 602 07 95 55 

Debagoiena.  neska euskal-
duna umeak zaintzeko prest, 
ordutegi zabala dut. gidabaime-
na eta auto partikularrarekin. 
interesatua egonez gero telefo-
no zenbaki honetara deitu ezazu: 
629 98 42 56 

Debagoiena.  neska gertu 
etxean nagusiak zaindu edota 
ospitalean gauak pasatzeko. 
geriatria tituluduna naiz. autoa 
daukat. interesatua egonez gero 
telefono zenbaki honetara deitu 
ezazu: 600 00 51 60 

Debagoiena.  neska gertu 
etxeko lanak egiteko edota nagu-
siak zaintzeko. jardun osoz zein 
orduka. interesatua egonez gero 
telefono zenbaki honetara deitu 
ezazu: 662 68 56 03 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. interesatua egonez 
gero telefono zenbaki honetara 
deitu ezazu: 602 57 32 75 

Debagoiena.  neska gertu ume 
zein nagusiak zaintzeko eta etxe-
ko lanak egiteko. etxean bertan 
bizi izaten edo bestela. bergaran 
bizi naiz. interesatua egonez 
gero telefono zenbaki honetara 
deitu ezazu: 632 46 17 94 

Debagoiena.  orduka edo egun 
osoz lan egingo nuke nagusi eta 
umeak zaintzen edota garbitzen. 
interesatua egonez gero telefo-
no zenbaki honetara deitu ezazu: 
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. interesatua egonez gero 
telefono zenbaki honetara deitu 
ezazu: 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. interesatua 
egonez gero telefono zenbaki 
honetara deitu ezazu: 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. interesatua egonez gero 
telefono zenbaki honetara deitu 
ezazu: 690 86 46 80 

Haurrak zaindu.  neska eus-
kalduna haurrak zaintzeko prest. 
ordutegi zabala. gidabaimena 
eta autoarekin. interesatua ego-
nez gero telefono zenbaki hone-
tara deitu ezazu: 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 
arropa dendan ere bai. eskerrik 
asko. interesatua egonez gero 
telefono zenbaki honetara deitu 
ezazu: 676 44 85 58 

neska esperientziaduna 
haurrak zaintzeko prest.  
neska euskalduna, irakasletza 
ikaslea eta aisialdian lan egin-
dakoa, prest umeak zaintzeko 
bergaran. 16:30etik aurrera. 
interesatua egonez gero telefo-
no zenbaki honetara deitu ezazu: 
637 36 35 59 

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

oñati.  ikasturtean zehar arra-
tsaldez haurrak zaintzeko prest 
nagoen neska bat naiz. Magis-
teritza ikasten ari eta haurrekin 
esperientziaduna ere banaiz. 
interesatua egonez gero telefo-
no zenbaki honetara deitu ezazu: 
664 65 12 15 

 

5. irakaskuntza

501. Jaso
bergara.  goi mailako eskola 
partikularrak jaso nahi ditut. 
20:30etik aurrera deitu mese-
dez. interesatua egonez gero 
telefono zenbaki honetara deitu 
ezazu: 943 76 03 75 

 
502. eMan

bergara.  kimikan lizentziatua 
naiz. Kimika, fisika eta matema-
tika eskola partikularrak ematen 
ditut. batxilergo eta dbh maila-
tan. 669 51 08 46 

 

7. aniMaLiak

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
kaxoi flamenkoa.  bigarren 
eskuko kaxoi flamenkoa erosiko 

nuke. interesatua egonez gero 
telefono zenbaki honetara deitu 
ezazu: 628 51 22 78 

trialerako bizikleta.  erabili-
tako trialerako bizikleta erosiko 
nuke. interesatua egonez gero 
telefono zenbaki honetara deitu 
ezazu: 657 73 30 00 

umea eramateko motxila.  
umea eramateko bigarren esku-
ko motxila ergonomikoa erosiko 
nuke. interesatua egonez gero 
telefono zenbaki honetara deitu 
ezazu: 635 20 18 56 

 
804. Hartu

bizikletak.  botatzeko dagoen 
edo erabiltzen ez duzun bizikle-
ta baduzu, nik jasoko nuke. 
b e r d i n  d a  z e i n  e g o e r a t a n 
dagoen. interesatua egonez gero 
telefono zenbaki honetara deitu 
ezazu: 699 06 23 95 (iñaki) 

gurpildun aulkia behar 
dugu.  17 urteko neska batek 
erabiltzeko moduko gurpildun 
aulkia behar dugu. emateko 
moduan badaukazu, asko esker-
tuko genuke. interesatua egonez 
gero telefono zenbaki honetara 
deitu ezazu: 696 14 10 82 (ede-
lina huamani) 

 
805. trukatu

Hizkuntza trukea.  21 urteko 
neska frantsesak frantsesa-gaz-
telera hizkuntza trukea egin nahi 
du, jendea ezagutu, kalera atera 
eta ondo pasatzeko. interesatua 
egonez gero telefono zenbaki 
honetara deitu ezazu: 0033 
680 54 26 52 

 
806. gaLDu

euritako 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 
telefono zenbaki honetara deitu 
ezazu: 688 69 15 16 

telefonoa arrasaten.  urria-
ren 27an garagartzarako bide-
gorrian mugikorra galdu nuen 
samsung 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.  

807. aurkitu
betaurrekoak.  bizikletan ibil-
tzeko betaurrekoak aurkitu 
nituen azaroaren 17an besaide-
rako bidean. interesatua egonez 
gero telefono zenbaki honetara 
deitu ezazu: 660 79 85 15

 
808. besteLakoak

Lursaila errentan hartu.  
bergara eta inguruetan lur-
saila hartuko nuke errentan. 
a h a l  b a d a  u r a r e k i n .  d e i t u 
14 : 0 0 e ta t i k  a u r re ra  m ese -
deztelefono zenbaki honeta-
ra: 617 10 22 37 

 

9. HarreManak

904. besteLakoak
alergia.  fruitu lehorrei alergia 
dioten pertsonekin harremane-
tan jarri nahi nuke. 635 75 54 
53 (Mikel)  edo 943 04 46 07 

baxu-jotzaile bila.  pearl jam 
taldearen "tributoa" egiteko 
baxu-jotzaile bila gabiltza. are-
txabaletan daukagu entsegu 
lokala. harremanetarako zenba-
kia: 616 08 35 03 

arrasate
gozotegirako 

saltzailea 
behar da.

679 13 70 31

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 San	Lorenzo	85	m2,	3	logela,	garajea	eta	trastelekuarekin.	150.000	€	AUKERA	ONA.
•	 San	Antón	Abad	71	m2,	3	logela.	2	aparkaleku	eta	txokoarekin.	85.000	€
•	 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	berriztuta.	210.000	€
•	 Bolu	129	m2ko	Lokala	salgai.	Ekipatua.	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	69	m2,	3	logela.	20	m2ko	terrazarekin.	107.100	€
•	 Simon	Arrieta	82	m2,	3	logela.	Igogailuarekin.	160.000	€
•	 Zubieta	125		m2,	terraza	eta	2	orturekin.	Bi	etxe	egiteko	aukera	192.000	€
•	 San	Pedro	73	m2,	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.	120.000	€	OSO	OSO	NEGOZIABLEA.
•	 Ibargarai	57	m2,	2	logela,	oso	ondo.	Garajearekin.	215.000	€
•	 Urteaga	75	m2.	Berrizteko.	75.000	€
•	 San	Antonio	86	m2.	3	logela,	trastelekua	eta	garajearekin.	Igogailua.	204.000	€
•	 Martoko,	60	m2,	2	logela,	trastelekua	eta	igogailua.	98.000	€.	OSO	NEGOZIABLEA.
•	 Martoko	140	m2,	duplexa,		eraikin	berria.	Eguzkitsua.	225.000	€	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre,	60	m2,	2	logela,	trastelekua	eta	igogoilua.	98.000	€	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€

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

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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arrasate
naroa alberdi segovia
azaroaren 25ean, 11 
urte. zorionak, guapa! 
ondo pasatu zure 
egunean eta besarkada 
handia, denon partetik.

arrasate
gari iriarte Dieguez
azaroaren 26an, 5 urte. 
zorionak, bihotza! ondo 
pasatu. izugarri maite 
zaitugu. Muxu handi bat 
aitaren, amaren eta 
lierren partetik.

arrasate
zurine Lasa eta irantzu souto
zurinek azaroaren 21ean eta irantzuk 22an. zorionak, 
bikote! ederki pasatu zuen urtebetetze eguna, etxeko 
printzesa txikiak! behar den bezela ospatu, 5 eta 32 
urte ez dira egunero betetzen eta! Muxu handi bana, 
denon partetik!

oñati
ibai buquete
azaroaren 21ean, 7 urte. 
zorionak, txapeldun, 
zazpi urte hauengatik! 
primeran ospatu zure 
eguna familixarekin eta 
lagunekin. Mila muxu, 
etxeko danon partetik. 
Muak!

bergara
iker gomez gimbert
azaroaren 21ean, 8 urte. 
zorionak, iker, etxekoen 
partetik eta muxu handi 
bat juneren eta iraiaren 
partetik. ondo pasatu 
zure eguna, txapeldun!

oñati
iker isasti arkauz
azaroaren 21ean, 6 urte. 
zorionak, txapeldun. 
ondo pasatu eta muxu 
handi bat, etxekoan 
partetik.

bergara
izar akemi etxeberria 
ramirez
azaroaren 21ean, 6 urte. 
zorionak, maittia! etxeko 
danon partetik. ze polita 
zauden.... oso-oso ondo 
igaro eguna eta opari 
asko jaso!

bergara
irati eta Xabier azpiroz azkarate-askasua
azaroaren 20an, urtebete. zorionak, bikote, zuen 
lehen urtebetetzean!

bergara
Maitane Juaristi 
agirrezabal
azaroaren 20an, 18 urte. 
zorionak, juaris! baina 
ez zaitxe gasteiz aldian 
asko pasatu, eguna 
ajearekin hastia ez da 
ideia ona ta! 18 patxo 
handi, guapa!

arrasate
Lia Jodar Viguri
azaroaren 19an, 5 urte. 
zorionak zure 
urtebetetzean, zure 
familiaren partetik. Mila 
muxu!

oñati
anne obeso almeida
azaroaren 19an, 3 urte. 
zorionak, prexiosa! hiru 
urtetxo gure familixara 
etorri zinenetik! 
disfrutatu asko zure 
eguna! Mila muxu 
aitatxoren, amatxoren 
eta Mireiaren partetik!

arrasate
Malen altube sedano 
azaroaren 17an, 11 urte. 
zorionak, neskato! egun 
zoragarria pasa dezazula 
eta muxu handi bat 
aitaren, amaren eta 
alaitzen partetik.

arrasate
Jare urrutia uriarte
azaroaren 16an, 5 urte. 
zorionak, polit hori! 
disfrutatu zure 
urtebetzea. patxo handi 
bat zure familiaren 
partetik.

oñati
zihara rubio  
Markuleta
azaroaren 16an, 9 urte. 
zorionak, prexioxa! 
familia danaren partetik. 
segi horrela; onena 
zara...

eskoriatza
kerman Petralanda 
garate
azaroaren 16an, 7 urte. 
zorionak, txapeldun! 
ederto pasatu zure 
egunean eta muxu 
potolo bana naroaren, 
amaren eta aitaren 
partetik!

oñati
Maren 
etxezarretarreta
azaroaren 15ean, 9 urte. 
zorionak eta urte 
askotarako, Maren! 9 
patxo familixako danon, 
eta batez be, eleneren 
eta zure primotxuen 
partetik!

bergara
Maren Leston 
ezenarro
azaroaren 15ean, 10 
urte. zorionak, poxpola! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
muxu potolo bat 
etxekoen eta, bereziki, 
oihanen partetik.

oñati
kimetz korta iñarra
azaroaren 15ean, 6 urte. 
zorionak, txapeldun! oso 
ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
patxo handi bat 
etxekoen, eta bereziki, 
izeiren partetik.

bergara
uxue iñurrategui 
altuna
azaroaren 15ean, 
urtebete. zorionak zure 
lehenengo 
urtebetetzian! ondo 
pasatu eguna. patxo bat 
etxeko danon partetik.

eskoriatza
itziar kortazar 
olabarria
azaroaren 14an, 3 urte. 
zorionak, printzesa! 
dagoeneko hiru urte egin 
dituzu! Mila muxu 
familiako guztion 
partetik.

elgeta
unax agirre osa
azaroaren 13an, 6 urte. 
asko maite zaitugun 
guztion partetik, 
zorionak, mutikote! 
primeran ospatuko dugu 
denok batera txokolate 
goxoa janaz. ondo 
pasatu egun berezi hau!

eskoriatza
ainhoa Herrera gallego
azaroaren 12an, 11 urte. zorionak, printzesa, gurasoen, 
anaia josebaren, amamaren, aitaitaren, eta familia 
osoaren partetik. ederto pasa dezazula egun berezi 
honetan.

bergara
garazi aretxaga 
arabaolaza
azaroaren 12an, 
urtebete. zorionak, 
garazi! ondo-ondo 
pasatu zure eguna!

z o r i o n  ag u r r a k

urte askotarako!
zorion itzazu lagunak eta senitartekoak. 
hiru bide dituzu goienaren bidez zoriontzeko:

internet  
goiena.eus-en erabiltzailea sortu eta http://goiena.eus/
zorionagurrak helbidean sartu zorion agurra.
urtebetetze egunean bertan argitaratuko da webgunean 
eta egubakoitzean goiena paperean.
Posta elektronikoa 
Mezua bidali zorionagurrak@goiena.eus helbidera, eta 
idatzi: 
izen-abizenak, herria, urtebetetze-eguna eta nahi duzun 
testua.
ordezkaritzak
etor zaitez goienaren ordezkaritzaren batera edo deitu 
943 25 05 05 telefonora.

Martitzeneko 17:00ak arte jasotako 
zorion agurrak bakarrik iragarriko 
ditugu.

Hortik aurrera jasotakoak hurrengo 
astean argitaratuko ditugu.

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
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ZapaTua, 21

iparraldeko egoera nagusituko 
da; goizaldean iritsiko den fron-
te batekin euritara egingo du eta 
litro dezente botako du.

DOmEka, 22

tenperaturak behera egiten 
jarraituko du eta euria egitea 
espero da. mendietan elur 
moduan bota dezake.

Max. 11º

Min. 4º

Max. 10º

Min. 4º

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

DeBAgoienA

eUskAL HerriA

astelehena, 23 Martitzena, 24 eguaztena, 25 eguena, 26zapatua, 21 doMeka, 22egubakoitza, 20

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 

17:00 aniztasunean bizi 

17:30 bergara chef 

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 aniztasunean bizi 

18:30 artekale 

19:00 korapilo 

19:30 kantari 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 Muba barik 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 harmailatik

00:30 debagoiena zuzenean 

01:00 berriak 

01:30 Muba barik

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 Muba barik 

13:00 korapilo 

13:30 kantari 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 Muba barik 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

16:50 hurbilean 

17:20 ikuskizuna: jentilen 

etorrera 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 harmailatik 

19:30 Muba 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 Muba 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 kulturrizketak

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 

13:00 astea iruditan 

13:05 bergara chef 

14:00 amaia dj 

14:30 Muba barik 

15:00 debagoiena zuzenean 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:05 ekt 

16:35 lurrean bizi 

17:00 korapilo 

17:30 kantari 

18:00 bergara chef 

19:00 debagoiena zuzenean 

20:00 astea iruditan 

20:05 Muba barik 

20:30 amaia dj 

21:00 bergara chef

22:00 debagoiena zuzenean 

23:00 astea iruditan 

23:05 ikuskizuna: jentilen 

etorrera

00:45 amaia dj 

01:15 debagoiena zuzenean 

02:15 astea iruditan 

02:20 artekale 

03:00 amaia dj 

03:30 astea iruditan

10:00 korapilo 

10:30 kantari 

11:00 platopic 

11:20 zorion agurrak 

11:30 amaia dj 

12:00 sexkulari 

12:15 aniztasunean bizi 

12:45 debagoiena zuzenean 

13:45 astea iruditan 

14:00 ekt 

14:30 onein 

15:00 lurrean bizi 

15:30 Muba barik 

16:00 debagoiena zuzenean 

17:00 astea iruditan 

17:00 korapilo 

17:30 kantari 

18:00 platopic 

18:15 zorion agurrak 

18:20 Muba barik 

18:50 ikuskizuna: jentilen 

etorrera 

20:00 bergara chef 

21:00 debagoiena zuzenean 

22:00 astea iruditan 

22:05 lurrean bizi 

22:30 amaia dj 

23:00 ekt 

23:30 debagoiena zuzenean

00:30 astea iruditan 

00:35 bergara chef

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 ekt 

13:00 korapilo 

13:30 kantari 

14:00 hurbilean 

14:30 berriak 

15:00 ekt 

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 bergara chef 

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

goiena

Mondra-bergara 
derbia ikusgai
asteburuan jokatuko den futbol 
derbia ikusteko aukera izango da 
Harmailatik saioan astelehenean: 
mondra-bergara. Protagonisten 
adierazpenak ere jasoko dira. eta 
eskubaloian izarraitz aloña men-
dik escolapiosen aurka daukan 
partidua ere jasoko da.
'harmailatik'
astelehena, 22:00

Jagoba domingo

alaine agirre 
idazleari elkarrizketa
alaine agirre idazle gaztea ber-
meokoa da eta bigarren eleberria 
argitaratu du: X hil da. ipuinak 
idatzi izan ditu, eta horiengatik 
sariren bat ere irabazi izan du, 
gainera. idazle ibilbideari buruz 
hitz egingo du larraitz zeberio 
aurkezlearekin.
'kulturrizketak'
eguena, 22:00

ArrAsAte irrAtiA

Hainbat sarrera zozketatu-
ko dira datorren astean 
irratian. Tartean, Arrasa-
teko Amaian egingo den 
La alegría de la huerta zar-
zuelarako eta Oñatiko San-
ta Anako Benito Lertxun-
diren kontzerturako. Zoz-
ketan parte hartzeko, deitu 
943 25 05 05era edo idatzi 
irratia@goiena.eus-era.

sarrerak benito 
Lertxundi ikusteko 
eta zarzuelarako

Astelehenean, 10:00etan, 
Igo autobusera! irratsaioan, 
Ekin Emakumeak Elkar-
tearen 20. urteurrenari 
buruzkoak kontatuko ditu 
bertako dinamizatzaile Lei-
re Estevezek. Elkartearen 
orain arteko ibilbidea azal-
duko du eta aurrera begi-
rako erronkak zeintzuk 
diren ere kontatuko du.

ekin emakumeak 
elkartearen 20. 
urteurrena hizpide

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

arrasate

egubakoitza, 20 ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09

zapatua, 21 etxeberria zarugalde kalea, 38 943 77 16 30

Domeka, 22 alberto azkoaga ferrerias kalea, 1 943 79 15 15

astelehena, 23 M.fca. azkoaga iturriotz 17 943 79 79 99

Martitzena, 24 fernandez Maisu aranbarri  kalea, 1 943 79 22 26

eguaztena, 25 irizar erguin, 11 943 79 12 39

eguena, 26 aMezua sta. Marina, 32 943 79 09 74

bergara

egubakoitza, 20 estella Matxiategi 5 943 76 19 63

zapatua, 21 alVarez Mozos iparragirre, 2 943 76 12 15

Domeka, 22 alVarez Mozos iparragirre, 2 943 76 12 15

astelehena, 23 urrutikoetxea orixondo plaza 4 943 76 11 74

Martitzena, 24 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87

eguaztena, 25 guallar san antonio, 5 943 76 11 05

eguena, 26 estella Matxiategi 5 943 76 19 63

oñati

egubakoitza, 20 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

zapatua, 21 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

Domeka, 22 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

astelehena, 23 garate kale barria,  42 943 78 05 58

Martitzena, 24 garate kale barria,  42 943 78 05 58

eguaztena, 25 juldain kale barria,  6 943 78 11 28

eguena, 26 juldain kale barria,  6 943 78 11 28

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

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

LeHiaketak
Euskadiko gazteak lankide-
tzan 2016. Kartel lehiaketa. 
trukean aparteko bidaia bat 
irabaz daiteke. zer bidali: irudia, 
leloa eta izen-emate orria. 
informazio gehiago: gazteau-
kera@gmail.com. azaroaren 
9tik abenduaren 13a arte.

Lana
gipuzkoako Foru Aldundia. 
errenta kanpainetan laguntze-
ko erdi mailako teknikarien 
lan-poltsa. baldintzak: inge-
niari tekniko, unibertsitateko 
diplomatu, 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. Helburua da 
hautaketa proben deialdia egin 
eta aldi baterako lan poltsa bat 
eratzea errenta kanpainetan 

laguntzeko erdi mailako tekni-
karien lanpostuetan bitarteko 
funtzionarioak izendatuz. epea: 
azaroak 26.

Irakasleak. 622 irakasle bisi-
tari ameriketako estatu batue-
tako eta Kanadako lehen eta 
bigarren hezkuntzako zentroe-
tan. Hezkuntza, kultura eta kirol 
ministerioa. irakasgaiak: gaz-
telania, gaztelaniazko hainbat 
irakasgai. baldintzak: espai-
niako nazionalitatea izatea, 
ingelesa menperatzea. epea: 
azaroak 26. informazio gehia-
go: www.gipuzkoangazte.info.

Informatiko teknikari plaza 
bat. eusko legebiltzarra. bal-
dintzak: doktore, lizentziadun, 
ingeniari, arkitekto edo gradu 
titulua, edo lortzeko beharrez-
ko diren betekizunak betetzea.
euskarako hizkuntza-eskaki-
zuna: 3. epea: abenduaren 17a.

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
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iker eta ainhoa 
"iker eta ainhoa zapatu 
honetan ezkonduko die 
arrasateko udaletxian. gero, 
arteagara joango gare, 
bapo-bapo jan, edan eta gura 
adiña dantza egittera. ederto 
pasau eztei-bidaian! zorionak, 
bikote! bereziki, lierren 
partetik".

e z ko n t z a k  e ta  e z t e i - o s pa k i z u n a k

aitor eta oihana 
aitor lopez eta oihana 
ruiz azaroaren 20an 
ezkonduko dira oñatin. 
"zorionak, bikote, familia 
osoaren eta, batez ere, 
galderren eta Hegoiren 
partetik! Patxo potolo 
bana!".

urteurrena

2014ko azaroaren 17an hil zen, 85 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Eskoriatzan, 2015eko azaroaren 20an.

urteurreneko meza domekan izango da, azaroaren 22an, 12:30ean, 
eskoriatzako san pedro parrokian.

—

Beti izango zara gure bihotzean.

Estefania
Pagalday Isasmendi

oroigarria

2008ko azaroaren 13an hil zen.

Zure kuadrillakuak
Bergaran, 2015eko azaroaren 20an.

Ez zaittugu inoiz ahaztuko,
ez zaittugu inoiz galduko,

gure bihotzian
eruango zaittugu betirako.

Susana
Larrañaga Guillen

urteurrena

donostian hil zen 2014ko azaroaren 3an, 41 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Oñatin, 2015eko azaroaren 20an.

urteurreneko meza zapatuan izango da, azaroaren 21ean, 19:00etan, 
oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

Saioa
Sagredo Fernandez

urteurrena

1920-02-29 / 2014-11-16

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Oñatin, 2015eko azaroaren 20an.

Angeles
Guridi Aristondo

urteurren meza 
Mikel deunaren eliza 
nagusian izango da, 

zapatuan, azaroaren 21ean, 
19:00etan.

Udazken atal honetan
usainduz egun tristeak,
zurekin Amama Angeles

oroitzapen guztiak,
maitasunez beteak ditugu

bihotzeko malkoak,
aurrera egiteko indarra
emanez zure babesak,
izar argitsuena dauka

bere alboan zeruak.

oroigarria

azaroaren 19an hil zen, 85 urte zituela.

Zure emaztea, alabak eta suhia.
Aretxabaletan, 2015eko azaroaren 20an.

Joan zara gure ondotik
Izarretara urruti

Baina gurekin bizitakoa
Bihotzean izango dugu beti.

 Fermin 
Idigoras Badiola

oroigarria

azaroaren 19an hil zen, 85 urte zituela.

Zure bilobak: Ione, Said eta Nerea. Zure birlobak: Youness, Nabil eta Izaro.
Aretxabaletan, 2015eko azaroaren 20an.

Zu izan zara aitita kuttunena
zu, gure bizia goxo eta maite bihurtu duzuna.

Oraingo hutsune eta falta betetzea izango dira ezinezkoak,
baina guregan argi egin dezala zutaz ikasitakoak.

 Fermin 
Idigoras Badiola

Joxepi gillegi Larrañaga. bergaran, azaroaren 12an. 76 urte.
bizente sanchez amo. bergaran, azaroaren 12an. 68 urte.
Juan Domingo olañeta olañeta. bergaran, azaroaren 15ean. 85 urte.
Juan Carlos agirre san Vicente. arrasaten, azaroeren 15ean. 86 urte.
benigna Larrinaga gaztañaga. aretxabaletan, azaroaren 16an. 91 urte.
Fermin idigoras badiola. aretxabaletan, azaroaren 19an. 85 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.

aste barruan, baita ere:

ARRASATE goiena: otalora lizentziaduna 31. 943 25 05 05. 

BERGARA jardun elkartea: errotalde (kultura etxean). 943 76 08 19. 

OñATI biklon publizitate agentzia: olakua 9. 943 78 10 65.

ELGETA ugari janari denda: andra Mari plaza 2. 943 76 80 98.

ANTZUOLA itzar liburu-denda: kalebarren 1. 943 76 60 62.

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 aseguru-konpainiak 

esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:  

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.
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Musika

oÑati Musika eskolakoak
Santa Zezilia eguneko kalejira 
eta kontzertua egingo dituzte. 
Azken hori, azokan. 
gaur, egubakoitza, Mariaren lagundiko eliza, 
20:00etan. 

bergara bergarako orkestra 
sinfonikoa
Santa Zezilia eguneko kontzertua. 
gaur, egubakoitza, Mariaren lagundiko eliza, 
20:00etan. 

oÑati sumision City blues eta 
Pelax eta Cowboy's orchestra
Rock doinuak nagusi. Sumision 
City Blues taldeak 1960ko eta 
1970eko hamarkadetako doinuak 
gogora ekarriko ditu. Bestalde, 
Unai Pelaio donostiarra da Pelax 
eta Cowboy's Orchestrako kide 
bakarra. Gitarraren laguntzare-
kin egingo du kontzertua. 
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan.

eskoriatza Hutsa taldea
Maria eta Eriz dira taldeko kideak 
eta akustikoan aurkeztuko dute 
euren lehen diskoa. 
gaur, egubakoitza, inkernun, 23:00etan.

arrasate Jon basaguren
Izaki Gardenak taldeko abeslariak 
gitarra eta ahotsa izango ditu 
lagun. Doan. 
gaur, egubakoitza, jai zalen, 23:30ean.  

eskoriatza bandaren kontzertua
Beheko Errota musika eskolako 
bandaren kontzertua, Santa Zezi-
liaren omenez.  
bihar, zapatua, zaldibarren, 20:00etan. 

oÑati antihumano, gela berezia 
eta Murdocks Murder taldeak
Hiru taldeek euren azken lanak 
aurkeztuko dituzte. Sarreraren 
prezioa, zehaztu barik. 
bihar, zapatua, gaztetxean, 21:00etan. 

bergara udal Musika banda
Musikarien zaindari Santa Zezi-
liaren omenezko ekitaldiak egin-
go dituzte: lehenengo, kalejira; 
eta ostean, kontzertua.
etzi, domeka, pilotalekuan, 12:30ean. 

oÑati easo hirukotea
Barroko garaitik musika garai-
kideraino sortzen diren musika 
estiloak aurkeztuko ditu zuzenean, 
Musika Egunak ekimenaren 
barruan. Sarrerak, bost euro.  
etzi, domeka, santa anan, 19:00etan. 

arrasate kasernarat
Irungo eta Errenteriako hiruko-
teak folk eta rock estiloak jorra-
tzen ditu. 2011n sortu eta ordutik 

hainbat sari jaso dituzte euren 
musikarengatik. Arrasaten Oke-
rreko bidetik diskoa aurkeztuko 
dute. Doan.
etzi, domeka, jai zalen, 19:00etan.

erakusketak

bergara simon arrieta
Bergarako margolaria oinarri 
hartuta, erakusketa antologikoa 
osatu dute. Gaur, egubakoitza, 
inauguratuko dute. 
abenduaren 20ra arte, arkupen.

bergara esther galartza
Eibarko artistak 44 lan ipini ditu 
ikusgai, Udazkena izenarekin. 
Margolanak eta eskulturak. 
azaroaren 30era arte, nahikarin.

arrasate 'begitik'
Debagoieneko, Debabarreneko 
eta Durangaldeko hemeretzi mar-
golariren eta eskultoreren lanak 
bildu dituzte erakusketa batera-
tuan. Arte munduan eskarmentu 
handia duten goi mailako artisten 
lanak batu dituzte. 
abenduaren 20ra arte, arkupen.

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. 

antzerkia

bergara 'Caperucita feroz'
Glu-Glu taldearen lana, helduen-
dako. Ylenia Baglietto, Lander 
Otaola, Mikel Losada, Diego Perez, 
Mari Cruz Melgosa eta Leire Ucha 
aktoreak oholtzan, Galder Pere-
zen aginduetara. Sarrerak, zortzi 
euro.  
gaur, egubakoitza, zabalotegin, 22:00etan. 

bergara antzerki sorpresa
Azaroa gaztañatan egitarauko 
ekintza.
gaur, egubakoitza, osintxuko txuringon, 
22:15ean. 

bergara 'txanogorritxu'
3-9 urte artekoendako antzezlana, 
Glu-Glu konpainiarekin. Sarre-
rak, lau euro. 
bihar, zapatua, zabalotegi aretoan, 18:00etan.

eskoriatza 'sucedió en otoño'
Iratxe Gallardok zuzenduta eta 
Gasteizko antzerki eskolakoen 
eskutik. Sarrerak, lau euro. 
etzi, domeka, zaldibarren, 19:00etan.

Jaiak

araMaio san Melixen jaiak
Jaien errepikapena egingo dute 
Gantzagan: 14:00etan kanpai erre-
pikak eta etxafuegoak eta 14:30ean 
kantu bazkaria Sei Pistols eta 
Trabuko Bat taldeekin. 
etzi, domeka, gantzaga auzoan, 14:00etan. 

osPakizunak

arrasate ekinen 20. urteurrena
Emakumeendako aisialdirako 
espazioak euskalduntzen 20 urte 
egin ostean, kalean ospatuko 
dute: 18:30ean bertsolariak, 
19:00etan Ibai Arteko txartelen 
zozketa eta 19:30ean erromeria. 
Pintxoak egongo dira.
gaur, egubakoitza, herriko plazan.

bergara Jardunen 25. urteurrena
Paella lehiaketa, herri bazkaria, 
mosaikoa eta erromeria egongo 
dira, besteak beste. Gainera, Aritz 
Alustizak herriko musikariekin 
eta kantariekin sortutako Larre 
zaharretan kantua aurkeztuko 
dute.
bihar, zapatua, pilotalekuan, 12:00etan.

antzuoLa gaztaina erre jana
Erretiratuendako ekintza. 
bihar, zapatua, landatxopen, 18:30ean. 

oÑati Herri bazkaria
150 bat lagun elkartuko dira Oña-
tzen 45. urteurreneko ospakizunak 
bukatzeko bazkarian. Askotariko 
ekintzak egingo dituzte. 
etzi, domeka, kiroldegiko frontoian, 18:30ean..

Literatura

eLgeta ipuinen ordua
Euskaraz eta 3 urtetik gorako 
neska-mutikoendako. Doan. 
gaur, egubakoitza, liburutegian, 17:25ean. 

aretXabaLeta 'atxabaltako 
kuentisten' saioa
4 urtetik gorako umeendako saioa 
egingo dute herriko kontalariek. 
bihar, zapatua, arkupen, 11:30ean.

bergara ipuin kontaketa
Beatriz Egizabalek helduendako 
emanaldia egingo du. 
azaroaren 24an, liburutegian, 19:30ean. 

arrasate ipuin kontaketa
Mundutik Arrasatera saioa egin-
go dute Fadila Hamudik eta Aisha 
Nadifek arabieraz, Hirune Iribe-
camposek euskaraz eta Mercedes 
Iñarrak keinu hizkuntzan. 5 urte-
tik gorako umeendako. 
azaroaren 26an, kulturaten, 18:00etan.

gazteLekuak

oÑati 21. xake txapelketa
Suitzar erara jokatuko dute, sei 
itzulitara eta jokalari bakoitzak 
hamabost minutu izango ditu 
bandera jaitsi arte. 690 euro eta 
340 txantxi banatuko dituzte.
bihar, zapatua, gaztelekuan, 09:00etan.

arrasate txalaparta ikastaroa
Gazteekin egingo dute. 
bihar, zapatua, erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan.

bergara Hiruko saskibaloi 
txapelketa
Jardunen 25. urteurrenaren hari-
ra txapelketa egingo dute. Parte 
hartu gura dutenek 17:30erako 
egon beharko dute. Tarte horre-
tan gaztelekua itxita egongo da. 
Egubakoitzean eta domekan ohi-
ko ordutegian zabalduko dute.
bihar, zapatua, seminarioko karpan, 18:00etan.

antzuoLa solasaldia
Zer dakigu euskal sukaldaritzari 
buruz? delako solasaldia egingo 
dute. 
zapatuan, gazte txokoan, 18:00etan.

eskoriatza tailerra
Ping-pongean jokatzeko palak 
egiteko tailerra zapatuan eta 
domekan. Izen-ematea, euro bat. 
aste bukaeran, gaztelekuan, 17:30ean.

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

non-zer azaroa 20
azaroa 26

mertxe salaberri

arrasate 'La alegria de la 
huerta' 
Enrique Gartziaren eta Anto-
nio Pasoren liburuetan eta 
Federico Chuecaren musikan 
oinarritutako lana da Izaskun 
Murgia Lirika Elkartekoen 
zarzuela. Bi aste bukaeratan 
egingo dute: azaroaren 21ean 
(19:30), 22an (19:30), 27an (20:00) 
eta 28an (19:30).
aipatutako egunetan eta orduetan, amaia 
antzokian.

zerbitzuak

Espaloia kafe Antzokiari esker 

`Aladino´ musikala ikusteko 
sarrerak ditugu.
Espaloian. Elgetan.
Azaroaren 28an, 18:00etan.

PArtE HArtZEkO (AZArOArEN 24rA ArtE):

sms: KLUBA [Aladino] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.eusWhatsApp: KLUBA Aladino [bazkidearen 

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

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

sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

Oñatiko udalari esker

Benito Lertxundiren emanaldirako 
sarrerak ditugu.
udal kiroldegian. Oñatin.
Azaroaren 28an, 22:30ean.

PArtE HArtZEkO (AZArOArEN 24rA ArtE)

sms: KLUBA [Benito] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.eusWhatsApp: KLUBA Benito [bazkidearen 

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

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

sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com
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aretXabaLeta Muralgintza
Murala margotzen jarraituko 
dute zapatuan eta domekan. Arro-
pa zaharrak eroatea aholkatzen 
dute. 
aste bukaeran, erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan.

arrasate kontzertua
Libertad Condicional taldearen 
emanaldia. 
etzi, domeka, erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan.

antzuoLa zinema
Pelikula bat ikusiko dute. 
domekan, gazte txokoan, 17:30ean.

HitzaLDiak
 

oÑati erritmo intelektualak eta 
biologikoak
Haurdun daudenendako eta 0-1 
urte arteko umeen gurasoendako. 
Izen-ematea, itxita. 
gaur, egubakoitza, txantxiku ikastolan, 
17:00etan.

oÑati Doluari buruz berbetan
Patxi Izagirrek Dolu egoeretan 
nola jokatu gure seme-alabekin 
delako berbaldia egingo du Hez-
kuntza Mahaiak gonbidatuta.
Izen-ematea itxita. 
gaur, egubakoitza, kultura etxeko erakusketa 
gelan, 18:15ean.

arrasate teknologia berriak 
Udaleko Gizarte Zerbitzuen esku-
tik Teknologia berriak: erabilera 
osasungarria eta arrisku gabekoa 
delako berbaldia egingo du IKT 
Eskolako eta Pantallas Amigas 
elkarteko kide Oihana Orcajok.
azaroaren 23an, kulturaten, 18:00etan.

bergara errespetu falta eta 
erasoa
Udaleko Prebentziorako Zerbi-
tzuaren eskutik Nola iristen gara 

errespetu faltatik eraso-arriskura 
familian? delako berbaldia egin-
go dute Etxadiko kideek, gazte-
laniaz. Aurrez izena eman behar 
da 943-77 91 26 edo 943-77 91 65 
telefonoetan.
azaroaren 24ean, irizar jauregian, 18:00etan.

arrasate artatzu hizpide
Artazu VIII: una ventana al pasa-
do abierta recientemente en Arra-
sate delako berbaldia egingo dute 
Iragana astintzen zikloa ixteko, 
Arrasate Zientzia Elkartearen 
eskutik.
azaroaren 26ean, laboratoriumen, 19:00etan.

arrasate 'Cyberbulling'-a
Teknologia berrien bidez, adin 
berekoen arteko erasoaz egingo 
du berba IKT Eskolako eta Pan-
tallas Amigas elkarteko kide 
Oihana Orcajok, gazteleraz, Udal 
Gizarte Zerbitzuen eskutik.
azaroaren 25ean, kulturaten, 18:00etan.

bergara utopiaz berbetan
Instruir a las élites para educar 
al pueblo. Utopía y realidad del 
proyecto ilustrado vasco delako 
hitzaldia egingo dute Felix Letu-
riak eta Luis Maria Ugaldek.
azaroaren 26ean, laboratoriumen, 19:00etan.

uMeak

eskoriatza Pirritx, Porrotx eta 
Marimotots
Amalur delako ikuskizuna egin-
go dute. Ilargi baserrian bizi da, 
haurdun dago, eta berari lagun-
tzen dago Marimotots. Pailazoen 
bisita izango dute biek ala biek. 
Musikak eta dantzak leku berezia 
izango dute.
bihar, zapatua, zaldibarren, 17:30ean.

antzuoLa Musika saioa
2-12 urte bitarteko umeendako 
Izeba tekla delako saioa. Xabier 

Lizasok pianoa lagun duela, musi-
ka eta kantua izango dira nagu-
si. Ostean, txistulariek kalejira 
egingo dute. 
etzi, domeka, torresoroan, 18:30ean.

arrasate Ludotekak zabalik
Emakumeen Kontrako Indarke-
riaren Aurkako Nazioarteko Egu-
naren harira, tratu onen inguru-
ko tailerra egingo dute hiru 
ludoteketan. Ate irekien eguna 
izango da. 
azaroaren 25ean, ludoteketan, 17:00etan.

taiLerra

arrasate indarkeria sinbolikoa
Emakumeen Kontrako Indarke-
riaren Aurkako Nazioarteko Egu-
naren harira, indarkeria sinbo-
likoaren gainean modu parte-har-
tzailean hausnartuko dute, 
Emakume Txokoaren eskutik.  
bihar, zapatua, emakume txokoan, 10:00etan.

oHarrak

oÑati 'iparragirre oñatin'
Olaitturri Kultura Elkarteak aben-
duaren 5ean egingo duen ema-
naldirako sarrerak salgai daude 
Txokolateixan eta kultura etxean, 
bost eurotan (liburua barne). 
Iparragirrek eta Oñatik izandako 
hartu-emana kontatuko dute. 
sarrerak, aipatutako lekuetan.

oÑati Federatu txartelak
Mendiko federatu txarteleko estal-
duran aldaketak egin edo txar-
tela lehen handiz egin gura dute-
nek Aloñaren egoitzatik pasa 
beharko dute hilaren 24an edo 
26an, 19:00etan.  
aipatutako egunetan, orduan eta lekuan.

Deia

eLgeta urteko batzarra
Elgetako Kantsatzeke mendi tal-
deak urteko batzarra egingo du. 
Besteak beste, zuzendaritza berria 
aukeratu, aurtengo diru kontuen 
berri eman eta 2016rako irteeren 
egutegia zehaztuko dituzte. 
azaroaren 24an, kultura etxean,18:30ean. . 

besteLakoak

eLgeta Pintxo domeka
Pintxoak euro baten herriko taber-
netan. Bezeroek, gainera, pintxo 
onena eta pintxoen osagaiak 
asmatzeko lehiaketan parte har 
dezakete.  
etzi, domeka, tabernetan, 12:30ean.  

araMaio 'biolentzia matxistarik 
ez!' lelopean hainbat ekintza
Gaur, egubakoitza,  film laburren 
emanaldia eta eztabaida gazte 
lokalean, 19:00etan; bihar, zapa-
tua, 09:30ean sagardoa probatze-
ko eta murala margotzeko auke-
ra, eta 22:00etan 50 sombras de 
Grey pelikula kultura etxean. 
Azkenik, hilaren 25ean, kontzen-
trazioa, 18:00etan, Bizente Goi-
koetxea plazan.
aipatutako egunetan, orduetan eta lekuetan.

ZinEma
oÑati

KULTURA ETXEA

Deuda de honor
egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

Los cinco y el secreto 
de la piramide
zapatua eta domeka: 
17:00.

aretXabaLeta

ARKUPE

irrational man
egubakoitza eta zapatua: 
22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 16:00.

Pixels
zapatua eta domeka: 
17:00.

eibar

COLISEO

ocho apellidos 
catalanes
zapatua: 17:00.
astelehena: 20:30.

Deuda de honor
egubakoitza: 20:30.
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 17:00, 20:00.

un otoño sin berlin
egubakaoitza: 20:30.
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 17:00, 20:00.

ANTZOKIA

ocho apellidos 
catalanes
egubakoitza: 20:30. 
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 17:00, 20:00.

gasteiz

BOULEVARD

ocho apellidos 
catalanes
egubakoitza eta zapatua: 
23:15, 23:45, 00:30.
egubakoitzetik eguenera: 
17:00, 17:45, 18:15, 
18:45, 19:15, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:15, 
22:15, 22:45.
zapatua, domeka eta 
eguaztena: 15:30, 
16:00, 16:30.

Los juegos del 
hambre: sinsajo
egubakoitza eta zapatua: 
20:00.
domeka: 18:00.

Mi gran noche
egubakoitza: 18:00, 
00:50.
zapatua: 00:50.

domeka: 22:50.
astelehenetik eguenera: 
18:00.

el ultimo cazador de 
brujas
egubakoitza eta domeka: 
19:40, 00:45.
zapatua: 17:00, 00:30.
astelehenetik eguenera: 
19:40.

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 eguenera: 
18:00, 21:00.

Hotel transilvania 2
zapatua: 15:30, 17:30, 
19:30.
zapatua, domeka eta 
eguaztena: 15:30, 17:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30.

Hotel transilvania 2, 
3D
zapatua, domeka eta 
eguaztena: 15:30.

truman
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
zapatua, domeka eta 
eguaztena: 20:00, 
22:15.

astelehenetik eguenera; 
20:15, 22:30.

Pan, viaje a nunca 
Jamas
zapatua, domeka eta 
eguaztena: 15:45.

atrapa la bandera
zapatua, domeka eta 
eguaztena: 15:40, 17:40.
astelehenetik eguenera: 
17:40.

straight outta 
compton
egubakoitza, domeka eta 
astelehenetik eguenera: 
21:50.

el becario
egubakoitza eta domeka: 
19:30, 22:00, 00:30.
zapatua: 22:00, 00:30.
astelehenetik eguenera: 
19:30, 22:00.

Marte
egubakoitza eta zapatua: 
00:00. 
egubakoitzetik eguenera: 
18:30, 21:15.
zapatua, domeka eta 
eguaztena: 15:45.

sinister
astelehenetik eguenera: 
20:00.

regresion
astelehenetik eguenera: 
22:00.

Bi anaiaren arteko lehia 
izango da Rams, el 
valle de los 

carneros-eko ardatz nagusia. 
Bi anaiak elkarren ondoan 
dauden bi baserritan bizi 
arren, 40 urte daramate 
haserre eta elkarrekin berba 
egin barik. euren bizimodua 
aharien eta ardien zaintza, 
ugalketa eta salmenta da. 
Bailara osoko bizimodua eta 
ekonomia animalia horien 
abeltzaintzan datza. Bi anaiak 
antzekoak dira. Fisikoki 
Bibliatik ateratako 
pertsonaiak dirudite: txima 
eta bizar luzeekin. izaerari 
dagokionez, hitz gutxikoak 
eta zaputzak dira. Hobeto 
moldatzen dira animaliekin 
pertsonekin baino. istorioari 
dagokionez, Biblian gertatzen 
diren parabolekin zerikusia du: 
ondoan dauden bi baserritan 
bizi diren anaiak, ez dira 
elkarrekin konpontzen, 
artaldeen garrantzia eta 
animaliei lotutako izurritea… 
osagai horiek askotan agertu 
dira halako istorioetan, eta, 
hori gutxi balitz, istorioak 
parabolekin lotura handia du. 

Filma nahiko deskriptiboa 
da. kamera pertsonaien 
bizimodura hurbiltzen da: zer 
egiten duten eta non bizi 

diren ikusteko aukera izango 
dugu. etxeak nolakoak diren, 
eguneroko bizitza nolakoa 
den, klimaren eta naturaren 
pisua… Bi anaiaren arteko 
istorioa izan arren, horien 
artean, batek besteak baino 
protagonismo handiagoa du. 
Bere portaera detaile 
handiagoarekin ikusten dugu, 
eta, portaera horren bitartez, 
zeharka agertzen den beste 
anaia istorioaren erdian 
sartuko da. Baina Rams, el 
valle de los carneros ez da 
dokumentala. islandiako 
bailara baten bizimodua 
ikusten dugu, baina, horrekin 
batera, gezurrak, lehiak eta 
elkarren kontrako 
sentimenduak agertzen dira 
suspensezko uneekin lotuta. 
Pertsonaiak nahiko zakarrak 
izan arren, badute sentibera 
ukitu bat. eta nahasketa 
horrek egiten du munduan 
galduta dagoela dirudien 
bailara eta pertsonaiak 
gugandik gertuagoak egotea.

ANtONIO ZAbAlA

raMs  
zuzendaria: grimur hákonarson
Herrialdea: islandia.
aktoreak: sigurour sigurjónsson, theodór 
júlíusson.

zerbitzuak

kriTika

Parabola islandiarra
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mIrArI AltubE  |  bergara

Bergara Chef Bergarako sukal-
darien arteko lehiaketaren lehen 
saioa eman du astean Goiena 
telebistak, eta eguazten guztietan 
izango da, 22:00etan. Bost saio 
dira, eta ondoren final handia, 
abenduaren 23an. Hain zuzen, 
joan den zapatuan grabatu zuten 
final hori Gorlako elkartean.

Elkarlanean ekoiztuta 
Bergarako Bedelkar merkatarien 
elkarteak Udalarekin batera abian 
jarritako Bergara bizi ekimenaren 
bueltan sortu da Bergara Chef. 
"Herriko komertzioak bultzatu 
nahian sortu zitzaigun ideia", dio 
Bedelkarko kide German Letek. 
"Eta oso pozik gaude izan duen 
harrerarekin". Juanje Alberdik, 
Bergarako alkateak, garrantzi-
tsutzat jo du ekimena: "Herria 
pizteko eta bultzatzeko halakoak 
jarri behar ditugu abian, eta herri-
tarren indarra aprobetxatu behar 
da". Eta biek ala biek Goiena 
Komunikazio Taldea izan dute 
alboan. "Toki telebistaren indar-
gunea horixe da, tokikoak izanik 
tokiko agenteekin egiten dugula 
lan, eta itzelezko laguntza izan 
dugu bien aldetik", dio Goiena 
telebistako programazio zuzenda-
ri Oihane Agirrek.

hamar bikote lehian
Hamar bikotek jardun dute nor 
baino nor gehiago, emakume zein 
gizon, gazte zein heldu. Eta berta-
ko eta sasoiko osagaiak erabili 
dituzte menuak gertatzeko: lehe-
nengo, erosketak egin herriko 
komertzioetan; eta gero, kozinatu 
gastronomia elkarte batean. Bi 
plater gertatu dituzte: bata hara-
giarekin eta bestea arrainarekin.

Epaimahaia profesionalek osa-
tu dute, honako hauek: Maritxu 
Barrena, Jose Mari Perez, Koldo 
Lasa, Mikel Andoni Olabarria eta 
Azpeitxi-k. Eta ez direla oso zorro-
tzak izan diote: "Maila altua egon 
da, eta ez dugu izan lan erraza".

Saio guztiak grabatuta egon 
arren, ikus-entzuleek ere botoa 
eman ahal izango diote bikote 
gustukoenari Whatsapp bidez; 
hona zenbakia: 688 69 00 17. Txa-
peldunek 200 euro jasoko dituzte 
eta ikastaroa egingo dute Basque 
Culinary Centerren; txapeldunor-
dearentzat 100 euro izango dira; 
eta publikoaren boto gehien jaso-
takoentzat 50 euro. 

"Ez galdu saioak, barre egingo 
duzue-eta", dio Bedelkarko Letek. 
Eta Goienako Agirrek gaineratu 
du: "Ea beste herri batzuk ere ani-
matzen diren; hala, debagoiendarren 
arteko final handi bat egiteko".

'bergara Chef' lehiaketaren lehen saioa eman du goiena telebistak astean; eguaztenetan da, 22:00etan

bedelkar merkatarien elkartearekin eta bergarako udalarekin elkarlanean ekoiztu du goienak

Hasi da sukaldarien arteko lehia
b u k at z e ko

Epaimahaiko hainbat kide finalistek egindakoa probatzen.  |   o. a.

Bedelkarko kideak, udal ordezkariak eta goienakoak gorlan.  |   oiHane agirre

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

Erreka jatetxeko 
mendrezka 
entsalada.

mIkEl 
IrIZAr

B
eti betikoan aritzea 
erosoa da. Eta eroso 
jardunda helburu 
nagusiak betetzen 

badira, nekez ikusten da alda-
tzeko arrazoirik.

Azken zortzi urteek, ordea, 
hankaz gora jarri dute aurreko 
hamarkadetako egoera; akabo 
erosotasunak. Geroztik, zail-
tasun artean ere helburu nagu-
siak ezin bete, eta neurriak 
hartu behar izan dira. Joera 
bat izan da zuhurkeriaz jokatu 
eta murriztea. Beste bat, ausar-
diaz ekin eta berritzea. Krisian 
aukera ikusi du hainbatek, eta 
berrikuntza bihurtu da ardatz.

Hizkuntzaren ikuspegitik, 
eta berrikuntza tren baten 
antzera irudikatzen badugu, 
euskaltzaleok ahaleginak eta 
bi egin behar ditugu tren-ma-
kinan joateko, eta ez azken 
bagoian. Atzean joanda nekez 
harrapatuko dugu burua, eta, 
haren lekura iritsi orduko, 
hura aurrerago egongo da.

Ze, euskaltzaleok gauden 
tokian han egongo da euska-
ra. Horregatik, enpresa, era-
kunde nahiz gizartean, berri-
kuntza premia non, guk han 
egon behar dugu. Ausart 
jokatzen eta berritzeari dagoz-
kion arriskuak hartzeko prest, 
inoren zain egon gabe.

Edo bestela esanda: besteen 
berrikuntza euskaratu ordez, 
berritu dezagun guk euskaraz. 
Egin dugunean, aurrenak izan 
gara helmugan.

Berrikuntzaren
trena

a z k e n  b e r b a


