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z
ertan oinarritzen da 
B e r t a n  I g o g a i l u a k 
enpresa?
Duela zazpi urte ingu-
ru, igogailuen man-

tentze-lanen sektorea zabaldu 
egin zen, eta, ordutik hona, alda-
keta asko egon dira sektorean. 
Hasiera baten eta liberalizazioa-
ren aurretik sortu ziren mun-
taiako enpresa gehienak desa-
gertu edo multinazional baten 
barruan sartu dira. Gipuzkoan, 
Irun inguruan dagoen enpresa 
txiki batez gain, Gipuzkoa oso-
rainoko zerbitzu independente 
bat ematera heldu gara, enpresa 
txiki moduan, eta hala jarraitzen 
dugu.
Zer eskaintzen duzue?
Aparailu zahar eta berrietan espe-
zializatutako enpresa gara. Apa-
railu modernoek ez dute lan 
askorik ematen; izan ere, plaka 
edo edozein elementu aldatzeko 
eta aurkitzeko ez da arazorik 
izaten. Gainera, gure instalazioe-
tan biltegi propioa daukagu, eta 
behar ditugun elementuak bertan 
bilduta izateak asko laguntzen 
digu. Aparailu zaharrekin lan 
egiteko, ordea, derrigorrezkoa 
izaten da inguruko enpresekin 
harremana izatea. Edozein 
momentutan beharra izanez gero, 
materiala eskatu, utzi edo parte-
katzeko. Kolaborazio barik ezi-
nezkoa izango litzateke duela 30 
urte jarritako igogailu mota guz-
tien piezak izatea. Hori bai, guk 
pieza gehienak ditugu, eta mode-
lo berri bat mantenuan hartzen 
dugun momentuan, beste enpre-
sa batzuetatik gure biltegira ekar-
tzen ditugu pieza horiek guztiak, 
edo, behintzat, lokalizatuta izaten 
ditugu. Garrantzitsuena da igo-
gailu bat geldi inoiz ez edukitzea, 
eta are garrantzitsuagoa segur-
tasuna %100 bermatzea.
Eskaintzak azalduta, zer-nolako 
enpresa zarete?

Euskal Herri mailan enpresa 
asko egon dira kooperatiba 
moduan jaio direnak, eta, filoso-
fia aldaketa baten ondorioz, tal-
de handi izaten amaitu dute denek. 
Kasu guztietan, gainera, langileek 
ez dute aukerarik izan horren 
aurrean ezer esateko eta gutxi 
batzuen artean pertsona askoren 
bizitza erabaki da. Gu, ordea, 
kooperatiba bezala hasi ginen, 
eta hala jarraitzen dugu. Era 
horretan, langile guztiok garran-
tzi berbera dugu, eta hori nahi 
dugu, berdintasuna. Orokorrean, 
sektore honetan, igogailuen man-
tentze-lana egiten duten tekni-
kariek ez dute erabakitzeko auke-
ra askorik izaten, eta goitik 
datozen aginduak betetzen dituz-
te. Gurean, ordea, teknikariei 
benetako garrantzia ematen die-
gu; izan ere, beraiek dira benetan 
dakitenak bezero baten igogailua 
zelan dagoen eta zer den egin 
beharrekoa. Ezin da bulego bate-
tik jakin igogailu baten egoera 
zein den edo bezeroa nola dagoen. 
Guk, horren aurrean, gertutasu-
na eskaintzen dugu. Gure koo-
peratibak gauzak argi dauzka 
eta idatzita ditugu estatutuak. 
Guztiok garrantzi bera dugu 
enpresan, soldata berak ditugu, 
eta enpresa, beti kooperatiba 

independente bezala jarraitzeko 
obligazioa dugu.
Kooperatiba izateaz gain, zerk 
bereizten zaituzte beste enprese-
tatik?
Zuzeneko arreta eta askatasuna 
eskaintzen ditugu. Gure edozein 
bezerok gurekin duen kontratua 
etetea gura badu, 30 egun lehe-
nago abisatuz, ez dauka arazorik. 
Modu horretan, bezeroak beti 
dauka aukera gurekin ongi ez 
badago beste enpresa batzuekin 
saiatzeko. Enpresa txiki batek 
ematen duen arreta zuzenekoa 
eta azkarra da, ez baitaukate 

burokrazian finkatutako elemen-
tutan denbora galtzen ibili beha-
rrik. Tranpa gabeko kontratuak 
izaten dira, benetako 24 orduko 
zerbitzua ematen dutena, eta 
konpetentziatik ezberdintzen gai-
tuen kontratu mota batekin. 
Horretarako, Bertan+ izeneko 
zerbitzua eskaintzen dugu.
Enpresa handitzen ari zarete, ezta?
Donostialdean bulego bat izanda,  
eta Debagoienean, Arrasaten, 
beste bat izateak aukerak han-
ditzen ditu. Gasteizekiko gertu-
tasuna ere badugu, eta horrek 
hedatzen laguntzen digu. Guretzat, 

garrantzitsua da leku finko bat 
izatea, eta, poliki-poliki, instala-
zio handiagoak eduki nahi ditu-
gu, beharbada, beste enpresa 
batzuekin elkarlanean.
Gertuko zerbitzuaren aldeko apus-
tua egiten duzue?
Gauzak argi ditu Bertan koopera-
tibak, urte askotako esperientzia-
rekin sektoreak dituen gauza txa-
rrak ongi identifikatuak dituelako. 
Bezero askok mesfidantza dute 
sektore honetako enpresa askore-
kiko, eta hau ekiditeko era bakarra 
bezeroari askatasuna ematea da, 
baina benetako askatasuna. Horren 
alde egiten dugu, eta, ahal dugun, 
heinean bezeroari laguntzen diogu.
Prezioak finkatuta dituzue?
Gipuzkoan ez daude prezioak 
finkatuta, eta enpresa bakoitzak 
gauza ezberdinak kobratzen ditu. 
Guk, ordea, gure Bertan + zerbi-
tzua 100 euro inguruan finkatua 
daukagu. Badakigu urte pare 
baten inguruko herrialdeetan 
dabiltzan multinazionalak eto-
rriko direla eta 80 euro inguru 
kobratuko dutela; horregatik, 
gure bezeroei ganorazko prezio 
bat eman nahi diegu, etorkizu-
nera begira gurekin gustura egon-
da, enpresa hauen eta gure artean 
dauden ezberdintasunak zeintzuk 
diren ongi jakin dezaten.

"zuzeneko arretari 
garrantzia ematen diogu"

Ibai Salazar | Bertan igogailuak kooperatibako ingeniaria

Bertan Igogailuak enpresa aparailu zahar eta berrietan espezializatuta dago; gertuko zerbitzuaren aldeko 
apustua egiten du, eta, horretarako, bezeroari askatasun osoa ematen dio.

Ibai Salazar eta Koldo Manterola Bertan Igogailuak enpresako jabeak, Garaian duten bulegoaren aurrean.

      'Bertan +' zerBItzua eSKaIntzen da
 Erreskate eta ohar guztiek 
24 orduko erantzuna dute.

 Eskaintzaren barruan, pieza 
guztiak barne.

 Telefono-linea zerbitzuaren 
barruan sartzen da; eta ez 
daukatenei, telefono 
instalazioa egiten zaie.

 Igogailuak erabiltzen duen 
potentzian finkatuz, 
efizientzia energetikorako 
azterketa egiten da, ahal 
den energia gutxien 
erabiltzeko.

"enpresekin 
elkarlana 
beharrezkoa 
da"

"teknikariei 
benetako 
garrantzia 
ematen diegu"

 Euskarazko zerbitzua 
enpresako atal guztietan 
ematen dugu. Ez da 
marketin hutsa, enpresak 
duen zutabe garrantzitsuena 
da guretzat euskara.

 Kontratu librea eskaintzen 
dugu, edozein momentutan 
kalte-ordain gabe eten 
daitekeena. Horrela, 
bezeroari askatasuna 
ematen diogu.

 Industriaren ikuskapena 
doan.
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BAZAR ARRASATE
1.000 m2

ZABALDU BERRIA!
Etor zaitez!

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

UBANE mAdErA  |  DEBAgoiEnA

Bergaran eta Eskoriatzan 15.633 
herritar daude deituta domekan 
botoa ematera joan daitezen; 
Bergaran 12.344 herritarrek eta 
Eskoriatzan 3.289 herritarrek 
izango dute horretarako esku-
bidea. 

Guztiek aukeran izango dute-
na da nork bere udalerrietako 
hondakinak batzeko zein siste-
ma ezarri beharko litzatekeen 
erabakitzea. 

Eta tokian tokiko alderdi 
politiko guztiek egin dute herri 
galdeketetan parte hartzeko deia.

Bergaran bi kolore
Hori bai, desberdintasunak dau-
de udalerri batean zein bestean 
galderak egiteko orduan eta gal-
derei erantzunak emateko mahai 
gainean jartzen diren aukeren 
artean. 

Hain justu, Bergaran bi epi-
grafe eta bi kolore dituzten botoak 
izango dira hauteskunde lekue-
tan. Galdera, honako hau: Ber-
garako udalerrian zein kontsi-

deratzen duzu hondakinak gai-
ka biltzeko erarik egokiena? Zuri 
kolorea duen botoarekin eran-
tzuna izango da Gaikako bilke-
ta edukiontzi bide egitea nahi 
dutela eta laranja kolorea duen 
botoarekin, Gaikako bilketa atez 
ateko sistemarekin egitea nahi 
dutela. 

eskoriatzan hiru aukera
Eskoriatzan, berriz, honako hau 
da planteatzen duten galdera: 
Hondakinak selektiboki biltzeko 
hiru sistema hauetatik zein nahi 
duzu Eskoriatzan erabiltzea? 
Eta ohartxo baten bitartez, azal-
tzen dute bilketa selektiboa dela 
"hiri hondakin solidoak sortzen 
diren unetik bertatik bereiztea, 
hau da, hasiera-hasieratik edu-
kiontzi ezberdinetan sailkatzea, 
gero birziklatu ahal izateko". 

Kontuak kontu, horri eran-
tzuteko hiru dira mahai gainean 
jarri dituzten aukerak: Edukion-
tzi kolektiboak –bosgarren edu-
kiontzi sistema–; Edukiontzi 
indibidualak –atez ateko siste-

ma– edo Edukiontzi kolektiboak 
eta indibidualak –sistema mis-
toa–. 

Bi galdeketak legez onartu-
tako dira;  bestela esanda, Espai-
niako Gobernuaren onespena 
dute. Beraz, edozein hauteskun-
detako prozedura jarraitu behar 
dute, eta hala egiten dabiltza. 

Hori horrela, gaur (eguba-
koitza) da kanpaina egiteko 
legezko azkeneko eguna, bihar 
hausnarketarako eguna izango 
da eta. 

Domekara begira jarrita, 
berriz, 09:00etan zabalduko dituz-
te hauteskunde-eskolak, Berga-
ran zein Eskoriatzan, eta herri-
tarrek 20:00ak arte izango dute 
botoa emateko aukera. Aurre-
tiazko botoetarako eskubidea 
ere bermatu dute herri galde-
keten deitzaileek: Bergaran 419 
halako jaso dituzte eta Eskoria-
tzan, berriz, 88 boto.   

Lau sistema 
Debagoienean (Aramaion izan 
ezik) gaur-gaurkoz hondakinak 

batzeko lau sistema daude inda-
rrean: atez ateko purua Oñatin, 
Antzuolan, Aretxabaletan eta 
Eskoriatzan; mistoa, Bergaran; 
Arrasaten eta Elgetan txip bitar-

teko edukiontziak baliatzen 
dituzte eta Leintz Gatzagan gai-
ka batzen dute guztia. Guztiak 
dira, hori bai, zelanbaiteko kon-
trolean oinarritutakoak. 

Herritarrek esango dute ze 
sistema erabili beharko den 

Bergaran aurretiazko 419 boto jaso dituzte dagoeneko

Eskoriatzan ere bermatu dute aurretiazko boto eskubidea; 88 jaso dituzte

Informazio praktiko eta orekatua

Franco hil ostean, eta indarrean dagoen Konstituzioaren 
aurretik, oso gutxitan galdetu zaie debagoiendarrei gai 
konkretuen gainean, botoa emateko aukera eskainiz, legearen 
bermeekin eta erakundeek bultzatu eta babestuta: Espainiako 
Konstituzioaren gaineko erreferenduma, Gernikako 
Estatutuaren gainekoa, NATO erakundean sartu edo ez 
erabakitzekoa eta, berriki, Europako Konstituzioa onartzekoa. 

Hiri hondakinak batzeko sistema aukeratzeko herri 
galdeketa deitu dute orain, azaroaren 29rako, domekarako, 
Bergaran eta Eskoriatzan. Bergarako eta Eskoriatzako udalek 
antolatu dituzte herri galdeketok, nork bere herrian. 

Hori guztia abiapuntu, irakurleei ahalik eta informazio 
osoena, praktikoena eta orekatuena emateko helburuarekin, 
aurreko agintaldian Bergaran eta Eskoriatzan alkatetzan egon 
zen eta, ondorioz, bi herriotan indarrean dagoen hiri 
hondakinak batzeko sistema ipintzeko ardura izan zuen EH 
Bilduri, alde batetik, eta gaur egun bi herriotan alkatetzan 
egonda sistemok aldatzeko herri galdeketa deitu duen EAJri 
planteatu dizkiegu galdera berberak, sistemaren 
funtzionamenduan, kostuan edota emaitzetan oinarrituta. 
Zenbaki honetan, Bergarako eta Eskoriatzako orrietan, jasota 
daude erantzunak. 

EAJri eta EH Bilduri ez ezik, Goienak espazioa eskaini die, 
era berean, herriotan udalbatza osatzen duten gainerako 
alderdiei  –Bergaran, PSE-EEri eta Irabaziri; eta Eskoriatzan, 
Irabaziri eta Elizateei–, eta baita hiri hondakinen gaineko talde 
edota plataformei ere –Bergara Zero Zabor, Eskoriatza Zero 
Zabor, Bergara Garbia eta Eskoriatza Garbia–.

Goienak landutako informazioaz gainera, oraingo astean 
bestelako eragileek sortutakoak –prentsaurrekoak, gutunak…– 
etorri ahala jaso dira.
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Gaur, egubakoitza, eta zapatuan 
egingo da bilketa Gipuzkoako 
72 establezimendutan, eta 1.400 
boluntario ibiliko dira lanean. 
Espero dute Gipuzkoa osoan 575 
tona elikagai jasotzea, urte oso-
rako janaria izan dezaten.

Bergarako Elikagaien Ban-
kuak bere baitan hartzen duen 
esparruan –Debagoien, Debaba-
rren, Urola eta Goierri aldean–, 
iaz, esaterako, 190.000 kilo jaki 
batu zituzten, eta aurten ere 
kopuru berori lortuz gero, pozik 
egongo direla aditzera eman du 
Bergarako Elikagaien Bankuko 
arduradun Jose Antonio Agi-
rrebeñak. 

Laguntza-bonuak 
Jaso gura dituzten elikagaiei 
dagokienez, berriz, bilketa pun-
tu guztietan, orri batean zehaz-
tuko da zein jaki diren egokienak 
eramateko. Adibide batzuk jar-
tzearren, esnea, gailetak, kakaoa 
eta umeendako pure-potetxoak 
jasoko dituzte, besteak beste.

Aurten, bestalde, laguntzeko 
beste modu bat ere emango dute 
aukeran; kasu horretan, Eros-
kiko establezimenduetan: bonu 
batzuk egongo dira. Bonu horiek 
ahalbidetuko dutena zera da: 
jeneroa (elikagaiak) orain eman 
beharrean, elikagai horiek ban-
kuan dituzten beharren arabe-

ra hartzen joatea, urte osoan 
zehar.

euro bat dohaintzan 
Bestalde, laguntzaile berezi bat 
izaten du Elikagaien Bankuak 
bilketarako, eta aurten Gipuz-
koako Ostalaritza Elkartea izan-
go da. Hainbat ekintza egiten 
ari dira; esaterako, egueneko 
pintxo-potean batzen den dirua-
ren zati bat edo ordutegi zehatz 
batzuetan jasotako kafeetako 
dirua gasolina ordaintzeko era-
biliko dute. Izan ere, Elikagaien 
Bankukoek asteburuko bilketa-
rako furgoneta eta kamioi asko 
erabiliko dituzte, eta asmoa da 
gasolinarako 6.000 euro jasotzea. 
Debagoieneko ostalariak ere 
hasi dira laguntzeko ekintzak 
egiten, Bergarako Lasa eta Oña-
tiko Zelai Zabal jatetxeetan, 
adibidez. Zelai Zabaleko ardu-
radun Alberto Elorzak dio etxe-
ko plater bateko euro bat horre-
tarako gordetzen ari direla.

Agirrebeñak aurrez eskerrak 
eman nahi izan dizkie bilketan 
lagunduko eta laguntzen dihar-
duten guztiei. Horrekin batera, 
aprobetxatu du esateko orain 
jasotako guztia sailkatu eta bere 
tokian utzi behar dela; beti izan 
dutela laguntza, baina oraingoan 
ere ez daitezela ahaztu eta aste-
lehenetik boluntarioak anima 
daitezela Bergarara laguntzera.

urteko elikagai bilketarik handiena 
egiteko baliabideak gertu dituzte

jOSU BILBAO  |   DEBAgoiEnA

Debarroa eskualdeko LAB sindi-
katuak prentsaurrekoa egin zuen 
herenegun, eguaztena, Bergarako 
kultura etxean, domekan honda-
kin bilketa sistemen gainean egin 
behar diren herri galdeketen 
bueltan.

LABek esan zuen atez ateko 
sistemarekin eta sistema mistoa-
rekin gehiago birziklatu eta gutxia-
go kutsatzeaz gain, lanpostuak 
sortzen direla. Salatu zuen hon-
dakinen bilketaren atez ateko 
sistemak eta sistema mistoak 
Debagoienean sortu dituzten 38 
lanpostuetatik zortzi arriskuan 
egon daitezkeela galdeketa egin-
go duten herrialdeetan, 5. edu-
kiontziaren aukerak irabaziz 
gero. 

ezinegona 
LABek begi onez ikusten du herri-
tarrei galdeketa egitea, haien 
parte hartzea sustatzen duelako, 
baina galdeketan parte hartuko 
dutenei lanpostu horiek eta lan-
gileak kontuan hartzeko eskatu 
diete. Atez ateko sistema misto-
ko langileen artean ezinegona 
sortu dela esan du LABek, orain-
dik inork ez dielako lanpostua 
mantenduko duten bermerik 
eman. Hori dela eta, LAB sindi-
katuak egoera hori argitzeko 
eskatu dio Debagoieneko Man-
komunitateari. Bestalde, LABen 
ustez, errauskailuaren aldeko 
apustua egitea zentzugabea da 
diru publikoaren xahuketa eta 
biztanleen osasunarentzat kalte-
garriak direlako.    

Zortzi lanposturen galeraz ohartarazi 
du Debarroko Lab sindikatuak

LABeko ordezkariak, prentsaurrekoan.  |  josu BilBAo

U.m.  |  DEBAgoiEnA

"Candyko langileek Urbanext 
proiektuari babesa emateko 
asmoa berresten dugu. Proiek-
tu hau abiatzen ez bada, soilik 
Jaurlaritzaren babes ezagatik 
izango dela argi eta garbi sala-
tu nahi dugu. Ez dugu ulertzen 
zer gertatu den, eta zergatik 
gertatu den azken egun haue-
tan, baina guretzat esku beltz 
bat egon da proiektu hau zapuz-
tu duena, eta esku beltz hori 
Eusko Jaurlaritzan dago, ino-
lako zalantzarik gabe. Izan 
ere, eta hau argi utzi nahi 
dugu, Jaurlaritzak proiektua-
ren bideragarritasunari oni-
ritzia eman zion bere garaian". 
Salaketa hori abiapuntu, atzo, 
eguena, Candyko langileek  
elkarretaratzea egiteko asmoa 
zuten Bergaran, iluntzean –edi-
zioa ixterakoan, baina, egin 
barik zegoen–. 

Hainbat galdera ere pla-
zaratu gura izan dituzte Candy-
ko langileek; adibidez, zerga-
tik ez duten proiektua bide-
ragarria ez dela erakusten 
duen txostenik egin edo zer-
gatik Jaurlaritzak ez dien 
"bestelako proposamen ere-
durik planteatu". Diote "biga-
rrenez" direla "biktima, Eus-
ko Jaurlaritzaren biktima".   

urbanext-en 
proiektuarekiko 
babesa
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jON BErEZIBAr  |  ArrAsAtE

#NazioKulturala (ere) auzitan. 
Identitatea beti bestearen aurka 
eraikitzen dugula dio Lorea Agi-
rrek: "Ukatzen dizutenaren gai-
nean eraikitzen du gero #hege-
monia-k zure iruditeri osoa". 
#Bestea ere auzitan. Koloniza-
tuak izan dira euskaldunak, inda-
bituak, asimilatuak ala bentzu-
tuak. #Eztabaida.

Menderakuntzaren pusketak
Nazio kulturalaren inguruan – 
hiru euskal tradizio politikoeta-
tik – dihardute Juan Jose Ibarre-
txek, Jesus Egigurenek eta Xabier 
Zubizarretak atal honetan. Garai-
leek idatzitako #Historia, #kolo-
nizazioa zalantzan eta, areago, 
eztabaida bera dudan. Paulo 
Iztuetak dakar ikuspegi histori-
koa, euskaldunen #erresistentzia 

kontakizuna 1.200 urtetik abia-
tuta. Hegemoniaren auzia. "Nazioa 
beti da politikoa, #hautua baita 
dio Lore Agirrek eta nor ote 
orduan #subjektua, ze "berdina 
al da #herritarra eta #hiritarra?", 
galdetzen du Paulo Iztuetak.

enuntziazio leku bila 
Gatazkon ikara eta hotsetatik ez 
da libratu euskal #SistemaLi-
terarioa eta honen bilakaeraz 
dator hausnarrean Joseba Sarrio-
nandia, idatziz bidalitako gogoe-
tan. #modernizazioa-ren drama, 
#emantzipazioak eta erresis-
tentzia ala #normalizazioa, giro 
"#banderizo-an". Badute #Enun-
tziazioaLekua euskal idazleek? 
Eider Rodriguezek arrotzaren 
begiradaren alde egingo du, lite-
ratura beretzat hori dela azalduz. 
Ikurrez eta transmisioaz jardun-

go du azkenik Iratxe Retolatza 
filologoak, Gabriel Aresti adis-
kidetzearen sinbolo "harrizkoa"
-ren arrakalak azaleratu guran. 
#Gatazka-ren transmisioaren 
beharra defendatuko du.

hizkuntza bakar bat
Galdera pusketen eta pitzaduren 
aurrean azkenik batzen gaitue-
narekin etorriko da Kike Amo-
narriz: #euskara. Horretan, zubi-
gile aurkeztuko da Mixel Etxeko-
par, sormena ukendu batzaile gisa 
defendatuz. Nola ekin? Baditu 
gidalerroak Imanol Epelde ira-
kasleak. Lau zetak behar omen: 
#zoriontasuna, #zorotasuna, 
#zentzua eta #zorroztasuna.

ertzak batuz

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

HitZaLDi osoa ikusteko: 
Goiena telebista | Eguena, abenduak 3, 22:00.

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

telebistako saioaren babeslea

Goitik hasita, ezkerretik eskuinera:  Eider Rodriguez, Imanol Epelde, Iratxe 
Retolatza, Jesus Egiguren, Joseba Sarrionandia, Juan Jose Ibarretxe, Kike 
Amonarriz, Lorea Agirre, Mixel Etxekopar, Paulo Iztueta eta Xabier 
Zubizarreta.  |   goiEnA

ENEKO AZKArATE  |  DEBAgoiEnA

Bergarako EAJk, Batzoki Eguna-
ren bueltan, batzokian bertan eki-
taldi politikoan elkartu zituen, 
joan den domekan, eskualdeko, 
lurraldeko eta erkidegoko kargu 
publikoak, Espainiako Gorteeta-
rako hautagaiak –tartean Victo-
riano Gallastegi Bergarako alkate 
ohia– eta afiliatuak. Debagoieneko 
lau alkate jeltzaleak izan ziren, 

Joseba Egibar Gipuzko Buru Batza-
rreko lehendakaria buru. 

"Lanari eta estrategiari esker"
Azken horrek eta Espainiako Gor-
teetara EAJk Gipuzkoatik Kon-
gresura eta Senatura aurkeztuko 
dituen zerrendaburuek, Maria 
Eugenia Iparragirrek (Senatura) 
eta Joseba Agirretxeak (Kongre-
sura), hartu zuten hitza, Mikel 

Lete Bergarako Uri Buru Batza-
rreko ordezkariaren ostean. Ber-
garako batzokiko areto nagusia 
goraino bete zen. Hiru hizlariek 
azpimarratu zuten abenduaren 
20ko hauteskundeen eta Madrilen 
"erabakiak hartzen diren edozein 
tokitan" egotearen garrantzia. Eta 
horrekin batera, besteak beste, 
Joseba Egibarrek gogora ekarri 
zuen ikus-entzuleen aurrean dagoe-

la Debagoieneko "argazki berria" 
—han ziren Jose Ramon Zubiza-
rreta, Maria Ubarretxena, Juanje 
Alberdi eta Unai Elkoro, hurrenez 
hurren, Eskoriatzako, Arrasateko, 
Bergarako eta Aretxabaletako 

alkateak—, eta maiatzeko udal eta 
foru hauteskundeetan lurraldean 
eta eskualdean izandako emaitzak 
haiei esker, azken zortzi urteeta-
ko "lanari eta estrategiari esker" 
lortu direla gogoratu zuen. 

 "euskadi defendatzera" 
doaz jeltzaleak madrilera
EAjko gipuzkoako buruzagiak eta eskualdeko alkateak Bergaran elkartu ziren

Joseba Egibar berbetan, alkate eta buruzagi jeltzaleek lagunduta.  |   imAnol soriAno

GOIATZ ArANA  |  ArrAsAtE

Debagoieneko EH Bildu ere Espai-
niako Gorteetarako hauteskun-
deei begira ipini da, eta agerral-
dia egin zuen eguaztenean. Koa-
lizioaren ustez, "abenduaren 
20an asko dago erabakitzeko 
Euskal Herrian eta baita Deba-
goienean ere. 

Espainiako Estatua "krisi poli-
tiko sakon baten murgilduta" 
dagoela diote eta gipuzkoarrek 
"aukera bikaina" dutela: "Gure 
erabakiaren jabe izateko eta gure 
herriari erabaki ahalmena ema-
teko". Horretarako, "Gipuzkoan  
talde ezin hobea" aukeratu dute-
la diote eta "debagoiendarrak 

inoiz baino ordezkatuago" egon-
go direla, are gehiago, Kongre-
surako eta Senaturako zerrende-
tan Debagoieneko hiru lagun 
doazela kontuan izanda: Ander 
Rodriguez eta Amaia Larrañaga 
arrasatearrak eta Maialen Urtze-
lai oñatiarra.

Bilborako deia 
Abenduaren 6an, Konstituzioa 
ospatzeko egunean, independen-
tzia aldarrikatzeko Bilbon egin-
go den manifestazioan parte har-
tzeko dei egin zieten herritarrei 
eguazteneko agerraldian.   

"aukera bikaina dugu gure 
erabakiaren jabe izateko" 

Kongresurako eta Senaturako hautagaiak Arrasateko agerraldian.  |   j.B.
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Apartamentu baten jabe bazara,
alokatu eta diru iturri bilakatu

606 74 77 56
info@basquestay.com

g u t u n a k

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

Euskaltzaindiari 
proposamen eta 
eskutitz irekia
Patxi Saez Beloki
(soziolinguista)
Azpeitia

Andres Urrutia, 
euskaltzainburu jaun 
agurgarria: 

Zuregana zuzentzen naiz, 
Andres, Euskararen 
Akademiaren aginte 
makilaren jabe zarelako eta 
Zuzendaritza Batzordearen 
buruzagitza duzulako.

Euskaltzale mordoxka bat 
gara euskararen 
berreskuratzeak ondorengo 
urte-hamarkadetan egin 
beharreko ziklo luzearen 
nondik norakoak kezkatuta 
gaudenak.

Oraintxe dugu une 
historiko egokia 
euskararentzat dinamika 
berri bat sortarazteko. Azken 
helburua euskararekin gaur 
egun dauden inertziak 
aldatzea litzateke, euskara 
gizartearen bigarren 
hizkuntza izatetik gizartearen 
hizkuntza nagusi bihurtzeko 
dinamika berria abian jartzea 
proposatu nahi dizut.

Proposatu nahi dizudan 
dinamika berriaren 
erdigunean Euskaltzaindia 
dago. Euskarari dagokionez, 
Euskaltzaindia da euskaldun 
guztion artean onarpenik 
zabalena duen erakundea.

Ondo baino hobeto 
dakizun bezala, 
Euskaltzaindia 1918an sortu 
zen eta Euskaltzaindiaren 50. 
urteurrenean, 1968an, egin 
zen euskara batu edo 
estandarizatu zuen 
Arantzazuko Biltzar Nagusia, 
eta harrezkeroztik, azken 50 
urteotan, Euskararen Corpus 
Plangintza egin du 
Euskaltzaindiak, batik bat.

Euskaltzaindia, aurki, 
2018an, mendeurrena 
betetzear da. Euskararen aro 
berriari hastapena 
Euskaltzaindiak antolatuko 
lukeen Mendeurreneko Batzar 
Nagusiak emango lioke, 

oraingo honetan, Status 
Plangintza egiteko, alegia, 
ondorengo 25-30 urteko ziklo 
luzean jarraitu beharreko 
gizarte-dinamikak zehazteko 
eta nondik norakoak 
finkatzeko eta erabakitzeko. 
Mendeurreneko Batzar Nagusi 
horretan erabakitzen den 
bide-orria guztiz akademikoa 
litzateke, guztiz teknikoa, 
1968ko Batzar Nagusia 
Euskararen Batasunarena 
izan bazen, oraingo hau 
Euskararen Erabilerarena 
izango litzateke.

Euskarak beste mugarri 
bat jarri beharra dauka ziklo 
berria zabaltzeko. Mugarri 
hori Euskaltzaindiaren 
Mendeurreneko Batzar Nagusi 
horrek jarriko luke. 
Euskararentzat, hil ala 
bizikoa da, euskal gizartea 
mugiarazteko eta 
etorkizunerako nondik 
norakoak finkatzeko, 
horrelako aukera bat ez 
galtzea, euskarak gizartean 
zentralitatea eta lehentasuna 
lortu ahal izateko.

Hauxe eskatu nahi dizut, 
Andres: mesedez, eraman 
ezazu proposamen hau 
Euskaltzaindiaren Osoko 
Bilkurara sakonetik aztertua 
izan dadin eta euskaren 
etorkizuna irabazteko bide 
berriak zabal daitezen.

Euskarak aurrera egiteko, 
gaur-gaurkoz, lidergoa eta 
estrategien antolamendua 
behar ditu. Euskaltzaindia ur 
horietan zaildutako mariñela 
dugu. Lehen egin zuen eta 
orain ere egingo duela ez 
dugu zalantzarik.

Egungo 
sistemaren alde
Agurne Barruso eta Aiert 
Lizarralde
(Bergarako EH Bilduko eta irabaziko 
bozeramaileak)
Bergara

Igandean erabakiko dugu 
bergararrok hondakinak 
biltzeko zein sistema nahi 
dugun. 

Bergarako Irabazi eta EH 

Bildu egungo sistema 
mantentzearen alde gaude. 
Horretarako ditugun 
arrazoiak honako hauek dira:

1) Emaitza oso onak 
ematen ditu. Bergaran 2013an 
%28 birziklatzen genuen. Gau 
egun %82.

2) Sistema aldatzeak 
inbertsio handiak dakartza. Ia 
1.000.000 euro gastatu behar 
dira. Ez al dago eremu 
hoberik diru hori 
inbertitzeko?

3) Sistema edozein dela 
ere, etxean egin behar duguna 
berdin-berdina da. 5 frakzio 
sailkatu beharko ditugu. 
Aldaketa bakarra egutegirik 
eta ordutegirik ez izatea da.

4) Gertutasunak 
erosotasuna dakar. 
Edukiontziak egungo 
esekitokiak baino urrutiago 
izango ditugu. Kamioi 
handiak ezin baitira edozein 
tokitan sartu.

5) 177.884,47 euro 
aurreztuko omen ditugu 
bilketan, baina benetan ez 
dugu aurreztuko; diru hau 
baino gehiago gastatuko dugu 
errauskailua ordaintzen.

6) Eskualdean 8 lanpostu 
galtzea ekidingo genuke 
sistema mantenduz. Bilketan 
aurrezten den dirua bereziki 
soldatetan eta lanpostuetan 
aurreztuko da.

Igandean joan bozkatzera 
eta bozkatu egungo 
sistemaren alde!

Bildu eta 
Bergarako 
hondakin 
bilketarako 
kontsulta
josu Leturia
(Bergara garbia)
Bergara

Bergara Garbian uste genuen 
datuak jakin ondoren aldaketa 
bat ekarriko zuela Bilduren 
atez atekoaren aldeko 
diskurtso interesatuetan. Izan 
ere, diskurtso eta iritzi horiek 

ez dute inolako oinarri 
teknikorik. Interes politikoak 
dituzten diskurtsoak dira, 
dagoeneko frakasatu dutenak, 
eta inork ere sinesten ez 
dituztenak. Baina, antza 
denez, Bergarako Bilduri ez 
zaio gustatzen errealitatearen 
aurrean men egitea. Badakite 
datuak praktikatik 
lortutakoak direla eta 
benetakoak, baina berdin zaie.

Azterketan ikusten denez, 
ez dago alde gaikako 
bilketaren portzentajeetan. 
Bosgarren edukiontziarekin 
kostuak %27,68 txikiagoak 
dira atez atekoarenak baino; 
hau da, bosgarren edukiontzia 
jarriz gero, Bergarako 
herritarrek urteko 230.685 
euro aurreratuko dugu. 

Pentsa ezazue Bergaran 10 
urtetan aurreztutakoarekin, 
hau da, 2.360.000 eurorekin, 
zenbat premia bete ahal 
izango liratekeen. Ez zaio 
inporta Bilduri diru-premia 
larriak dituztenek dirua 
aurreztu ahal izatea? Eta 
horri gehitu behar zaio 
hondakinak ateratzeko 
orduan erosoagoa dela, 
norberari komeni zaionean 
atera ditzake eta. Ez da 
gogoratzen Bildu 
mugikortasun murriztua 
duten pertsonekin edo 
pertsona nagusiekin? Izan ere, 
horiei bosgarren edukiontziak 
erraztasun handiak 
eskaintzen dizkie, baina atez 
atekoak, ordea, zigortu egiten 
ditu. 

Kamioi gutxiago erabiliko 
dira, eta, beraz, kutsadura 
gutxiago sortuko da. 
Atmosferaren kutsadurak ez 
dio Bilduri inolako kezkarik 
sortzen? Edo ez dute onartu 
behar, halaber, atez ateko 
bilketak kutsadura gehiago 
sortzen duela? Zertan dabiltza, 
orduan, kontrakoa haizatzen? 
Zer ikusten du Bilduk atez 
atekoan, horrek huts egiten 
badu ekonomia-arloan, 
gizarte-arloan eta 
ingurumen-errespetuaren 
arloan? 

Bergarako herriak eta 
Bergara Garbiak bere 
egunean bosgarren 
edukiontziaren aldeko 

apustua egin genuen, gaikako 
bilketa-sistemetatik 
eraginkorrena delako, eta 
denborak arrazoia eman digu 
datuen bidez.

Eta bergararrek helburua 
garbi dugu: igandean (azaroak 
29) botoa eman bosgarren 
edukiontziaren alde, eta 
baztertu, betiko, Bergaratik 
atez atekoa.

Kontsulta honetan asko 
dugu jokoan. Borrokan lau 
urte iraun ondoren, orain 
zure botoarekin erabakiko da. 
Zure botoa erabakigarria 
izango da.

Bosgarren edukiontziaren 
alde, denok botatzera! 
Gaikako bilketa bai!

IRAKURLEARI

Azaroaren 29rako Bergaran eta 
Eskoriatzan antolatu diren hiri 
hondakinen herri galdeketak 
direla-eta, Aintzane Oiarbide 
Goienako iritzi zutabegileari 
eskaini zitzaion hiri hondakinen 
edo herri galdeketen gainean idatzi 
nahi bazuen, Debagoieneko 
orrietan idaztea, gaiaren gainean 
kontrako posizioa duen Goienako 
beste iritzi zutabegile batenarekin 
batera. 

Izan ere, Aintzane Oiarbideri 
tokatzen zitzaion eskuetan duzun 
GOIENA papereko zenbaki honetan 
idaztea Azken berba iritzi zutabea. 
Eta, iritzi orekari eutsiz, herri 
galdeketaren gaineko kanpaina 
sasoian egonda, Goienako 
Erredakzio Batzordeak egoki ikusi 
zuen kontrazaleko iritzi zutabean 
gaiarekin horren lerrokatuta ez 
dagoen beste kolaboratzaile bati 
eskaintzea tartea eta Aintzane 
Oiarbideri barruko orrietan 
eskaintzea, aipatutako beste iritzi 
zutabegilearenarekin batera. 

Aintzane Oiarbidek uko egin dio 
aukera horri, eta, hiri hondakinen 
gainean idatzi beharrean, beste gai 
bati buruz idaztea aukeratu du 
Azken berba zutabean, bere txanda 
betez. 

Goienak ez du inor zentsuratu. 
Gaia eta momentua zein diren 
kontuan izanda, gaiaren gainean 
idazteko beste toki bat eskaini dio 
Aintzane Oiarbideri, betiere, 
orekaren izenean.
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e u s ko 
J a u r l a r i t z a k   
d i r u z  l a g u n d u ta ko 
a l d i z ka r i agoienak ez du bere gain hartzen iritzia eta gutunak orrialdeetan, edo  bestelako orrialdeetako kolaboratzaileek, adierazitako iritzien erantzukizunik.
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taldea kooperatiba elkartea
otalora lizentziaduna 31 
20500 arrasate
Lehendakaria aitor izagirre
Zuzendari nagusia iban arantzabal

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

maketazioa imanol soriano, kepa martelo.
Publizitatea mireia larrañaga, 
amaia mundiñano, ziortza martin, 
imanol elortza
testuen zuzenketa sergio azkarate.
Harpidetza eta banaketa marta leturia. 
administrazioa agurtzane gaintzarain, 
ane berezibar, iratxe bengoa
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tel.: 943 25 05 05  |  Faxa: 943 25 05 00
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KOMUNIKAZIO TALDEA

laguntzaileak

E
ta ez naiz ari gure seme-alaben zaintzan hainbeste lagun-
tzen diguten amama edo amona guztiei buruz. Horiek 
loreak eta gehiago merezi baitituzte. Ez, zinemaz ari 
naiz. Asier Altunaren Amama-z eta Oscarretarainoko 

bidea egin duen Garañoren eta Goenagaren Loreak pelikulaz. 
Ez naiz ni zinemagintzan aditua; horregatik, agian, buru-kolpe 
bat baino gehiago eman nuen Loreak ikustean besaulkian lo ez 
gelditzeko borrokan. 

Gustatu beharraren gustatu beharraz joan nintzen zinemara, 
eta txikitan miresten duzun kirolariren bat urte batzuk geroago 
bertatik bertara ezagutzeko 
parada izan eta geratzen zaizun 
aho zapore mikatzarekin beza-
latsu gelditu nintzen: "Ez zen 
hainbesterako". Aho txikiarekin 
esan nuen ez zitzaidala gustatu 
eta batek baino gehiagok goitik 
behera begiratu zidan. "Zineaz 
putaideiarik ez daukazu", 
"Loreak ez bazaizu gustatu, uler-
tu ez duzulako da" eta antzera-
koak esan ez, baina askok horixe pentsatu zuten nitaz. 

Amama-k, berriz, lehen planotik besaulkira itsatsita utzi 
ninduen. Barre txikia ezpainetan nuela batzuetan, bihotza aho-
tik irten beharrean bestetan. Begiak erdi bustita, emozioz,  
amamaren begiradak sorginduta, Mursegoren txeloak barruak 
astintzen zizkidan bitartean. Gure baserriaren eta baserritarren 
errealitate gordin bezain ederra bikain islatzen du Amama-k, 
eta pelikulan agertzen diren hainbat pertsonaia bizitza errealean 
ezagutzen nituelako benetako irudipena izan nuen. Nire Oscarra 
eta loreak Kixi-rentzat, baina ni ez naiz zinemagintzan aditua…

Kontuak kontu, bi pelikulek erakutsi dute euskal zinema-
gintzaren benetako maila eta euskaraz egiteagatik ez direla 
inongo ateak ixten. 

Atzerrian inongo konplexurik gabe ulertzen dituztela eus-
karazko pelikulak eta euskaldunok Ocho apellidos vascos baino 
zerbait gehiago garela. Loreak Amama-rentzat.

ANArTZ AGIrrE
goiena.eus/komunitatea/

Loreak amamarentzat

Atzerrian inongo 
konplexurik gabe 
ulertzen dituzte 
euskarazko filmak

z a b a l i k

E
z dut gogoan eguna, baina bai lekua eta ordua: Arrasa-
teko Otalora Lizentziaduna kalea, goizeko hamarretan. 
Ni autoan sartuta, erredakziora bidean. Poliki-poliki. 
Kale estua da eta autoak aparkatuta daude bi aldeetan. 

Tentuz gidatzen. Eta derrepente, adindun bikote bat kalea guru-
tzatzen. Bi autoren artean agertu ziren, eta, begiratu barik, 
kontrako espaloirako bidea hartu zuten. Baina nola liteke? 30 
metro eskuinera Arrasate Musikalen parean dagoen zebra-bidea 
zuten, baina, handik pasa ordez, erdi-erditik gurutzatu zuten 
zirkulazio handia duen kalea. Izugarria. Okerrena da ez dela 
lehen aldia hori ikusten dudana. Zertarako daude zebra-bideak? 

mIrEIA BIKUñA | mbikuna@goiena.eus

Zebra-bideak, zertarako?

u st e a k  u st e

ALEx UGALdE | goiena.eus/komunitatea/

m a r r a z k i z

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

Sexu harremanak 
dituzten 
emakume gizen 
eta beltz 
zoriontsuak?
Onintza Irureta Azkune
http://goo.gl/tdi9vA

Gabourey Sibide aktore ezagun 
beltz eta gizena AEBetako serie 
batean gizon batekin sexu 
harremanetan agertu da. Sare 
sozialetan erruz iraindu dute 
sexu eszena grabatu 
izanagatik.

Sare sozialetan batek 
adierazi duenez halako 
pertsonei ez liekete aktore gisa 
lan gehiago eman behar. 
Gorroto hitzak ugariak izan 
dira. [...]

Sibide Gabourey aktoreak 
(inguru honetan Precious 
filmaren bidez egin zen 
ezaguna 2009an) ez du ulertzen 
nola gorrotatu daitekeen 
maitasuna, eta hauxe esan du 
32 urteko aktoreak: "Sexya eta 
polita sentitu nintzen, eta uste 
dut lan ona egin nuela". Harro 
eta pozik dago grabatutako 
eszenagatik: "Nik, neurri 
handiko, azal iluneko 
emakumea, maitasun eszena 

izan dut telebistako prime 
time-an. Asko gozatu dut 
grabaketan, nahiz eta urduri 
jarri naizen".

Ashleigh Shackelford 
aktibista feministak gauzak 
argi eta garbi esan ditu: 
"Grazia egiten dit emakume 
gizen eta beltzak sexu 
harremanak dituztelako edo 
maitatuak direlako iraintzen 
dituztenean, eta hau esaten 
dutenean 'emakume gizen eta 
beltzak, Lurreko 
gorrotatuenak, zatarrenak eta 
gizatasunik gabeak, sexua, 
maitasuna eta zoriontasuna 
aurkitzeko gai badira zertan 
dira gauza horiek lortu ezin 
dituzten emakume argalak?'. 
Maitasuna, sexua eta 
zoriontasuna pertsona 
argalentzako baino ez balira 
bezala jokatzen da, gizarteak 
onartzen dituen edertasun 
parametroetan sartzen diren 
pertsonentzako. Baina neska 
gizen eta beltzok gauza horiez 
guztiez gozatzea merezi dugu, 
zuei zer iruditzen zaizuen guri 
ez digu axola. Sexu eta 
maitasun harremanak 
dauzkagu, eta nahi duguna 
egiten dugu".

Sexu eszenak baino 
zabalkunde gehiago izan du 
interneteko irainen oldeak. 
Daily Mail da gaia jorratu 
duen egunkarietako bat.

Galdera
Anjel Lertxundi
http://goo.gl/u5xskA

Durangoko Azokaren hurbilak 
galdera betikoak dakartza; 
neguak hotza bezalatsu. 
Paperezko liburuak etorkizuna 
du?, galdetu didate enegarren 
aldiz. Orain hogei urte, 
Internet oraindik fardelarekin 
zebilenean, liburuaren beraren 
etorkizuna zen kezka. Orain 
paperezkoarenak kezkatzen 
gaitu nonbait. Beti zerbaiten 
deskalabrua iragartzen jardun 
behar tristea! Hogei urteotan 
mundua erabat aldatu da, 
horixe egia. Internetik gabe, 
galduko ginateke, galduko 
litzateke mundua. Benetan 
ohartzen gara gizartea, 
kultura, gure ohiturak, 
mundua zenbat aldatu diren 
sarea gure etxe gehienetan 
sartu zenetik? 

Paradigma kultural berri 
batean gaude, erabat irauli da 
guztia. Baina, hala ere, liburuak 
iraun egiten du bere formato 
tradizionalean. Eta paperezko 
liburuaren etorkizunaz galdetu 
didan kazetariari erantzun 
ordez, galdetu egin diot zergatik 
ez duen galdetzen paperezko 
liburuak zer misterio daukan 
bertan goxo egiteko paradigma 
berrian ere.
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OIHANA ELOrTZA  |  oÑAti

Oñatiko hezeguneak ezagutzen 
ibili da azken egun hauetan Aran-
zadi Zientzia Elkarteko Jon Garin. 
Maider Iglesiasekin batera herri-
ko anfibioei eta narrastiei buruz-
ko ikerketa hasi du, eta herria eta 
inguruak ezagutzea izan da egin-
dako lehen lana. Oñatiko Natur 
Zaleak elkarteko kideak izan ditu 
gidari. Ikerketaren emaitzak elkar-
te horren laguntzarekin zabaltzea 
da asmoa, elkarlanean.

araotz 
Ikerketa horrek hiru zati izango 
dituela azaldu du Jon Garinek: 
"Lehenbizikoa izango da inbenta-
rioa egitea; hau da, Oñatin ze anfi-
bio eta narrasti espezie dauden 
eta udalerrian zein den euren 
banaketa ezagutzea. Bigarren zatia 
lan zientifikoena izango da; ani-
malia horien egoera ikertzea izan-
go da xedea. Hirugarrena ikerke-
taren berri ematea izango da, 
emaitzaren dibulgazioa". 

Inbentarioa eremu ez babes-
tuetan oinarrituko da. Ikerketa 
egiteko lortutako bekak hori lehe-

nesten baitzuen. Aranzadirendako, 
gainera,  interes berezia du puntu 
horrek. "Batetik, ikerketa gehienak 
eremu babestuetan egiten direla-
ko. Bestetik, herrigunetik gertu 
dagoen bioaniztasunaren balioa 
ezagutarazteko aukera emango 
baitu. Naturaren ikuspegi gero eta 
ezezagunagoa duen gizarte batean 
bizi bara eta azterketa hauei esker 
konturatu ahal izango gara herri 
barruan ere balio handiko espe-
zieak daudela", azaldu du Jon 
Garinek".  Oñatin dauden anfibioen 
eta narrastien egoera zein den 
jakiteko, ordea, herriko lau eremu 
aztertuko dituzte: urbanoa, erdi 
urbanoa, naturala eta erdi natu-
rala. "Askotan, pentsatzen dugu 
babestutako eremuetan bioaniz-
tasun handiagoa dagoela, baina 
anfibio eta narrasti espezie babes-
tu batzuk herri barruko eremuetan 
edo bertatik gertu bizi daitezke, 
eta mota edo tipologia desberdi-
neko ingurune horien arteko kon-
paraketa egin gura dugu", dio 
Garinek. Konparaketa hori egite-
ko espezie adierazgarri bat behar 
zuten, eta espezie hori txantxikua 

izaten ahaleginduko dira. Bi arra-
zoi hauengatik: Oñatiko ikurra 
delako eta ikerketarako lagunga-
rri suerta litekeen berezitasun bat 
agertzen duelako; ia urte osoan 
zehar ugaldu daiteke eta errute 
berantiarrenei ez die denbora ema-
ten metamorfosia gauzatzeko eta 
larba horiek negu osoa irauten 
dute putzu edo uraskatan. Hala, 
txantxikuaren konparaketak atal 
berezia izango du ikerketaren txos-
tenean.

Bestalde, aparteko jarraipena 
egingo diete Aranzadirendako 
interes berezia duten bi espezie 
hauei: suge berde-horia eta Sch-
reiber muskerra. "Biak daude orno-
dun espezie mehatxatuen zerren-
dan EAEn, eta Oñatin, Araotzen 
zehazki, ikusi izan dituztela jakin-
da, arreta berezia eskainiko diegu", 
azaldu du Aranzadiko kideak. 

udaberrian 
Ikerketarako laginak non lor  dai-
tezkeen begira ibili da Garin egun 
hauetan Oñatiko Natur Zaleak 
elkarteko lagunekin batera. Iker-
keta bera, baina, udaberrian hasi-

ko dela adierazi du, orduan ugal-
tzen dira-eta anfibioak eta narras-
t iak .  "Txantxikuek duten 
berezitasun horri esker, udaberrian 
zuzenean joango gara orain iku-
sitako larben guneetara, eta beste 
espezieak aztertzeko adi ibiliko 
gara martxotik ekainera bitartean. 
Sasoi horretan ugaltzen dira eta 
errazagoa izango da ikustea", dio 
Garinek. 

Bi urtean behin 
Oñatiko Udaleko Ingurumen Sai-
lak emandako beka bati esker hasi 
dira Aranzadiko bi lagun horiek 
ikerketa hori egiten. Orain arte, 

ingurumenaren gaineko ekintze-
tarako diru laguntzak ematen zituen 
Udalak. Hauxe da eman duen lehen-
dabiziko beka. "12.000 eurokoa da 
eta bi urtean behin ematea da 
asmoa, ikerketa sakonagoa eta 
diru kopurua altuagoa izan dadin", 
azaldu du Landa eta Garapen Sai-
leko udal teknikariak, Aitor Gere-
nabarrenak. Datorren urteko aben-
duan aurkeztu eta erakutsiko 
dituzte ikerketa horren emaitzak. 
Jendaurrean erakusteko modua 
ez dute oraindik zehaztu, baina 
eskuorriak atera eta ibilbideak 
egingo dituztela ziurra da. Hitzal-
diak egitea ere ez dute baztertzen.

Jon Garin anfibioen laginen bila erreka baten.  |   ArAnzADi ziEntziA ElkArtEA

jon gArin

tXantXIKua Oñatiko eremu babestuetan eta ez babestuetan 
bizi diren txantxiku arrunten osasun egoera ikertu eta 
konparatuko dute, euren erantzun immunologikoa aztertuta. 
Txantxikuak atal berezia izango du Aranzadiren ikerketan.

jAviEr AlvArEz

SuGe Berde-horIa EAEn Irunen bakarrik bizi da suge mota 
hori, baina aipu zaharretan birritan aipatzen da Araotzen ere ikusi 
zutela. EAEn espezie ornodun mehatxatuen zerrendan dago. 
Araotzen miaketa berezia egingo dute animalia hori topatzeko.  

SChreIBer MuSKerra EAEn ornodun espezie mehatxatuen 
zerrendan dago. Araotzen ikusi izan dute, baina ikertu gura dute 
han ez ezik Oñatiko beste eremu batzuetan ere bizi den edo ez. 
Iberiar penintsulan bakarrik bizi den espeziea da.

oArsoAlDEA.HitzA.Eus

ARRETA BEREZIKO ESPEZIEAK

Oñatiko anfibioak eta 
narrastiak aztergai
Aranzadik egingo du ikerketa, udalak emandako beka 
bati esker, eta txantxikuak pisu berezia izango du

oÑatI
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Udalak arratoien aurkako 
"esku-hartze berezia" hasi zuen 
azaroaren 20an. Urrira bitartean 
herritarren 126 kexa jaso dituzte, 
eta horregatik abiatu dute ekin-
tza plan berezia. Hilaren 20an 
hasi ziren eta gaur, hilak 27, eta 
abenduaren 11n eta 18an, 120 
kilotik gora pozoi zabalduko dituz-
te auzoetako arratoi-zoko eta 
lurpeko kutxatiletan. 

udazken lehorra eta beroa 
Obrak, Zerbitzuak, Mantenua eta 
Auzoak (OZMA) batzordeko zine-
gotzi Oscar Garciaren arabera, 
azkenaldian gora egin dute "nabar-
men" arratoiengatik jasotako 
kexek: "Urtean herritarren 35 eta 
45 kexa artean jasotzea izan da 
ohikoa, baina azken lau urteetan 

120-140 ingurura areagotu da kexen 
kopurua". Garciaren arabera, 
urtarrilean igarriko dira lau aste 
horietan egingo diren esku-har-
tze bereziaren ondorioak. Udaz-
ken sasoi lehor eta beroak izan 
ei du eragina arratoien ugaltzean. 
Baldintza klimatologiko horietan 
laburtu egiten da arratoien haz-
kuntza zikloa, normalean 40 egu-
nekoa den kumaldia, eta 28 egu-
nera laburtu da.

Halaber, Polmetasa lantegia-
ren hondarretan fokua atzeman 
dute eta arreta berezia eskainiko 
zaio ingurutik heda litekeenari. 
Gainera, erabiliko den pozoiak 
istripurik eragin ez dezan, gunea 
bermatu eta sarbidea itxiko da. 
Aurrera begira, estolderiaren eta 
kutxatilen konponketak eta ordez-
katze lanak ere egingo dira.

Arratoien ugaritzearen aurkako 
"esku-hartze berezia" abiatu dute

jokin BErEziArtuA

Abenduaren 4tik urtarrilaren 7ra led teknologiako 50 argi apaingarri 
piztuko ditu Udalak alde zaharrean, herriari "Gabon giroa" emateko; 
auzoetarako Udalarenak diren argi apaingarriak erabiliko dira. 2007a 
ezkero ez da halako argi kopururik jarri, eta Udal Gobernu berriak 
erabaki du ekimena berreskuratzea. 20.000 euro da aurrekontua. 

Bueltan da Gabonetako argiteria

S
are sozialetan arra-
kastatsua den Owen 
Jonesen teoriak ez 
dira berriak, inondik 

inora. Baina interesgarria da 
oso Britainia Handiko histo-
rialari gazte honek esaten eta 
idazten dituenak irakurtzea. 
Jonesek esaten du, azken hiru 
hamarkadetan pertsona bakoi-
tzaren jarrera indibidualista-
ri garrantzia ematen, hainbat 
sektore politiko, ekonomiko 
eta mediatikok lortu dutela 
gizartearen zati handi baten 
talde edota klase kontzien-
tziarekin bukatzea. Eta kon-
tzientzia horrekin bukatu 
denez, berdinen artean egiten 
dugu gerra, ezberdintasunari 
aurre egin ordez.

Hori dela eta, arazo baten 
aurrean, langile askok beste 
langileei begiratzen diegu eran-
tzukizun bila; murrizketak 
egiten direnean, langileok elka-
rri "alferrak" deitzen diogu; 
iruzur-sozial kasu baten 
aurrean, sutan jartzen gara 
batez ere etorkina baldin bada 
protagonista, baina beste iruzur 
kasu batzuei ez diegu jaramo-
nik egiten… Handiegiak diru-
dite! Owen Jonesen pentsa-
menduak ez dira berriak. Bai-
na egungo testuinguru 
ekonomiko-sozialean, berria 
–eta onuragarria– litzateke 
azaleko kritikak egin baino 
gehiago, gertatzen ari den mami-
ra joatea. Adibidez, pentsio 
sistema arriskuan badago, lan-
gileok ezin dezakegu laguntza 
sozialak kobratzen dituzten 
horietan arreta jarri; ez ditut 
ikusten euren yate pribatutik 
itsasora salto egiten, bainujan-
tzi horiarekin igelarena egiten.

Azala eta 
mamia

"Berdinen artean 
egiten dugu gerra, 
ezberdintasunari 
aurre egin ordez"

n i r e  u s t e z

OSCAr 
rOdrIGUEZ

Abenduaren 1ean da Hiesaren 
Aurkako Eguna eta aurten 
ere hainbat ekintza antolatu 
dira: argazki lehiaketa aben-
duaren 10era arte, informa-
zio-gunea abenduaren 1ean 
eta 3an Seber Altuben eta 
Besarkadaterapia tailerra 
abenduaren 2an Kulturaten. 
Argibide gehiagorako: www.
sexologiazerbitzua.com. 

Askotariko ekintzak 
hiesaren aurkako 
eguna dela eta

jOKIN BErEZIArTUA  |  ArrAsAtE

Indarkeria matxistaren "gaitza" 
izeberg batekin irudikatu dute 
aurten, eta, izebergaren puntan 
erailketak eta eraso fisikoak age-
ri badira ere, oharkabean pasatzen 
diren beste adierazpen sotil 
batzuen aurka egitea "ezinbeste-
koa" dela adierazi zuten eguazten 
iluntzean Herriko Plazan egin-
dako elkarretaratze jendetsuan. 
"Oharkabean" pasatzen diren 
biolentzia horien artean kokatzen 
dituzte, besteak beste, umore, 
hizkuntza eta publizitate sexista, 
kontrolatzea, inbisibilizazioa, 
mikromatxismoak, umiliatzea, 
gutxiestea, kontuan ez hartzea 
eta mespretxatzea. 

2015ean Espainiako Estatuan 
Gobernuak kontabilizatuta duen 
erailketa kopuruarekin ez datoz 
bat eragile feministak: "Gober-
nuak biolentzia matxistatzat ditu  
bikote harremanean ematen diren 
kasuak bakarrik baina guk amak 
eta umeak ere biktimatzat ditu-
gu, besteak beste. Beraz, guk 80 
biktimatik gora kontatu ditugu". 

Beste kritika bat ere egin zioten 
Madrilgo Gobernuari, askoz gehia-
go egin dezakeela sinistuta. Itun 
orokor bat aldarrikatu zuten: 
"Gaitz honi esparru guztietatik 
erantzun behar zaio. Hezkuntza 
aipatzen da beti eta noski, esko-
letan ere landu behar da gaia, 
baina erakundeetan, familietan, 
hedabideetan eta beste hainbat 
esparrutan egin behar zaio aurre". 

udalaren konpromisoa
Udalak azaroaren 25ean kaleratu 
zuen adierazpen instituzionalean  
jasotzen diren konpromisoen 
artean daude, besteak beste, bio-
lentzia matxistei aurre egiteko 
emergentziazko plan iraunkorra 
berritzearena: "Borroka feminis-
tarekin dugun konpromisoa berres-
ten dugu, emakumeenganako eta 
gainerako senitartekoenganako 
indarkeriarik gabeko gizartea 
eraikitzeko tresna gisa".  

erasoa emakume txokoari 
Azaroaren 19ko gauean erasoa 
jasan zuen Emakume Txokoak. 
Erasotzaileak leiho bateko kris-
tala apurtuta sartu ziren lokalean. 
Zenbait gailu osteaz gain, zerbi-
tzuaren aurkako pintadak ere 
egin zituzten hormetan eta arbe-
lean, euskaraz zein gaztelaniaz. 
Sois lo mejor de este asqueroso 
mundo pero tanto feminismo ya 
vale, No voy a deciros mal folladas 
porque es lo típico pero vosotras 
solas con vuestro óvulo jamás 
pariríais dira mezuetako batzuk: 
"Egiten dugun lanaren gainean 
halako pintada matxistak jasotzea 
gogorra da", dio Emakume Txo-
koko Maite Barreñak. 

Horrez gain, Udalak "irmoki" 
salatu du erasoa eta kezka ager-
tu du, "batez ere", agertu diren 
pintadengatik: "Susto ederra izan 
da, oso gertaera itsusia. Udaletik 
salaketa jarri dugu eta aste hone-
tan bertan pasako gara Ertzain-
tzatik behar diren dokumentuak 
sinatzera", adierazi du Maria 
Ubarretxena alkateak. Emakume Txokoko pintada bat.  |   g.A.

Jarrera matxista "guztien" 
aurka egitea, "ezinbesteko"

genero indarkeriaren "gaitza" esparru guztietatik osatu behar dela diote

Emakume txokoko lapurretak eta pintadak "irmoki" salatu ditu udalak

'Black Friday' eguna ospatuko du gaur Ibai-Arte 
elkarteak, %15erainoko deskontuak eskainita
Ibai-Arte elkarteak eskaintza bereziekin jarraitzen du, tokiko 
merkataritza bultzatu eta bezero arrasatearrak fidelizatzeko 
"eskaintza onenekin". Black Friday deritzon ekimena ospatuko 
dute gaur, hilak 27: "Gabonetako erosketei hasiera emateko jai 
handia izango da. Saltoki parte-hartzaileek bereizgarri bat izan-
go dute eta %15erainoko deskontuak egingo dituzte produktu 
guztietan edo produktu zehatz batzuetan", diote. Ibai-Arteko 44 
saltokik egin dute bat Black Friday egunarekin. 

Bikote-haustura baten ostean familia osasuntsua 
lortzeko gomendioak abenduaren 2an Kulturaten
Udaleko Gizarte Zerbitzuek gurasoei zuzendutako Banaketa ostean, 
erantzunkidetasunez familia osasuntsu baterantz izeneko hitzaldia 
antolatu dute abenduaren 2rako, Kulturateko Jokin Zaitegi gelan 
(18:00). Bikotearen haustura baten inguruan familiendako dauden 
baliabideen gaineko informazioa ematea eta erantzunkidetasunaren 
gainean hausnartzea ditu helburu eguazteneko hitzaldiak, eta Agi-
pase elkarteko Julia Rodriguez psikologoa eta Oihana Arruti gizar-
te langilea izango dira hizlariak.  

Eguazten iluntzean jende asko elkartu zen Herriko Plazan.  |   jokin BErEziArtuA
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• Juridikoa:
- Zibila: banantzeak, herentziak, edozein motatako erreklamazioak.
- Penala: hutsegite epaiketak, salaketak, zirkulazio istripuak.
- Administratiboa: zigortzaile txostenak, errekurtsoak.
- Merkataritzakoa: sozietateen eratzeak, ordaingabeak, 
  hartzekodun konkurtsoa.

• Laborala: erretiroak, kaleratzeak, enplegu-erregulazioko 
espedienteak.
• Fiskala: enpresen balorazioak, bideragarritasun-txostenak, 
likidazioen elaborazioa.
• Kontabilitatea:  pertsona fisiko eta juridikoak.

Basabe poligonoa, F-0-10 (1. solairua)  ARETXABALETA • Tel.: 943 71 21 12
www.zenbaki.es
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Arrasateko Euskalgintzak egita-
rau zabala antolatu du Euskara-
ren Egunaren harira, Euskarak 
365 egun: erabili, erabizi lelopean. 
Aurtengo nobedadea da Leintz 
Eskola Kirolak bat egin duela 
ospakizunarekin. Bihar, hilak 28, 
Mojategira helduko da Euskararen 
Eguneko aldarrikapena: zozketak, 
musika eta euskal giroa izango 
dituzte goiz osoan zehar. Aben-
duaren 2an jarraituko du egita-
rauak: Euskal Harriaren ABDak 
izeneko film kolektiboa ikusteko 
aukera egongo da Kulturaten, 
18:30ean –filmaren gaineko infor-
mazio gehiagorako ikus 12. orria.  

hezkuntza eta kultura taldeak 
Abenduaren 3an, Euskararen 
Egunean, bi ekitaldi izango dira. 
11:30ean, herriko hezkuntza zen-
tro guztietako –Arizmendi, Arra-
sate Herri Eskola, Arrasate Ins-
titutua, AEK, Udal Euskaltegia, 
HHI (EPA) eta MGEP– ikasleak 
eta irakasleak Herriko Plazan, 
Iturripen eta San Isidron elkar-
tuko dira argazki erraldoiak ate-
ratzeko; horretarako Artgazki 
elkartearen laguntza izango dute.   

Arratsaldean, 19:00etatik aurre-
ra, herri osora zabalduko da gon-
bita herriko kultura taldeen bidez. 
Kalejira Seber Altubetik Herriko 
Plazara, soka dantza eta Altutik! 
bertso eskolakoen saioa izango 
dira. Amaitzeko, Euskararen Egu-
neko manifestua irakurriko dute. 

Euskararen Egunerako egitarau 
zabala prestatu du euskalgintzak 

Iaz Biterin egin zen ekitaldi nagusia, Zu ta Gar izenekoa; sua eskuz esku pasa zuten euskara ahoz aho zabaltzeko.  |   irAti goitiA

Abenduaren 11ra bitartean herriko auzo guztietan 
jostailuak batuko ditugu truke merkatura begira
Hasi gara Jostailu Truke Merkaturako jostailuak batzen. Aben-
duaren 11ra bitartean herriko auzo guztietatik pasako gara jos-
tailuak batzeko eta abenduaren 12an Azoka plazan egingo dugu 
Jostailu Truke Merkatua, 11:00etatik 13:00etara. Aurten, gainera, 
jostailuak sortzeko aukera ere egongo da bertan. Erosketarik 
egin gabe, jostailu ezberdina eta 
gustukoa izateko aukera paregabea 
eskaintzen dizuegu. Parte hartu!

j.B.  |  ArrAsAtE

Udalak herriko jolas parkeak 
estaltzea gura ditu umeek egu-
raldi txarrarekin ere non jolas-
tu izan dezaten. Gorostizakoa 
izan da lehena eta prozesu par-
te-hartzaile baten bidez auke-
ratu da nola estaliko den; arra-
satearrek sei ereduren artean 
aukeratu behar izan dute estal-
ki mota, Erguingo Herri Esko-
lan, BAZen zein Udalaren web-
gunean botoa emanda. 250 arra-
satearrek eman dute botoa eta 
Zuhaitzak proiektua izan da 
bozkatuena, 130 botorekin.      

Hortaz, Biark Studio enpre-
sa arrasatearrak estaliko du 
Gorostizako parkea. Proiektua 
idazteko kostua 14.000 eurokoa 

izan da eta exekuziorako 174.907 
euro aurreikusten dira; azken 
kopuru hori behin-behinekoa 
da, kopuru zehatza proiektua 
idazterakoan jakingo da eta. 

Partaidetzarekin "oso pozik" 
Udala "oso pozik" dago eran-
tzunarekin: "Parte-hartze pro-
zesu ezberdinen bidez, arrasa-
tearrak herri proiektu eta egin-
kizunetan erabakitzeko ahalmen 
handiago izatea ahalbideratu 
nahi dugu. Arrasatearrendako 
eta udalerriarendako onuraga-
rriak izango diren proiektuak 
herritarrekin batera gauzatu 
nahi ditugu, elkarrekin, gure 
herria eraikitzeko", gaineratu 
du Maria Ubarretxena alkateak.

'Zuhaitzak', proiektu bozkatuena 
Gorostizako parkea estaltzeko

mirEiA BikuÑA

Elkartearen 20. urteurrena ospatzeko ekitaldian argi geratu zenez, 
lanean jarraitzeko asmoz daude Ekinekoak: "Elkarteak ez luke beste 
20 urte iraun behar, horrek esan gurako lukeelako gizarte parekide 
baten bizi garela, emakumeen zein gizonen eskubideak bermatuta". 
Ekitaldian, elkartearen irudi berria erakutsi zuten, besteak beste.  

Ekin, lanean jarraitzeko asmoz

Abenduaren 13ra bitartean dago mar-
txan Arrasateko Udalarekin ere eus-
karaz kanpaina, euskalduna den horri 
harreman instituzionaletan ere eus-
karaz egitera animatzeko.  
Beharrezkoak dira halako kanpainak?
Bai. Euskararekiko jarrera ona izan 
arren ez dugu behar beste erabiltzen, 
errazegi jotzen dugu gaztelaniara. 
gure hizkuntza gutxiengoan egonda, 
horrelako esfortzurik ez badugu egi-
ten galtzen joango da. Euskaraz egin 
behar dugula gogora ekartzea ezin-
bestekoa dela deritzot.  
Udalean euskaraz egiten duzue lan?
Eguneroko funtzionamenduan bai. 
Egia da agintaldi berrian badaudela 
bi zinegotzi euskaraz ez dakitenak eta 
horrek eragin du gaztelania aurreko 
agintaldian baino presenteago egotea, 
bereziki osoko bilkuretan. Ardura pun-
tua badugu gai horretan. 
Nola egingo diozue aurre horri?
Bozeramaileen Batzordean etenga-
be irteten den gaia da. Aldaketa batzuk 
egongo dira; adibidez, mozioak gaz-
telaniaz ekarri arren euskarazko labur-
pen bat eskatu da idazkariak gero 
euskaraz irakur dezan, ebazpen guz-
tiak euskaraz irakurriko dira eta ele-
bidunak izan arren gaztelaniara jotzen 
duten zinegotziei esfortzu bat eska-

tu zaie euskaraz egin dezaten. Batzor-
dean behintzat onartu zen hori guz-
tia, orokorrean kolaboraziorako pres-
tutasuna badagoela uste dut.
2013an onartu zen azkenengoz 
Udaleko euskararen erabilera plana. 
Betetzen ari zarete?
Euskara teknikariak dio euskara pla-
naren datuak oso onak direla, datuok 
duela urte asko bizi zen egoerarekin 
konparatzen direlako. Aldaketa naba-
ria da eta hori horrela da atzetik lan 
handia egin delako. Edozelan ere, 
oraindik euskararen %100eko nor-
malizaziorako iristeko lan handia dago 
egiteke, bidea luzea da oraindik. Horren 
kontziente gara eta gure eskuetan 
dagoen guztia egingo dugu euskara-
ren erabilera plana bete dadin.  

j.B.

"Elebidunak diren zinegotziei esfortzu bat 
eskatu diegu euskaraz egin dezaten"

MarIa uBarretXena | ArrAsAtEko AlkAtEA

Abenduaren 3an hezkuntza arloko eragile guztiek argazki erraldoiak aterako 
dituzte goizean eta kultura taldeen eskutik festa giroa izango da arratsaldean

o m u n i tat e a  g o i e n a   |   lu d ot e k a k
t x at x i l i P u r d i   |   a r r a s at ek
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Neila Jebali
Luxury & Fashion dendako arduraduna

“Poltsiko guztiendako
produktuak ditugu"
Lekuz aldatu dute Lu-
xury & Fashion denda. 
Lokal handiago bat 
dute orain, 102 metro 
karratukoa, eta marka 
berriak ere sartu ditu 
Neila Jebali dendako 
arduradunak.

Nolako eskaintza 
daukazu dendan?

Askotariko pro-
duktuak ditut: arropak ema-
kumezkoendako eta gizo-
nezkoendako, bai ezkon-
tzetarako eta baita sport 
bezala joateko ere; buruko 
apaingarriak; bitxiak; pol-
tsak; zapatak... Denetarik 
daukat. Duela 12 urte zabal-
du nuen denda Arrasateko 
Iturriotz kalean, bitxiekin 
hasi nintzen orduan, eta 
pixkanaka-pixkanaka arro-
pa eta produktu gehiago 
sartzen hasi nintzenez, loka-
la txiki gelditzen hasi zitzai-
dan. Orain, espazio zabala 
daukat eta poltsiko guztien-
dako produktuak ditugu.

Zein marka dituzu den-
dan?

Hainbat marka ditut: Ita-
liako Morgana; Kataluniako 
Dictons; Espainiako Javier 
Simorra; Greziako Axel mar-
kak ere arropa eta zapata oso 
politak ditu, gainera, ez da 

garestia eta diseinua dute; 
Iruñeko Plata de Palok ere 
oso diseinu politak ditu, bai 
sport janzteko, baita dotore 
joateko ere; zilarrezko goi
-mailako bitxien Luxenter 

markako produktuak ere 
baditugu; Utoqia markako 
bitxiak ere badauzkagu eta 
Click Clack lepokoak ere 
bai. Etxe berri bat ere sartu 
dut orain, Londresko Reli-
gion. Beraz, marken aukera 
ugari daude.

G i z o n e z k o e n d a k o 
eskaintza ere handitu 
egin duzu, ezta?

Bai. Gizonezkoendako 
zapiak, poltsak eta Plata de 
Palo markako eskumuturre-
koak bakarrik nituen lehen. 
Orain, lokal handiago bate-
ra etorrita, gizonezkoendako 
interesgarria iruditzen zaidan 
marka bat ere sartu dut; pre-
zioz oso ondo dago eta doto-
re janzteko edo sport joateko 
balio du: Religion da marka, 
Londreskoa.

Poz ik  zaude  l oka l 
berrian?

Bai, oso pozik nago eta 
eskerrak eman nahi dizkiet 
nire aitaginarrebari, amagi-
narrebari eta familia guztia-
ri. Asko lagundu didate.

Bezeroei zerbait esan 
nahi diezu?

Etor daitezela dendara bel-
dur barik, prezio askotako 
produktuak ditugu eta ni 
hemen egongo naiz bezeroei 
laguntzeko eta aholkatzeko. 
Bezeroak etxean bezala sen-
titzea nahi dut, beraz, sar 
daitezela konpromiso barik.

Gizonezkoendako interesgarria 
iruditzen zaidan marka bat sartu 
dut; prezioz oso ondo dago eta 
dotore edo sport joateko balio du: 
Religion da marka, Londreskoa. 

Kontzeziño 2 
Arrasate

943 08 32 57 • 670 26 44 50
luxuryyfashion@yahoo.es
www.luxuryandfashion.es

goiAtz ArAnA

Udalaren eta Eibarren arteko akordioari esker, Atxabalpeko alboko zelaian 
belarra jartzen ari dira. Eibarrek erabiliko duen bigarren zelaia izango da 
Atxabalpe albokoa eta 80.000 euroko inbertsioa egingo dute bertan. 
Gainera, zelai nagusiko erreka ondoko harmailak botatzen ari dira, ez 
duelako legea betetzen. Asmoa da lanak abenduan bukatzea eta 
urtarrilean Eibarrek bigarren zelai horretan ere entrenatu ahal izatea.

Atxabalpeko 
alboko zelaia
urtarrilerako
egongo da gertu

emaitzak

betrayer-sonografos 1-3
aldatz - dribling 6-4
lasagabaster - elorra Jma 1-1
monte taberna - olympiakojos FC 7-0
abokajarro-rayo makabro  6-0

sailkaPena

  taldea P J
 1 monte taberna 6 2
 2 aldatz 6 2
 3 lasagabaster 4 2
 4 dribling 3 2
 5 abokajarro 3 2
 6 sonografos 3 2
 7 elorra Jma 1 1
 8 betrayer 0 2
 9 olympiakojos FC 0 1
 10 rayo makabro  0 2

Partiduak

azaroak 28, zaPatua
10:30 olympiakojos FC - elorra Jma / 
sonografos
11:30 aldatz - sonografos / elorra Jma
12:30 lasagabaster - monte tab. / aldatz

azaroak 29, domeka
10:30 dribling - rayo makabro / 
olympiakojos FC
11:30 abokajarro - olympiakojos FC / Dribling
12:30 betrayer - elorra Jma / abokajarro

z a l d i b a r

j.B.  |  ArrAsAtE

Arrasate Rugby Taldeak Arra-
tiako ZK RT taldearen aurka 
jokatuko du bihar, zapatua, 
etxetik kanpo (16:00). Lidergoa 
sendotzeko aukera ederra 
izango dute Igor Isasiren muti-
lek; izan ere, Arratiako taldea 
azken bigarren sailkatua da 
eta orain arte Arrasatek era-
kutsi duen nagusitasuna ia 
erabatekoa izan da. Denbo-
raldi amaiera aldera helduko 
dira partidu zailagoak.    

Bestalde, joan den astean 
egin zen, Arrasate tabernan, 
bi aldeetatik jantz daitekeen 
ARTren kamisetaren zozketa. 
Sergio Frutos arrasatearrak 
irabazi zuen saria. Zorionak! 

Arratiaren 
aurka jokatuko 
du Arrasate 
Rugby Taldeak

jOKIN BErEZIArTUA  |  ArrAsAtE

Murua eta Egiguren pilotari 
arrasatearrek partidu garran-
tzitsua jokatuko dute domekan 
Uarkape pilotalekuan, kadete 
mailako Gipuzkoako bikote 
onenak izateko finala jokatuko 
dute-eta Añorgako Orbegozoren 
eta Olidenen aurka. Pilota jaial-
diari hasiera emateko Andoain-
go Alberdik eta Azpeitiko Iriar-
tek elkarren aurka jokatuko 
dute, 11:30ean, eta ondoren 
hasiko da final handia.   

Joan den aste bukaerako 
finalerdietan Hernaniko bikotea 
hartu zuten mendean Egigure-
nek eta Muruak (22-10). Bi pilo-
tari arrasatearrak oso ondo 
moldatu ziren elkarren artean, 
eta, atzean zein aurrean lana 
ederto eginda, arazo handirik 
barik lortu zuten garaipena.

Bengoa eta Iturriotz 
Egiguren eta Murua ez dira 
izan Gipuzkoako txapelketako 
finalerako sailkatu diren pilo-
tari arrasatear bakarrak. Ben-
goa eta Iturriotz ere maila altua 
ari dira ematen, eta gazte mai-
lako finala jokatuko dute aben-
duaren 17an, oraindik zehaz-
teke dagoen lekuan.  

Bestalde, Santamas txapel-
ketari begira lanean dabil Arra-
sate Pilota Elkartea. Harrobia 
lantzeko txapelketa da urte 
amaieran ospatzen dena; hau 
da, herriko pilotarien arteko 
txapelketa da. Haurrak eta gaz-
tetxoak izaten dira protagonis-
ta txapelketa horretan, eta aur-
ten herriko 50 bat pilotari elkar-
tzea espero dute antolatzaileek. 
Abenduaren 18an jokatuko da, 
Uarkapen bertan. 

Murua eta Egiguren, 
txapelaren bila domekan
Gipuzkoako txapelketako kadete mailako finala 
jokatuko dute etzi Añorgako bikotearen aurka

Egiguren pilota astintzen –Murua atzean–, finalerdian.  |   imAnol soriAno
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IdOIA dAVILA  |  ArrAsAtE

Aurreko asteburuan estreinatu 
zuen Izaskun Murgia Elkarte 
Lirikoak La alegría de la huerta 
zarzuela.

Urduritasun handiko emanal-
dia izaten da lehena, baina ikus-
leak eta aktoreak oso gustura 
gelditu ziren estreinaldiarekin. 

Koru eta dantzariekin asma-
tu egin dute, Tere Gonzalez zuzen-
dariaren hitzetan. Gainera, deko-
ratuak bideo proiekzioen bitartez 
egin dituzte eta "oso efektu poli-
ta" egiten du. 

azkeneko saioak
Sarrerak ez ziren agortu, baina 
jende asko egon zen lehen bi saioe-

tan. Gonzalezek, hala ere, dio 
bigarren asteburuak arrakasta 
handiagoa izaten duela, ahoz 
ahokoari esker.

Hala ere, zailtasun batzuk 
egoten dira; izan ere, "ostiralean 
aktoreak lanetik datoz, nekatuta". 
Zapatuko azken saioa, ordea, 
politena izaten dela dio.

Sarrerak eskuragarri
Datorren urtean Soto del parral 
zarzuela prestatu nahi du zuzen-
dariak. 

Dena den, gaurko eta biharko 
saioak ikusi nahi izanez gero, 
sarrerak www.arrasate.eus-en 
edo antzokiko leihatilan erosi 
daitezke oraindik.

Asteburu honetan izango dira 
zarzuelaren azken saioak

Aktoreak taula gainean, zapatuko emanaldian.  |   imAnol soriAno

I.d.  |  ArrAsAtE

Fair Saturday egunaren buel-
tan, Arizmendi eta Txantxiku 
ikastolek arte eta kultur jar-
duerekin osatutako ekitaldia 
egingo dute bihar, zapatua. 

Egun hori mundua aldatze-
ko nazioarteko eguna da, eta 
artearen eta kulturaren bitartez 
bultzatu nahi da aldaketa hori. 
Euskal Herrian ere laguntzen 
da horretan; izan ere, Fair Satur-
day eguna ospatzen den bigarren 
urtea da hau. Hasi zenetik, aza-
roko azken larunbatean ospatu 
izan dira egun honetako eki-
taldiak, eta bertan jasotako 
dirua gobernuz kanpoko era-
kunde batentzat izan ohi da.

Garapen globala 
Arizmendi Ikastola Munduki-
de erakundearekin arituko da 

elkarlanean. Erakundearen 
lana hegoaldeko herrien gara-
pena bultzatzea da, baina euren 
ikuspegia globalagoa da. Fair 
Saturday egunak bat egiten 
du Mundukidek dituen helbu-
ruekin.

egitaraua
Bihar ospatuko da, Kulturaten, 
Arizmendi Ikastolak antolatu-
tako jaialdia. 17:30ean hasiko 
da. Musikarekin dago lotuta 
egitarauaren zati handi bat; 
txalapartarien, trikitilarien, 
txistularien eta piano-joleen 
saioak eskainiko dira. Horrez 
gain, ikastolako bertsolariak 
eta dantzariak eta abesbatzaren 
emanaldia ere egongo dira. 

Sarrera doan da; edozelan 
ere, nahi duenak ekarpen eko-
nomikoak egin ditzake.

Artea eta kultura, mundua 
aldatzeko, 'Fair Saturday' egunean

I.d.  |  ArrAsAtE

Arrasate Euskaldun Dezagun 
elkarteak antolatuta, aben-
duaren 2an, eguaztena, Euskal 
Harriaren ABDak filma eskai-
niko dute Kulturateko areto 
nagusian, arratsaldeko sei eta 
erdietan. 

Zazpi probintzietako zine-
magileek, nor bere aldetik 
lanean, ekoiztu dituzten 26 
film laburrek osatzen dute 
filma. Euskal alfabetoko hiz-
ki bat egokitu zitzaion bakoi-
tzari, eta, hortik abiatuta 
beldur, zientzia fikziozko edo 
fantasiazko film labur bana 
sortu dute.

Besteak beste, teknologiak 
bahitutako etorkizunak eta 
denboran izoztutako Euskal 
Herria erakusten dituzte fil-
mek. Fantasiazko eta beldu-
rrezko istorio ugari kontatzen 
dituzte, baina denak dira eus-
karazkoak, euskal elementue-
tan oinarritutakoak eta Eus-
kal Herrian ekoiztutakoak.

Estreinaldia Donostiako 
Fantasiazko eta Beldurrezko 
Zinemaren Astean egin zen 
eta aste bat geroago zazpi pro-
bintzietan erakutsi zuten. 
Orain, hainbat herritan ari 
dira ematen Euskal Harriaren 
ABDak; abenduaren 2an Arra-
saten ikusi ahal izango da.

'Euskal Harriaren 
ABDak' emango 
dute Kulturaten

2016ko Aratusteetarako kartel lehiaketaren 
oinarriak ezagutzera eman dituzte
Abian da Aratusteetarako kartel lehiaketa eta Arrasateko Udalak 
aditzera eman ditu bete beharreko oinarriak. Entregatzen diren 
lanek originalak izan beharko dute eta formatuak nahitaez ber-
tikala izan behar du. Teknika, aldiz, librea da, baina derrigorrez 
agertu beharko du 2016 Inauteriak Arrasate testuak. Lanak aben-
duaren 18rako entregatu beharko dira, 19:00ak baino lehen, BAZen, 
eta irabazleak 400 euroko saria jasoko du. Oinarri guztiak www.
arrasate.eus web orrian kontsulta daitezke.
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12.000 bergararretik gora 
daude deituta hondakinen 
bilketaren galdeketarako

m. T.  |  BErgArA 

Azaroaren 29an, etzi, hain zuzen, 
egingo dute hiri hondakinen bil-
keta sistemari buruzko herri 
kontsulta Bergaran. Bertan, herri-
tarrek erabakiko dute ea gaur 
egungo sistemarekin jarraitu 
nahi duten edo nahiago duten 
bosgarren edukiontziaren siste-
mara aldaketa egitea. 12.344 herri-
tarrek izango dute kontsulta 
horretan botoa emateko aukera.

Pasa den asteko egubakoitzean 
eta zapatuan, herri galdeketara-
ko botoa aurretiaz emateko auke-
ra zabaldu zuten, eta 419 bizila-
gunek botatu zuten.

Botatzeko aukera izango dute 
1997ko azaroaren 29an edo lehe-
nago jaiotako herritarrek edo 
Bergaran 2015eko urriaren 1ean 
edo lehenagotik erroldatuta dau-
denak. Nortasun agiria, pasapor-
tea edo gidabaimen originala 
aurkeztu beharko da.

ordutegia eta lekuak
Domekan 09:00etan zabalduko 
dituzte botatzeko lekuen ateak, 
eta 20:00ak arte izango da bertan 
botoa emateko aukera.

Lekuei dagokienez, hamar 
mahai izango dira, guztira, 

herrian, bost tokitan banatuta: 
frontoian lau, Matxiategin bi, 
Martokoan bi eta bana Osintxun 
eta Labegaraietako Ibarra kalean. 

Botoa emateko guneak ohiko 
hauteskunde politikoetarako era-
biltzen diren berak izango dira: 
Matxiategikoa Boni Laskurain 
pasealekuko 15. zenbakian dagoen 
San Martin Herri Eskolaren erai-
kinean egongo da; Osintxukoa, 
Osintxu kaleko 14.ean; Martokoa, 
Martokoa kaleko 22.ean; eta Labe-
garaietakoa, berriz, Ibarra kale-
ko 8. zenbakian.  

Mahai bakoitzean hiru per-
tsona izango dira, mahaiko pre-
sidentea eta bi bokal. Guztira, 
beraz, hogeita hamar pertsona 
arituko dira mahaietan lanean; 

batzuk udal langileak eta beste 
batzuk, berriz, herritarrak.

Galdera eta bi aukerak 
Herri galdeketan honako galdera 
hau planteatuko dute: Bergarako 
udalerrian, zein kontsideratzen 
duzu hondakinak gaika biltzeko 
erarik egokiena?

Aukerak, berriz, bi: bata, boto
-txartel laranjaduna, Atez atekoa, 
eta beherago, hizki txikiagoz, 
Gaikako bilketa atez ateko siste-
marekin egitea. Beste aukera 
boto-txartel zurian idatzita dago, 
eta honako hau dio: 5. edukion-
tzia, eta txikiz, Gaikako bilketa 
edukiontzien bidez egitea. 

Lehen aukerak irabazten badu, 
gaur egungo bilketa sistemarekin 
jarraituko dute bergararrek: erre-
fusa eta organikoa atez ateko 
sistemaren bidez jasoko dute, eta 
gainontzeko hondakinak –papera 
eta kartoia, ontzi arinak eta bei-
ra–, berriz, edukiontzien bidez. 

Eta bigarren aukera gailen-
tzen bada, hiri hondakin guztiak 
edukiontzien bidez batuko dira. 
Hala, bost edukiontzi egongo dira, 
eta errefusarena eta organikoa-
rena txartelarekin zabaldu behar-
ko dira.

goizeko bederatzietatik iluntzeko zortziak arte botoa 
emateko aukera egongo da herriko bost tokitan

datua

419 herritarrek eman dute 
aurretiazko botoa pasa den aste 
bukaeran udaletxean.

419
HErritAr

K
laru laga nahi dot desas-
tre bat naizela horto-
grafiarekin eta sekula 
ez dotela feeling-ik euki 

izkuntzekin. Orri, sumau nere 
izakera sinplifikatzailea eta 
entendidukozue zer kakanazte 
daukaten. Musika inglesez entzu-
ten dot, telebista eta liburu asko 
castellanos eta lan eta relazio-
nau geienetan euskaraz… bakoi-
tza bere arau eta hortografia-
kin…demasie. Wasapez be ede-
rra jergia…en plan codifikeixon. 
Askotan veste izkuntzetako itz 
eta arauak nazten ditut, pero 

dontworry, espero dot egunen 
baten, ilustreren batek h-ak, 
v-ak eta horrelakoak desage-
rraraztea.

Ikerketek esaten dute 2 hiz-
kuntza ikasten dituzten umeek 
emaitza hobeak dituztela beste 
gaietan ere, badirudi burmuina 
lantzen laguntzen duela. Hori 
jakinda, munduko filologo hone-
nak bilduko nituzke eta hiz-
kuntza erraz bat asmatzeko 
esango nieke, sinplifikatua. 
Gero, eskoletan bakoitzaren 
ama-hizkuntza eta hizkuntza 
berri hori erakutsiko nuke. 
Horrela pertsona guztiak uler-
tuko ginateke. Gainera, ikas-
keta ordu batzuk libratuko ziren 
(ingeles eta Frantsesekoak adi-
bidez), beste gai garrantzitsu 
batzuei eskaintzeko aukerare-
kin: gorputz hezkuntza, musi-
ka… bueno, musika ez, beste 
komunikazio mota bat da, hiz-
kuntza propioarekin… fuck… 
ke lio… retiro todo lo dicho. 
PD: korrektorea estropeau jat.

Hortografia
eta izkuntza 
kakanaztia

ASIEr 
ELOrTZA

n i r e  u st e z

mAITE TxINTxUrrETA  |  BErgArA

Martxanterak talde feministak 
antolatuta, akelarrea egin zuten 
plazan eguaztenean, azaroak 
25, Emakumeen Kontrako Indar-
keriaren Aurkako Egunaren 
harira. Bertan, indarkeria 
matxistarekin lotutako esaldi, 
topiko edo objektuak erretzeko 
ekitaldia egin zuten. Talde femi-
nistako Luciana Alfarok azaldu 
du ekintza sinboliko horren 
asmoa "sorginek izandako pape-
ra aldarrikatzea" izan dela, 
"emakume indartsu eta ahal-
dunduaren papera", hain justu. 
Talde bereko Ainhoa Narbaizak 
gaineratu du "egun honen buel-
tan elkarretaratze isilak egin 
izan dira; guk horri buelta eman 
nahi izan diogu, amorrua ateraz 
bai, baina kalejira giroan".

Egun berean, goizez, Ipintza 
institutuan elkarretaratzea egin 
zuten, eta atzo, eguena, Beldur 
Barik ekimeneko film laburren 
emanaldia izan zen Zabalotegi 
aretoan, Martxanterak-ek eta 
Udalak antolatuta.

2015eko datuak 
Bergarako Udalak aditzera eman 
duenez, herrian emakumeen-
ganako indarkeria kasuekin 

lotutako 33 interbentzio egin 
dituzte gizarte zerbitzuek urte 
hasieratik azarora arte. 

Horien baitan, zortzi kasu 
berri izan dira. Indarkeria pai-
ratu dutenen %75ak indarkeria 
psikologikoa jasan du, %62,5ak 
fisikoa, eta %25ak sexu erasoak. 
Adinari dagokionez, %37,5ak 
31 eta 40 urte artean ditu, %25ak 
18 eta 30 artean; jatorriari begi-
ratuz, %62a Euskal Autonomia 
Erkidegokoa da, %12,5a Espai-
niako erkidego batekoa eta %25 
da beste estatu batekoa.

Erasotzaileei dagokionez, 
biktimaren bikotekideak edota 
bikotekide ohiak izan dira 
kasuen %75ean. Horien artean, 
%50a Euskal Autonomia Erki-
degokoa da jatorriz, %25 beste 
autonomia batekoa eta %25 
beste estatu batekoa.

Indarkeria kasuren baten 
biktima izan direnei erasoak 
sortutako arazoei aurre egiteko, 
Udalaren eskutik laguntza psi-
kologikoa jaso dute hamalau 
emakumek; horietatik bost, 
kasu berriak izan dira. Ema-
kume batek alojamendu lagun-
tza behar izan du, eta beste 
hamahiru laguni aholkularitza 
juridikoa eskaini diete.

Emakumeen kontrako indarkeria 
gaitzetsi dute azaroaren 25ean

Eguazteneko akelarrea.  |   josu BilBAo

HonDakinen biLketa sistemari buruZko Herri gaLDeketa
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1."Herritarren nahia errespe-
tatuz, kontzientziatuz eta edu-

kazioz ezarritakoa. Debagoienean 
mota desberdinetako sistemak 
ditugu, eta denak %5 gaikako 
bilketa mailan daude. Ez dago 
diferentzia nabarmenik sistemen 
eraginkortasunean. Pertsonok 
eragiten dugu sistemaren emai-
tzak onak izatea. Gaur egun, 
Arrasaten 5. edukiontziarekin 
emaitza onenetarikoak lortzen 
ari dira".

2."Edukiontzien bidez. 2011. 
urtean, edukiontziekin, Ber-

garak tasekin autofinantzatzen 
zuen hondakinen bilketa zerbi-
tzua. Atez ateko sistemak 2012tik 
2015era bitartean 1,3 milioi euro-
ko defizita sortu du Udalean, 
nahiz eta tasak igo; hau da, Uda-
lak subentzionatzen dihardu, 1,3 
milioi eurotan, hondakinen bil-
keta. Ez da betetzen zaborren 
inguruko oinarrizko printzipioa, 
autofinantzazioa, sortzen duenak 

ordaintzea. 5. edukiontziarekin, 
gutxienez 230.000 euro aurreztea 
espero dugu, eta 2016an, behar-
bada, gehiago. Gainera, atez ate-
ko bilketa sistema duten herriek, 
beraiek ordainduko balute siste-
ma horrek duen benetako kostua, 
gure zerbitzua are gehiago mer-
katuko litzateke; izan ere, gaur 
egun, Debagoieneko herriak ari 
dira atez ateko sistema duten 
herriak finantzatzen".

3."Garbi dago 5. edukiontzia-
rekin hiri hondakinen bilke-

ta egiteko pertsona gutxiago behar 
direla, baina 2016. urtean aurrez-
tuko diren 230.000 euroak komer-
tzioan, kulturan, hezkuntzan, 
gizarte zerbitzuetan… inbertitu-
ko ditugu, modu horretan lan-
postu berriak sortuz beste arlo 
batzuetan. Atez ateko sistemaren 
aldekoek lanpostuekin argudia-
tzea bilketa sistemaren gaian, 
maltzurkeriaz jokatzea iruditzen 
zaigu".

4."Sinplifikatzean, merkatu 
egiten da. Esate baterako, 

aurten, edukiontzi txikietan baka-
rrik, 50.000 euro ordaindu da. 
Edukiontzien bilketa kamioiekin 
bizkorrago egiten da; edukion-
tzien ateak alboetan egonik, jaso-
tzea errazten du, trafiko arazo 
gutxiago sortuz eta ingurugirora 
karbono dioxido gutxiago isuriz. 

Jasotze egunak gaur egungo ber-
dinak izango lirateke, eta edu-
kiontziak automatikoki garbitu-
ko lirateke".

5."Gutxien zikintzen duena. 
Hondakinak edukiontzietan 

sartzerakoan ez dira kalean zin-
tzilik gelditzen, euriaren, haizea-
ren, animalien edo gaueko ban-
daloen menpe. Edukiontzi bidez-
ko bilketa sistemarekin, kuboak 
ez dira egunetan zintzilikaturik 
geldituko.".

6."Herritarrendako, 5 edukion-
tzia da erosoena. Modu horre-

tan, norberak aukeratu dezake 
noiz atera hondakinak, egunetan 
zehar etxean izan gabe. Udalak 
txipa ezarriko die edukiontziei, 
erabileraren jarraipen informa-
tikoa egiteko, eta honek infor-
mazioa emango digu, herritarren 
heziketaren gaineko lanketa non 
eta nola egin behar den jakin 
ahal izateko".

7."Helburuak izan behar dira, 
zalantzarik gabe. Edukiontziak 

jarriz gero, hasierako helburua 
gaur egun ditugun emaitzak lor-
tzea izango litzateke, eta, behin 
horiek lortuta, beti hobetuz joan 
behar dugula argi dago. Poliki
-poliki, herritarren laguntzarekin 
herria eraikitzea guztion lana 
izan behar da.".

8."Herritarrekin landuz egin 
beharko da, arazoa non 

dagoen aztertuz eta ekintza zuzen-
tzaileak ezarriz. Txipak emango 
digun informazioak –maiztasuna, 
ordutegia, hondakinen sailkape-
na…– arazoa non dagoen zehaz-
ten lagunduko digu. Ondoren, 
inguruko pertsonekin elkartu eta 
landu beharko da gaia, kontzien-
tziatuz eta beharrezko heziketa 
emanez. Helburua posible da, 
herritar guztion parte hartzea-
rekin. Horrela egiten dute Arra-
saten eta emaitza oso onak lortzen 
ari dira; zergatik ez Bergaran?".

juan jesus alberdi
bergarako alkatea

mAITE TxINTxUrrETA  |  BErgArA

Azken urteotan horrenbeste gaiz-
totu den gaiari buruz duten iritzia 
emateko aukera dute domekan 
bergararrek. Aukeran jarri diz-
kiete hiri hondakinak batzeko bi 
sistema. Eta bien gainean ahalik 
eta informaziorik osoena, prak-
tikoena eta orekatuena ematen 
ahalegindu da GOIENA datozen 
orri hauen bitartez. Horretarako, 
aurreko legealdian alkatetzan 

egon zen eta, ondorioz, indarrean 
dagoen sistema ipintzeko ardura 
izan zuen EH Bilduri, alde bate-
tik, eta gaur egun agintean dagoen 
alkateari galdera berberak plan-
teatu dizkiegu. Eta hitza izan 
dute, baita ere, Bergarako udal-
batza osatzen duten Irabaziko 
zein PSE-EEko –azken hau Udal 
gobernuan ere badago–  ordez-
kariek eta hiri hondakinen gai-
neko bestelako taldeek ere. 

Iritziak jaso ondoren, 
herritarrek dute hitza

zeresana duten alde guztien ikuspuntua jaso du goiEnAk

12.344 bergararrek dute domekan botoa emateko eskubidea 
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1."Gaur egungo sistema. Hon-
dakinen bilketa selektiboaren 

ikuspegitik gaur egungo sistema 
edukiontzi bidezkoa baino askoz 
eraginkorragoa da. Bergaran, 
egun, %82ko birziklatze maila 
daukagu, eta Arrasaten, berriz, 
%77koa. Debagoieneko Manko-
munitateko txostenak honela dio: 
orokorrean, sistema pertsonali-
zatuak bereizketa tasa altuagoak 
ematen dituzte, kalitate hobea-
rekin.".

2."Merkeagoa da edukiontzi 
bidezko sistema. Bergarako 

herriari 46.000 euro merkeago 
aterako zaio urtean. Diferentzia 
oso txikia da. Mankomunitateko 
txosten horrek dio Bergaran bil-
keta sistema aldatzeak 177.884,47  
euro murriztuko dituela bilketa
-kostuak; baina murrizketa hau 
ez du osorik Bergarak eramango, 
Mankomunitateko herri guztien 
artean banatzen baita. Bergara-
rentzat, diferentzia 46.000 eurokoa 

izango da. Guztiaren %25,85, hain 
zuzen ere. 

Bestalde, jakin dudanez, hon-
dakinen tratamendua asko gares-
titu nahi dute. Beraz, herrita-
rrontzat ez da merkeagoa izango, 
dezente garestiagoa baizik.".

3."Debagoieneko Mankomuni-
tateak egindako txosten horre-

tan bertan adierazten da 7,4 lan
-jardun galduko direla hondaki-
nen bilketa sistema aldatuz gero. 
Sistema aldatzearekin 39 lanpos-
tu sortu ziren Mankomunitatean; 
datu garrantzitsua, bizi dugun 
egoera ekonomikoa kontuan izan-
da. Ia zortzi lanpostu galduko 
ditugu etxeko hondakinak ordu-
tegi eta egutegi zehatz batean ez 
ateratzearren.

Sistemaz aldatuta, lortzen den 
aurrezpen bakarra lanpostuak 
suntsitzen lortzen da. Enplegua 
sortzea ez al da ba gure lehenta-
suna? Hona hemen, aukera pare-
gabea".

4."Debagoieneko Mankomuni-
tateko teknikariek osatutako  

txosten horretan jartzen du eskual-
deko Mankomunitateak egin 
beharreko inbertsioa, denera, 
948.328,69 eurokoa dela. Bergara-
ko herriak, 245.142,96 euroko diru 
kopurua ordaindu beharko du 
inbertsio hauetatik. Guztiaren 
%25,85, bestela esanda.

Erosketak egin behar dira: 
kamioiak, edukiontziak. Bestal-
de, egun dauden inbertsioak 
desegin behar dira. Gainera, 
tarte batean alokairuan ere izan 
beharko ditugu kamioiak. Mate-
rialen salmentatik askoz diru 
gutxiago jasoko dugu, eta gaur 
egun dauden kamioiak saltzea 
aurreikusten da, baina langin-
tza zaila da hori. Dirua alfer-al-
ferrik botatzea da sistemaz alda-
tzea".

5."Hondakinak askoz denbora 
gutxiagoan daude kalean 

orain. Ateratzen diren egun guz-
tietan batzen dira. Edukiontzien 
sistemaren bidez, astean hiru 
egunetan bakarrik biltzen da 
organikoa. Beraz, hondakin horiek 
edukiontzietan egongo dira ontzen, 
gure kaleetan. Ez dago zalantza-
rik, egungoa garbiagoa da.".

6."Erosotasunak alde desber-
dinak ditu. Egutegi eta 

ordutegi aldetik, edukiontziak 
erosoagoak dira. Baina hauek 
etxetik urrunago izango ditu-
gu, ezin baitira herriko edozein 
tokitan jarri. Hondakinak etxe 
ondora ateratzea ere oso erosoa 
da. Bakoitzak badu berea.".

7. "Bergarako herritarrok 
domeka honetan burutuko 

den herri kontsultan hautatzen 
dugun sistema hautatzen dugu-
la ere, gaur egungo bilketa 
selektiboarekin lortutako tasak 
mantendu beharko genituzke: 
%82 birziklatzea, hain zuzen. 
Atzera ezingo dugu ba egin!".

8. "Aurrez daukagu hori era-
bakitzeko aukera. Zertara-

ko aldatu ondo funtzionatzen 
duen sistema bat, lanpostuak 
sortzen baditu, ia-ia kostu bera 
baldin baldin badauka eta bir-
ziklatze tasari dagokionez datu 
oso onak ematen baditu? Man-
tendu dezagun egungoa!".

agurne barruso
eh bilduko zinegotzia

azken urteotako bilketa sistema aplikatu dutenei eta aldaketa proposatzen dutenei galderak

1.
zein da sistemarik eraginkorrena 
emaitzei begira?

2.
Eta merkeena?

3.
Baliabide pertsonaletan, zelan 
gauzatuko litzateke sistema ?

4.
Eta baliabide materialetan?

5.
zein da sistemarik garbiena?

6.
ze sistema da herritarrendako 
erosoena?

7.
Helburu jakinen bat ezarri behar 
zaio edozein sistemari?

8.
Eta helburu hori betetzen ez bada?
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Aurtengo ikasturteari 
sekula baino ilusio 
handiagoarekin ekin 
diote Moises Azpiazu 
Dantza Taldean
Ibilbide luzea darama 
Moises Azpiazu dan-
tza taldeak Bergaran. 
Dantza soltea irakas-
ten dute, eta presen-
tzia handia daukate 
herriko zein kanpoko 
ekitaldi askotan. Pun-
tako dantzari asko pa-
satu dira bertatik, eta 
gaur egun ere maila 
handiko jendea dabil

Moises Azpiazu 
dantza taldea 
1972-1973 ikas-

turtean sortu zen, Bergaran. 
Orduz geroztik, makina bat 
ekitalditan parte hartu izan 
dute; Bergarako auzoetan, 
Euskal Herriko herrialde 
ezberdinetan, eta abar. 

Herritar ugarik jardun dute 
Moises Azpiazu Dantza Tal-
dean dantza ikasten. Berezi-
ki, dantza soltea irakasten 
dute, hau da, Fandango eta 
Arin-arin estilo desberdinak 
lantzen dituzte. Hala ere, 

azken urteotan dantza herri-
koi ezberdinak ere irakatsi 
eta dantzatzen dituzte. 

Gaur egun Maite Lazkano 
da dantza eskolako ardura-
duna, eta irakasle lanetan ere 
aritzen da. Berarekin batera, 
momentu honetan beste hiru 
irakaslek jarduten dute dan-
tza eskolak ematen; konkre-
tuki, Saioa Galarragak, 
Mariñe Diazek eta Amaia 
Oregik (argazkian ezkerretik 
eskumara).

Aurtengo ikasturteari seku-
la baino ilusio handiagoare-
kin ekin diote. Izan ere, ohi-
ko ekitaldiez gain (urtero 
auzo ezberdinetara egiten 
dituzten irteerak) azken ikas-
turtean egin duten bezala, 
Aranzadi Ikastolako kurtso 
amaierako jaialdian parte 
hartzeko ilusio handiz daude, 
eta baita, nola ez, ikastola 
berak antolatuko duen Kilo-
metroak egunean euren dan-
tza saioak egiteko ere.

Azken honetarako, hasi 

berriak dira ohikoa ez den 
dantza mota berri bat talde 
nagusiarekin lantzen. Maite 
Lazkanok dioenez, "erronka 
zaila daukagu aurten, baina 
ziur naiz honetarako jartzen 
ari garen gogo eta ilusioare-
kin, zerbait polita egitea lor-
tuko dugula".

Ez da ahaztu behar, Eus-
kal Herri guztian ospatzen 
diren Fandango eta Arin-arin 
txapelketetan ere, beti izan 

dituela Moises Azpiazu Dan-
tza Taldeak punta-puntako 
dantzariak. Momentu haue-
tan, bertan jarduten duten 
Saioa Galarragak eta Julen 
Murgiondok osatutako biko-
tea ere ez da gutxiagorako. 
Honen adibide gisa, denbo-
raldian zehar izan dituzten 
emaitzak ditugu; parte hartu 
duten txapelketa guztietan 
lehenengo bi postuetan sail-
katzea lortu dute.

Erronka zaila daukagu aurten, baina 
ziur naiz honetarako jartzen ari 
garen gogo eta ilusioarekin, zerbait 
polita egitea lortuko dugula.

"Txiki-txikitatik hasi ginen,
guztiok batera dantzan,

eta hementxe jarraitzen dugu,
bazterrak nahastu nahian,
eskuak altxa, burua tente,

irrifarra ezpainetan,
pozik ibiltzen gara gu denok,

alpargatekin hegaran"

Harremanetarako:
Maite Lazkano

Tel.: 680 55 83 57

udalean ordezkaritza duten gainerako alderdiei eta gaian zeresana izan duten bestelako plataformei galderak

zein sistemaren aldeko botoa eskatzen duzue domekarako? zergatik?

"Bergarako Irabazik domekan 
burutu behar den herri kontsul-
tan atez ateko hondakinen siste-
ma bilketaren alde emango du 
botoa. Bergarako Irabaziren ustez, 
EAJk bosgarren edukiontziari 
abantaila emateko asmoz disei-
natu du kontsulta hau. Gaur 
egungo sistemari mistoa deitu 
beharrean, atez ateko sistema 
deitu dio, herritarrengan kome-
ni zaion nahasmena sortuz. Bes-
tetik, oposizioko alderdi, eragile 
eta herritarrok ez dugu aukera-
rik izan, ez kontsultaren ezta hiri 
hondakinen inguruan lotu beha-

rreko akordioak eztabaidatzeko. 
Arrasaten, 5. edukiontziaren 
sistema daukate, eta, egiten gabil-
tzan jarraipenetan, errefusaren 
edukiontzian arazo larriak ikus-
ten gabiltza. Errefusaren edu-
kiontziak bete behar duen egin-
kizunaren ordez, emergentziazko 
eginkizuna betetzen du; birzikla-
tu nahi ez dutenei ez birziklatze-
ko aukera ematen die. Horrega-
tik, Irabazi Bergararen ustez, oso 
garrantzitsua da errefusa eta 
hondakin organikoak zintzilika-
rioen bitartez jasotzea. EAJk 
errauskailua errefusaren edu-

kiontziarekin elikatu nahi du. 
Horregatik esaten du errauskai-
lua hasieran egin nahi zuena 
baino txikiagoa egingo duela. 
Irabazi Bergararentzat aipatze-
koak dira ere kolokan dauden 
lanpostuak eta sistemaz aldatzeak 
ekarriko duen milioi euro ingu-
ruko inbertsioa.". 

aiert lizarralde
irabaziko zinegotzia

"5. edukiontziaren alde gaude 
PSE-EEn, sistema jasangarriagoa 
eta merkeagoa delako, eta eraku-
tsita dagoelako atez atekoarekin 
bezain beste birziklatu daitekeela, 
eta hori da gure helburu nagusia. 
Hondakinen negoziazio mahaia 
eratu zenetik hainbat alderdi eta 
sistema izan genituen mahai gai-
nean: 5. edukiontzia eta atez atekoa. 
Hainbat hilabetetako negoziazioen 
ostean, negoziazio mahaia apurtu 
eta atez atekoa inposatu zitzaigun, 
kontuan hartu barik gainontzeko 
alderdien iritzia, EH Bilduren 
programan atez atekoa zutelako 
jasota. Hala, hilabeteetako lana 
alferrik galdu zen, eta EH Bildu-
koek eurena inposatu zuten azke-
nean. Hortik denbora gutxira, 
galdeketa egin zen herrian, herri-
tarren nahia ikusteko asmoz, eta 
argi 5. edukiontzia atera zen garai-
le. Galdu arren, EH Bildutik atez 
atekoa inposatu zuten Bergaran. 
PSE-EEk ez zuen beste herri gal-
deketarik egiterik nahi, baina, 
Udalak deitu duenez, parte har-
tuko dugu jendearen nahiari eran-
tzuteko. Oraingo hau behin betikoa 
da. Asko dago jokoan, herritarrak 
nekatu eta aspertu egiten baitira, 
eta ondorioz, etxean geratu. Dome-
ka honetan haien botua ematera 
animatzen ditugu Bergarako herri-
tarrak. Oraingoa honetan, legez 
derrigortuta daude emaitza bete-
tzera. Ez da tirania gehiago izan-
go eta, behingoz, herriaren esana 
entzungo da. Hori da egin beha-
rrekoa". 

mari carmen barrenetxea 
Pse-ee-ko zinegotzia

"Herri galdeketa bat planteatze-
rako orduan, ezinbestekoa da 
herritarrei informazio gardena 
ematea eta aukera ezberdinen 
ezaugarri guztiak argi eta garbi 
azaltzea. Bergarako alkateak, 

ordea, ez du ezta helbururik aipa-
tu! Kontsultarako bi egun beste-
rik falta ez direnean, Bergarako 
herritarrok oraindik ez dakigu 
%75eko gaikako bilketa berma-
tzeko konpromisoa hartzen duen 
ere... 

%75a bermatuko balute, edu-
kiontzi kontrolatuen sistema ez 
genuke gaizki ikusiko; hala ere, 
gure hautua atez atekoaren alde-
koa da, emaitza hobeak ematen 
dituelako. Bai kopuru aldetik (% 
80tik gora), baita hondakinen 
kalitate aldetik ere. Tratamendu 
gastu gutxien eta diru sarrera 
gehien lortzen dituen hondakinen 
bilketa sistema da atez atekoa. 
Baina ekonomikoaz gain, aban-
taila gehiago ere baditu: gertu-
tasunak ematen duen erosotasu-
na (atez ateko sistemarekin hon-
dakinen batze puntuak bikoiztu 
egin dira herrian) edo garbita-
suna, (gaur egun hondakinak 
ordu batzuk baino ez dira egoten 
kalean. Edukiontzietan, aldiz, 
momentu oro egongo lirateke, 
urteko 365 egunetan, zikintasun 
eta usain arazoak sortuz). Guzti 
honengatik, Zero Zaborretik dome-
kako kontsultan Bergarako herri-
tarrak atez ate bilketa sistemaren 
alde bozkatzera animatzen ditu-
gu".

mireia lizarralde
bergara zero zabor

""Bergara Garbia Herri Platafor-
ma hasieratik azaldu da gaikako 
bilketa sistema edukiontzien bidez 
egitearen alde. Domekan gure 
botoa 5. edukiontziaren aldekoa 
izango da, eta horretara anima-
tzen ditugu gure alboan egon 
diren herritarrak ere. Gure ibil-
bidea laburbilduz, EH Bilduren 
agintaldian manifestazioak egin 
genituen, hainbat idatzi bidali 
genituen hedabideetara eta jen-
dearen etxeetara, 4.691 sinadura 
bildu genituen eta plataformak 
antolatutako herri kontsultan  
guztira 4.771 boto jaso genituen. 
Bergara Garbiakook uste dugu 
herriak hitz egin duela. EH Bil-
duk antolatutako hondakinen 
mahaian ere parte hartu genuen, 
iruzur galanta; izan ere, eztabai-
dan geunden bitartean atez ateko 
sistema inposatu ziguten. EH 
Bildu alderdiak inposaketa baka-
rrik ulertzen du; gainera, beraiek 
ere horrela aitortu ziguten nego-
ziazio mahaian: 'Sistema inposa-
tuz bakarrik lortuko dugu hel-
burua'. Bere momentuan salatu 
genuen arren, aurrera jo zuten. 
Azkena, etxeetako postontzietako 
oharra, berriz ere manipulatu 
nahian dabiltza; hauek ez dira 
Debagoieneko Mankomunitateko 
datuak. Azaroaren 29ko kontsul-
tan Bergara Garbiak 5. edukion-
tziaren aldeko botoa emango du, 
gaikako bilketa egiteko erarik 
egokiena, erosoena eta jasanga-
rriena delako".

josu leturia 
bergara garbia
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jOSU BILBAO  |  BErgArA

Bergarako EAJk herritarrei dei 
egin die parte har dezaten hiri 
hondakinen gainean domekan 
egingo den herri galdeketan, 
eta bosgarren edukiontziaren 
aldeko botoa emateko eskatu 
die. Era berean, azpimarratu 
dute Debagoieneko Mankomu-
nitateak egindako ikerketaren 
arabera, edukiontzi sistemarekin, 
"urtean, 230.000 euro aurreztu" 
ahal izango dituztela eta sistema 
berria ezartzeko beharrezkoa 
den inbertsioa "zazpi hilabete 
eta erdian amortizatuko" dela.

Galdeketaren bitartez, "inpo-
sizioak alde batera" utzita, ber-
gararrek erabaki ahal izango 
dutela adierazi dute: "Hau guztia 
posible da EAJ dagoelako Udal 
Gobernuan", dio Mikel Letek.

Jeltzaleek beste hainbat datu 
eman dituzte, "edukiontzi siste-
maren alde" egiten duten apustua 
indartzeko eta sistema hori "era-
ginkorragoa eta merkeagoa" dela 
egiaztatzeko. Azaldu dutenez, 
esaterako, Udalaren txostenak, 
azken lau urteetan, hondakinen 
bilketak "1.335.000 euroko defi-
zita" sortu duela frogatzen du.

EAJk dio bosgarren edu-
kiontzia erabilita "emaitza ber-
dinak edo hobeak" lor daitez-
keela "frogatu" dela, eta Arra-
sateko sistema jarri dute eredu 
moduan. Bergarako jeltzaleen 
ustez, sistema hori "merkeagoa, 
garbiagoa eta pertsonendako 
erosoagoa" da. 

herritarren inplikazioa
EAJk dio sistemaren arrakasta 
bermatzeko "herritarren inpli-
kazioa eta partaidetza ezinbes-
tekoak" direla, baina, betiere, 
"inposizio barik". Hori dela eta, 

informazio kanpainak egitea 
eta sentsibilizazio ekintzak gau-
zatzea beharrezkotzat jo du.

Era berean, Bergarako EAJk 
herritarrak animatu ditu, "orain 
arte bezala hiri hondakinak 
gaika batzen" segi dezaten.  

eh Bilduri kritika 
Bitoriano Gallastegik EH Bil-
du alderdiari kritika egin dio, 
haiek plazaratutako bilketari 
buruzko datuak "gaizki formu-
latuta" daudela esanez, "herri 
guztia nahasteko helburuare-
kin".

Bergarako EAJko ordezkariak.  |   josu BilBAo

Botoa bosgarren edukiontziaren 
alde ematea eskatu du EAJk
Bergararrek "inposizioak alde batera utzita" erabaki ahal izango dutela diote

m.T.  |  BErgArA

Abenduaren 3an, eguaztenean, 
hain zuzen, Euskararen Eguna 
izango da. Horren harira, hainbat 
ekimen burutuko dira Bergaran.  

Hasteko, bihar, zapatua, 
Gauargi taldearen DJ saioa izan-
go da Seminarioko karpan, Amaia 
Txintxurretaren eta Asier Cas-
troren eskutik. 17:00etan hasi eta 
20:00ak arte izango da musikaz 
gozatu eta dantza egiteko aukera. 

Saioaren hasieran, gainera, 
flashmob bat egingo dute Jardu-
nen 25. urteurrena ospatzeko   
Aritz Alustizak egindako eta 
herriko hainbat musikarik gra-
batutako Larre zaharretan abes-
tiarekin. Ekimen horretan parte 
hartu nahi dutenek Youtube ata-
riko Amaia Txintxurreta kanalean 
izango dute dantza pausoak ikas-
teko aukera. Herriko ikastetxee-
tan ere zabaldu dute bideoa.

herriko hainbat esperientzia 
Abenduaren 3an, berriz, Pintxo 
baten bueltan ekimena egingo 

dute udaletxeko osoko bilkuren 
aretoan, Jardun Euskara elkar-
teak eta Udalak antolatuta.
19:00etan izango da, eta bertan, 
kafe-tertulia erara, Bergarako 
hainbat esparrutan bideratzen 
ari diren euskararen inguruko 
esperientziak ezagutzeko eta horiei 
buruz berba egingo dute. Bitar-
tean, pintxo batzuk dastatzeko 
aukera izango dute bertaratuta-
ko herritarrek.

Hala, aretoan lau mahai izan-
go dira, eta bakoitzean arlo batean 
dabiltzan bi pertsona izango dira, 
mahaiaren bueltan bilduko diren 
herritarrei azalpenak ematen.  
Etorritako jendearekin lau talde 
egingo dira, eta horietako bakoi-
tza hamabost minutuz egongo da 
mahai bakoitzean, eta ondoren, 
ondoko mahaira pasatuko dira. 
Modu horretan, ordubetean lau 
esperientzien berri izango dute. 
Hala azaldu du Jarduneko Nerea 
Mendizabalek.

Batetik, enpresetan garatutako 
euskara planak izango dituzte hiz-

pide, eta honen baitan bi adibide 
jorratuko dituzte: Maz-Erreka eta 
Soraluce enpresak, hain zuzen.

Bestalde, Bergarako epaite-
giko Euskara emaileak ekimena-
ri buruz ere arituko dira. Arlo 
juridikoan diharduten profesio-
nalen eta eragile euskaldunen 
arteko komunitatea garatzea du 
helburu ekimen horrek.

Hirugarren esperientzia Ber-
gara Kirol Elkartearena izango 
da. Futbol sailean euskararen 
erabilera sustatzeko Udalarekin 
elkarlanean burutzen diharduten 
langintza azalduko dute klubeko 
kideek.

Bukatzeko, jorratuko duten 
laugarren puntua merkataritza 
izango da. Horren baitan, idaz-
laguna programaz arituko dira. 
Bergarako komertzioetan karte-
lak eta iragarkiak euskaraz eta 
zuzen idatzita egon daitezen, 
hainbat herritar boluntario den-
dariei laguntzen ari dira.

helburuak
Ekitaldi horren helburuak hona-
ko hauek dira: alde batetik, eus-
kalgintzan dabiltzanen artean 
elkarren berri izatea eta arlo 
desberdinetan diharduten per-
tsonen arteko harremana susta-
tzea. Bestalde, euskararen ingu-
ruko esperientzia positiboei 
"merezitako aitorpena" eman 
nahi diete. Bukatzeko, antolatzai-
leek espero dute Pintxo baten 
bueltan ekimena ideia eta auke-
ra berrien sorleku izatea.

'Pintxo baten bueltan' 
ekimena egingo dute 
Euskararen Egunean
jardunek eta udalak antolatuta, euskararen 
aldeko esperientziez arituko dira solasean 

HonDakinen biLketa sistemari buruZko Herri gaLDeketa
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Solasaldia egingo dute Ber-
garako osoko bilkuren aretoan 
abenduaren 2an, 19:00etan. 
Bertan izango dira Miren 
Azkarate –Eusko Jaurlaritza-
ko Kultura sailburu ohia–, 
Iñaki Gomez –Loreak filmaren 
ekoizlea– eta Antonio Herzog 
–Bergarako gizarte aktibista–.

'kultura da gakoa, 
euskal kasua' hitzaldia 
eguaztenean

Gaur, egubakoitza, 23:00etan 
jokatuko da Bergarako Ber-
tsolari Txapelketa Nagusiko 
lehenengo finalerdia, Arrano 
tabernan. Bertan, Bergarako 
lau bertsolari arituko dira 
nor baino nor gehiago: Enaitz, 
Oxan, Redondo eta Etxie.

bergarako bertsolari 
txapelketako lehen 
finalerdia, arranon

Azaroaren 25etik aurrera  
Zabalotegiko Txiki Txokoa 
haur eta familiek erabiltzeaz 
gain auzoko edadetuek ere 
erabili ahal izango dutela adi-
tzera eman du Bergarako 
Udalak. Txiki Txokoak bi gela 
ditu: bata haurrek erabiliko 
dute eta bestea adindunek.

Zabalotegiko txiki 
txokoa adindunek ere 
erabili ahal izango dute

jOSU BILBAO  |  BErgArA

Bergarako Stoltz-Freres Orga-
noaren Lagunek antolatuta, 
2015-2016 ikasturteko aurrene-
ko kontzertua eskainiko du 
Aitor Olea Juaristi organistak 
domekan, arratsaldeko zazpie-
tan, Santa Marina elizan. Sarre-
rak 5 eurotan salduko dira, eta 
batutako dirua Stoltz-Freres 
organoa konpontzeko bidera-
tuko da.

Aitor Olea Juaristik eskai-
niko duen kontzertuan, Bernard 
Schmid-en Gagliarda, Johann 
Sebastian Bach-en Toccata, 
Adagio eta Fuga Do M BWV 
564, Alexandre Guilmant-en 
Scherzo Op.31, Tomas Garbi-
zuren Sequentia Victimae 
Paschali Laudes eta Simon 
Preston-en Alleluyas lanekin 
gozatu ahal izango dute Santa 

Marinara gerturatzen direnek. 
Aitor Olea San Pedro parro-
kiako organo-jotzaile titularra 
da, baita haren aldeko elkar-
tearen lehendakaria ere.

Kontzertu sorta
Olearen kontzertuarekin hasi-
ta, eta 2016ko uztailera bitartean, 
izen handiko organista, musi-
kari eta abeslariak etorriko 
dira Bergarara kontzertuak 
eskaintzera, San Pedro parro-
kiako organoaren konponketa-
rako dirua biltzeko asmoarekin.

Pasa den ikasturteko diru 
sarrerei dagokienez, guztira, 
12.800 euroko sarrerak izan 
zituen elkarteak. Hala, diruaren 
erdia baino gehiago kontzer-
tuetatik lortu zuten. Gastuak, 
bestalde, ia lau mila eurokoak 
izan ziren.

Stoltz-Freres organoaren aldeko 
ikasturteko aurreneko kontzertua

j.B.  |  BErgArA

Uraren garraioa eta ekosanea-
mendua helburu dituen proiektua 
aurrera eraman du Gipuzkoako 
Oscar Romero Solidaritza Batzor-
deak Chaguite kantoiko Chagui-
te erdialdea komunitatean, Tacu-
ban, El Salvadorren. Erdialdeko 
Amerikako herrialdean aurrera 
eraman diren proiektu guztien 
burua Bergarako Mikel Andueza 
dominikarra izan da. Anduezak 
1987a ezkero darama El Salvado-
rren proiektuak bultzatzen.

El Salvadorren pobrezian bizi 
diren 44 familiarendako ura lor-
tzea izan da proiektuaren funtsa. 
Osasuna eta higienea hobetzea 
eta emakumeen integrazioa komu-
nitatearen bizitzan lortu dira 

horrela, orain arte ura lortzeko 
distantzia luzeak egin behar zituz-
ten eta. Bertako familiek esku-
lana jartzen dute proiektuak 
aurrera egin dezan, eta etorki-
zunean proiektua mantentzeko 
arduradun bilakatuko dira.

Proiektuak, gainera, komu-
nitatea antolatzen laguntzen du, 
euren arazoei konponbideak ema-
teko asmoarekin. Gaur egun, 
osasun baldintzak hobetzeko lan 
egiten ari dira, eta, horretarako, 
komunak eraiki dituzte.

Gipuzkoako Oskar Romero 
Batzordea 1987a ezkero osasuna-
rekin, hezkuntzarekin, elektrizi-
tatearekin, elikatu gabeko haurren 
jasotzearekin... lan egiten ari da, 
46 proiektutan.

El Salvadorko Chaguite erdialdeko proiektua.  |   oscAr romEro soliDAritzA

Aitor Olea organista.  |   goiEnA

El Salvadorko 44 familiarendako ura 
lortzeko proiektua aurrera atera dute

Ligako lehenengo garaipenaren 
bila abiatuko dira Soraluce 
Bergarako senior mailako muti-
lak Zarautzera (zapatua, 
20:00etan). Zast taldea Berga-
rakoendako neurriko kontrarioa 
izan daiteke, zarauztarrek ere 
ez dituzte-eta puntu asko batu 
–bi garaipen baino ez–.

Saskibaloi taldea, azken 
postutik irteteko 
lehentasunarekin

Launa puntu batu dituzte Gipuz-
koako lehenengo mailan lehian 
dabiltzan Bergarak eta Decotena 
Pulpok; horrenbestez, atzealdeko 
postuetatik gora egiteko kontra-
rio zuzenak dira bi talde horiek. 
Hala, Orgazen mutilek zapatuan 
18:00etan hartuko dute kostalde-
koen bisita, Labegaraietan. 

Pulporen bisita izango 
dute eskubaloiko 
seniorrek etxean

x.U.  |  BErgArA

Joan den asteko finalerdiak oso 
erraz gainditu ostean –22-2 Her-
naniren kontra, eta sakez tanto 
mordoa eginda–, Eneko Mugu-
ruza bergararrak Gipuzkoako 
eskuz banako finala jokatuko du 
gaur, egubakoitza, Segurako pilo-
talekuan.  

Reyes Azkoitiak ondo ikusten 
du bergararra, baina ez du Zega-
mako pilotari Intxausti ezagutzen: 
"Finalera iritsi bada, ondo joka-
tzen duen seinale. Baina, beste 
multzotik datorrenez, ez dugu 
ezagutzen. Egia da Zegamatik 
Segurara oso tarte txikia dagoe-
la, eta zale gehiago izango ditue-
la ondoan, baina Segurako fron-
toia ona da, alde horretatik ez 

dago kexurik, eta Muguruzak 
berea jokatzen badu finala ira-
bazteko aukerak izango ditu, 
zalantza barik".

Bergaran, ostera, alebin, kade-
te eta gazte mailetako partiduak 
egongo dira jokoan, gaur, 19:30ean 
hasita.

Eneko Muguruzak jokatuko du 
gaur Gipuzkoako finala Seguran emaitzak

Poteo izarrak-Vodka Juniors 10-5
komando Piperrak-estrella Coja 3-6
birgerias-sVC 7-2
arrano zabalik-errefuxa 6-6
his-sanpe united 5-5
river City-america 6-3

sailkaPena

  taldea P J
 1 estrella Coja 18 6
 2 errefuxa 16 6
 3 river City 13 6
 4 komando Piperrak 12 6
 5 america 7 5
 6 Poteo izarrak 7 5
 7 Vodka Juniors 6 6
 8 birgerias 6 6
 9 sanpe united 5 6
 10 his 4 6
 11 arrano zabalik 4 6
 12 sVC 3 6

Partiduak

azaroak 27, egubakoitza
22:15 Poteo izarrak-sanpe u. / k.Piperrak
23:15 k. Piperrak-river City / sanpe un.

azaroak 22, domeka
17:00 his-sVC / america
18:00 america-errefuxa / sVC
19:00 estrella C.-arrano zaba. / errefuxa
20:00 birgerias-Vodka Jun. / arrano Za.

Hirugarren 
postuagatik borrokan

Asteburuko partidu era-
kargarriena, segurue-
nik, hirugarren postua-
gatik borrokatuko diren 
Riverren eta Komando-
ren artekoa izango da 
(gaur, 23:15ean).

l a b e g a r a i e ta

xABIEr UrZELAI  |  BErgArA

Abenduaren 31n egingo duten 
San Silbestre trail –Peugeot 
Etormobil Saria– lasterketako 
izen-ematea zabaldu zuten joan 
den egubakoitzean, eta handik 
lau egunera 150 lagunek emana 
zuten izena –guztira, 300 dortsal 
egongo dira–. Baina horrek ez 
ditu Hankaluze taldekoak ezus-
tean harrapatu.
Espero zenuten halako erantzun 
onik?
Bueno, benetako sorpresa iaz 
hartu genuen: 200 dortsal jarri 
genituen, baina uste genuen 
150 lagun baino gehiago ez zire-
la etorriko. Eta astebetean hegan 
egin zuten dortsal guztiek. Aur-
ten, handitu egin dugu kopurua.
Eta hor ere denak beteko dira.
Ikusiko dugu. Normala da hasie-
rako egunetan olatu hori egotea, 
jendea ere kalean galdezka zebi-
len, eta igartzen genuen inte-
resa. Orain, jendea joango da 
izena ematen, baina polikiago.
Helburuetako bat bete duzue, 
herri lasterketa moduan sortu 
zenuten, eta dagoeneko Berga-
rako askok eman dute izena.
Bai, horrek harritu nau gehia-
go, orain arte bergarar mordoa 
dagoela ikusteak. Gustatuko 
litzaidake parte-hartze osoaren 

%40 edo %45 bergararrak iza-
tea. Kopuru polita izango litza-
teke, baina, noski, inguruko 
guztiak ere ongietorriak dira.
Beste helburu bat, emakumezkoak 
lasterketara animatzea.
Hori da antolatzaileok dauka-
gun beste helburuetako bat, 
eta, oraingoz, datuak ez dira 
oso onak, 150 lagun pasatxotik 
emakumezkoak 20 inguru dira 
eta. Gure sasoiko emakumez-
koak ez dira horrenbeste ikus-
ten, baina gazteak indartsu 
datoz, kirola egiteko gogoz. Ea 
animatzen diren, ez da-eta pro-
ba gogorra.

Xabi Lijo.  |   goiEnA

Xabi Lijo | hankaluze trail taldeko ordezkaria

"Astebetean San Silvestre traileko 
izen-emate erdia bete dugu jada" 

Muguruza.  |   goiEnA
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Otsailaren 6an ospatuko dira 
Oñatin 2016ko Inauteriak, eta, 
eguna antolatzen hasteko, lehen 
bilera egingo dute datorren 
astean. Bilera martitzenean 
izango da, abenduak 1, Oñatz 
dantza taldearen lokalean, 
Errekalden, 19:30ean. Oñatiko 
Inauterietako lantaldeak egin 
du deialdia eta egun horretan 
parte hartu gura duen edozein 
herritar dago gonbidatuta.

Inauteriak prestatzen 
hasteko bilera egingo 
dute martitzenean

Movember ekimenaren azken 
jaia egingo dute bihar, zapa-
tua. 19:30erako egin dute 
hitzordua bibotedunek Ongi 
tabernan. Triki-poteoan ibi-
liko dira gero Kale Zaharrean, 
eta 20:30ean talde argazkia 
aterako dute Foruen plazan. 
Trikiti doinuen laguntzarekin 
jarraituko dute afalordura 
arte. Iturritxon afalduko dute 
45 bat bibotedunek, 22:00etan. 

Talde argazkia aterako 
dute bihar iluntzean 
bibotedunek

Eltziaren kudeaketa faseko 
bigarren bilera irekia egingo 
dute bihar, zapatua. Eltzia 
nola kudeatu eztabaidatzeko 
saioa izango da eta galdera 
hauei erantzungo diete, bes-
teak beste: Nola antolatuko 
gara Eltzekideok? Zein egitu-
ra sortuko ditugu? Nolakoa 
izango da eta nola antolatuko 
dugu Udalarekin harremana? 
Saioa 10:00etatik 13:30era izan-
go da, Gurutze Gorriko gelan.

Eltziako kideak nola 
antolatuko diren 
adosteko saioa bihar

Juan Valls musikari oñatia-
rrak grabatu berri duen dis-
koa aurkeztuko du asteburu 
honetan. Life holds red lights 
on behind da diskoaren izena, 
eta aurkezpena Pako tabernan 
domekan egingo duen zuze-
neko kontzertuan egingo du, 
19:30ean. Udako etenaldiaren 
ondoren, zuzeneko emanaldiak  
egiteko ohitura berreskura-
tuko dute Pako tabernan.

Juan Valls oñatiarrak 
diskoa aurkeztuko du 
domekan Pakon

Txistua, gitarra klasikoa eta 
perkusioa uztartuko dituen 
emanaldia egingo dute gaur, 
egubakoitza, Arozena anaiek 
Santa Anan, 19:30ean. Txan-
txiku Ikastolak antolatu du, 
Udazken Kulturala izeneko 
ekimenaren barruan. Bihar, 
12:30ean, Herrixa Kantuan 
egingo da eta 19:30ean ikasleen 
emanaldia.

Arozena anaiek 
emanaldia egingo dute 
gaur Santa Anan 

OIHANA ELOrTZA  |  oÑAti

Aurtengo Euskararen Eguna ere 
Hezkuntza Mahaiak antolatu du 
Oñatin, hau da, Udaleko Euskara 
eta Hezkuntza Sailak eta herriko 
hiru ikastetxeek eta guraso elkar-
teek. Jolasak, kantuak, tailerrak, 
antzerki-solasaldia, afari tertulia 
eta dantza izango dira herrian 
abenduaren 3an. Herritar guztiei 
zuzendutako ekintzak izango dira. 

elkarrekin 
Lehen Hezkuntzako lehenengo 
mailatik laugarrenera bitarteko 
ikasleak izango dira egunaz goza-
tzen hasiko diren lehenengoak. 
09:30ean hasita elkarrekin jolasean 
arituko dira adin tarte horretako 
herriko ikasleak, euskaraz, kirol-
degian. 11:30ean, Euskaraz bizi 
nahi dut kantua abestuko eta dan-
tzatuko dute guztiek elkarrekin. 

12:00etan, Batxilergoko ikasleek 
Eneko Sagardoi eta Mikel Martinez 
aktoreen Zergatik Jamil? antzez-
lana ikusiko dute Santa Anan. 
Ondoren, aktoreekin berba egite-
ko aukera izango dute. 16:45etik 
aurrera haurrendako tailerrak eta 
herri kirolak izango dira kontze-
jupean Bertakotze programa eta 
Txaloka ludotekako hezitzaileekin 
eta umeekin. Aurpegiak margotu-
ko dituzte eta euskararen aldeko 
leloak dituzten txapak eta herri 
kirolak izango dira. 

txartelak eta zapiak 
18:00etatik aurrera euskal kantuak 
abestuko dituzte familia giroan 
kontzejupean, Jose de Azpiazu 
musika eskolako trikitilariek lagun-
duta. Guraso elkarteek txokolatea 
banatuko dute doan eta ikasleek 
euskararen aldeko mezua duten 
bizkotxo zatiak salduko dituzte 
euro baten. Lortutako dirua ikas 
bidaiarako izango da. Afari-tertu-
lia ere izango da. Aurten, gainera, 
Euskararen Egunean bertan egin-
go dute, abenduaren 3an. Pago Uso 
elkartean izango da eta EHUko 
irakasle Pello Jauregi etorriko da, 
euskararen erabileran eragina 
duten mekanismoez berba egitera. 
Txartelak Txokolateixian daude 
salgai. Bestalde, Udalak dei egin 
du abenduaren 3an Euskaraz bizi 
nahi dut zapiak eskegitzeko leiho 
eta balkoietan, eta zapiak jarriko 
ditu salgai astelehenetik aurrera, 
hiru eurotan, udaletxeko harreran. 
Kultura etxean, Nondik gatoz eta 
nora goaz erakusketa zabalduko 
dute astelehenetik egubakoitzera.

Udaletxeko harreran daude salgai horrelako zapiak.  |   o.E. A
skotan, berdintasuna-
ren inguruan aritzen 
garenean izen bera 
izanagatik kontzeptu 

desberdinak nahastu egiten 
ditugulakoan nago. Gauza bat 
da egoera desberdinetan dau-
denak berdin tratatzea eta 
beste bat da berdintasunaren 
printzipioaren arabera trata-
tzea. Generoaren edo hizkun-
tzaren ikuspegitik ari bagara, 
berdintasunaren printzipioak 
beste neurri bat hartzen du. 
Aipatu berri ditudan egoera 
bi horietan garbi dago pare-
katzen ditugunak ez daudela 
egoera berean. Gauzak aldatzen 
badoaz ere, oraindik gizonek 
eta emakumeek ez dituzte 
aukera berdinak. Hizkuntzaren 
aldetik ere gauza bera esan 
dezakegu: gaztelania eta eus-
kara ez daude maila berean. 
Hizkuntzen kasuan egoera 
diglosikoa bizi dugu, bi hiz-
kuntza ditugu baina bata askoz 
ere indartsuagoa bestea baino, 
eta hori garbi ikusten dugu 
hizkuntza bakoitzean egin ahal 
ditugun gauzak konparatzen 
hasten garenean. Esate bate-
rako, hizkuntza batean eta 
bestean eskura ditugun komu-
nikabideak, literatura, medi-
kuak, zerbitzuak… zerrenda 
etengabea izango litzateke, 
aldea ikaragarria da.

Egoera desberdinetan dau-
denak berdin tratatzea ez da 
berdintasuna. Berdintasunak 
zera esan nahi du: aukera ber-
dinak izateko aukera ematea, 
ekitatea jorratzea. Horregatik 
da hain beharrezkoa tokian 
tokiko hizkuntzen aldeko babes
-neurriak eta maila soziala 
garatzeko neurriak hartzea.

Berdintasunaren printzi-
pioaren arabera presentzia 
handiagoa, nabarmenagoa eta 
neurri laguntzaileak beharko 
lituzke egoera apalagoan 
dagoen hizkuntzak, gure 
kasuan euskarak, egunen 
batean beste hizkuntza batzuek 
eskaintzen dituzten aukera 
berdinak eskaini ahal izateko.

Berdintasunaren
printzipioa

n i r e  u s t e z
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O.E.  |  oÑAti

Bihar, zapatua, emanaldia eskai-
niko du Benito Lertxundik Zubi-
koa kiroldegian, 22:30ean, Musi-
kegunak egitasmoaren barruan. 
Aurre-salmenta agortuta dago 
eta 80 sarrera bakarrik jarriko 
dituzte leihatilan.
Sarrera gehienak salduta daude. 
jendea zu entzuteko gogoz dago.
Asko, gainera, azkar saldu ziren, 
eta hori pozgarria da, bai. Egoe-
ra horrek laguntzen du emanal-
dia aurrez bisualizatzen.
Nolakoa izango da kontzertua?
Ordu eta erdi edo bi ordu inguru 
iraungo du, eta, joko ditugun 
abestiei dagokienez, batzuk izan-
go dira berriak eta beste batzuk 
azken diskokoak. Orain arte kon-
tzertuetan kantatu ez ditugun bi 
pieza joko ditugu, adibidez. Azken 
laneko abestiak ere joko ditugu, 
bospasei guztira.
dagoeneko herrikoi bihurtu den 
kanturik sartu duzue emanaldian? 
Betiko kantuak, alegia?
Kontu horrekin badut holako 
harreman berezi bat. Batzuetan 
maldan gora egiten zait bizitza 
osoan kantatutako abestiak erre-
pikatzea. Berrien gogoa, nahia, 
izaten dut. 

Gustatzen zait betiko abesti 
horiek aldi baterako aparkatzea, 

aurrerago eta noizbehinka berriz 
hartzeko. Badakit, ordea, entzu-
leak abesti horiek noiz joko zain 
egoten direla. Betiko pieza horiek 
entzun gura izaten dituzte, eta 
betebehar moral bat sentitzen 
dut horrelakoetan. Kontziente 
naiz zuzeneko kontzertuek hori 
eskatzen dutela, hori ere badela 
bihar bezalako emanaldi bat, 
entzuleek hori gura dutelako, eta 
jotzen ditut, bai.
Zer moduzko plaza da Oñati?
Jarraitzaile leial asko ditut Oña-
tin. Behin baino gehiagotan egon 
naiz eta Euskal Herriko herri 
kuttunenetako bat da niretako, 
Iruñea, Tolosa, Bermeo edo Lekei-
tio, adibidez, diren moduan. Espe-

rientziak esaten dit Oñati herri 
ona dela niretako. 

Orion oñatiar askorekin egin 
izan dut topo eta sarri galdetu 
didate ea Oñatira noiz noan. 
Biharko kontzerturako sarrera 
salmenta ikusita konturatzen 
naiz ez zidatela txantxetan gal-
detzen, benetan gura zutela ni 
Oñatira joatea.
Zenbat lagun izango dituzu ondoan 
oholtza gainean?
Guztira, hamar lagun egongo 
gara. Ez denak batera; hasieran, 
behintzat. Instrumentu ezberdi-
nak joango dira sartzen, eta, behin 
sartuta oholtza gainean gelditu-
ko dira, ez dira jaitsiko. Ahotse-
tan neska gazte batek abestuko 
du Olatz Zugastirekin batera. 
Uste dut eskergarria dela instru-
mentu ezberdinak entzutea, jan-
tzia gelditzen da emanaldia.

Benito Lertxundi.  |   ElkAr.Eus

benito Lertxundi | musikaria

"Oñati Euskal Herriko herri
kuttunenetako bat da niretako"

Udalak eta ikastetxeek 
batera antolatu dute 
Euskararen Eguna
Abenduaren 3an 'Euskaraz bizi nahi dut' zapiak 
eskegitzeko dei egin du udaleko Euskara sailak 
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Durangoko Azokara Aretxaba-
letatik bertatik autobusean joan 
gura dutenek abenduaren 5ean, 
zapatuan, izango dute aukera. 

Udalak bi autobus jarri gura 
ditu: bata izango da 09:30ean 
irten Aretxabaletatik eta 13:30ean 
itzultzeko Durangotik; eta bes-
tea, 10:00etan irten eta 22:00etan 
itzultzeko. Horretarako, izena 
aurrez eman behar da Arkupe 
kultura etxean eta prezioa da 4 
euro batarendako zein bestea-
rendako. Izena emateko azken 
eguna datorren eguaztena da, 
abenduaren 2a.

Autobusak jarri gura 
dituzte Durangoko 
Azokara joateko 

m.A.  |  ArEtxABAlEtA

Aretxabaletako kaleetan ager-
tutako kartelek honako hau 
diote: Nor izan da lapurreta 
larri honen erruduna? Eta iru-
dian Kurtzebarri mendia guru-
tze barik ageri da –bideoa jarri 
dute Youtuben–. Iaz abenduan 
egindako toberaren epaia ez 
betetzeagatik eskoriatzarren 
mendekua da. "Ez dozue bete 
zeuen epaixa eta ikeragarrixa 
izengo da garbaixa", diote.

Bosgarren tobera, eskoriatzan 
Eskoriatzarrek aretxabaletarrak 
salatu zituzten iaz, Bagarak 
bultzatutako laugarren toberan. 

Aretxabaletarrek nagusikeriaz 
jokatzea historikoki eta esko-
riatzarrak gutxiestea izan zen 
salaketa. Baita irabazi ere. Ira-
bazi bai, baina epairik ez dute 
bete aretxabaletarrek: Araba 
ibilbidea beharrean Eskoriatza 
ibilbidea izendatzea herriko 
kale nagusienetako bat; eta San 
Pedro egunean Eskoriatzako 
bandera jartzea Kurtzebarriko 
gurutzean. 

Hala, bosgarren tobera giro-
tzen hasi dira. Oraingoan ere 
Aretxabaleta eta Eskoriatza 
izango dira aurrez aurre, eta 
abenduaren 28an egingo dute 
Eskoriatzako kiroldegian.

Toberaren epaia ez betetzeagatik 
Kurtzebarriko gurutzea ostu dute

J
oan den igandean, hilak 
22, musikari zaindari den 
Santa Zezilia eguna ospa-
tu zen. Horren lekuko, 

hainbat musika-emanaldi eskai-
ni ziren Debagoienean bertan. 
Izan ere, ukaezina musikak han 
eta hemen mundu guztiarenga-
na heltzeko unibertsaltasuna 
duela. Norberak du musika esti-
loa eta generoa aukeratzeko 
askatasuna, adinaren, etxetik 
jasotakoaren, herriaren eta bes-
te hamaika faktoreren arabera. 
Haurtzarotik daukagu lehen 
harremana musikarekin, batez 
ere kantuaren bitartez, sehas-
katik hasita.

Letrak eta hitzak elkarri 
josiz, kantuan jarduten dugu, 
azkarrago, polikiago, altuago 
edo baxuago. Beste hainbatetan, 
ordea, hitzen ordez notak era-

biltzen ditugu, bata bestearen 
ondoan jarriz, doinu edo melo-
dia bat sortuz. Horretarako 
daude, besteak beste, gitarra, 
pianoa, biolina, trikitixa edo 
txistua. Horietatik, hainbat 
musika-tresna kanpotik ekarri 
eta gurean daude errotuta natu-
raltasunez, eta beste batzuk, 
ordea, euskal tradizioari daude 
aspaldi lotuak. Horien artean, 
oso geurea den txistua azpima-
rratu nahi dut. Azken urteotan 
txistuak bilakaera izan du Eus-
kal Herrian barrena, eta hain-
bat esparrutan beste musika
-tresnekin batera oholtzak par-
tekatuz: abesbatzak, orkestrak…

Txistuak beste esparru horiek 
irabazi dituen bezalaxe, hurren-
go erronka litzateke herrietan 
gaztetxoak txistura erakarri eta 
datozen belaunaldietarako harro-
bia sortzea. Horretarako, ez 
litzateke urrats makala izango 
gure eskoletako musikako kla-
seetan, euskal curriculuma sor-
tzeko ahaleginak egiten ari garen 
garaian, txistuaren presentzia-
ren inguruan hausnarketa egi-
tea. Bien bitartean, xixilitarrok 
aurrera goaz. Bazatoz gurekin?

Xixilitarrak

INAxIO 
GArrO

n i r e  u s t e z

iDoiA ElExpuru

Harraskatu eta irabazi txartelen bitartez opariak banatu eta banatu dabil 
Aretxarte azken bi asteotan, eta Jone Meabe aretxabaletarrak jasotako 
txartelak opari nagusienetako bat izan du: telebista. Oraindik opari 
mordoa daudela gordeta txarteletan gogorarazi dute Aretxartekoek; 
besteak beste, argazki kamerak, bidaiak eta erlojuak.

Telebista Jone Meaberendako

mIrArI ALTUBE  |  ArEtxABAlEtA

Familia giroko mendi irteerak 
egingo dituzte abenduan hasi eta 
ekaina bitartean. Guraso Foroak 
antolatu ditu eta Murrukixo men-
dizale elkartea izan du lagun. 4 
eta 12 urte arteko seme-alabak 
dituzten familiendako dira irtee-
rok eta abenduaren 19an egingo 
dute lehenengoa. 

harremanak estutzea helburu 
Ondo pasatzea, naturarengana 
gerturatzea eta inguruak ezagu-
tzea dira ekimenaren helburue-
tako batzuk: "Inguruetako bideak, 
bidexkak eta menditxoak ezagu-
tuko ditugu; horiek berreskura-
tu, erabili eta izenik ez duten 
mendiei izenak jarriko dizkiegu. 
Eta hala, hemendik urte batzuk 
barru gure umeek inguruko men-
dietan bakarrik ibiltzen jakingo 
dute", dio Oier Etxebarriak, 
Murrukixoko kideak. 

Ekimenak, baina, beste hel-
buru bat ere badu: herriko ikas-
tetxeetako familien arteko harre-
manak sendotzea: "Ikastetxe 
bakoitzeko guraso elkarte bakoi-
tzak bere irteerak egin izan ditu. 
Baina guztiok gara aretxabale-

tarrak; horregatik, harremanak 
estutzeko ekimenak bultzatuko 
ditu Udalak", jakinarazi du Aitor 
Gabilondok, Hezkuntza zinego-
tziak. Hain zuzen, Guraso Foroan, 
udal ordezkariekin batera, dau-
de herriko hiru ikastetxeetako 
gurasoen ordezkariak, hau da, 
Kurtzebarri eskolakoak eta ins-
titutukoak, Arizmendi Ikastola-
koak eta Pausoka haur eskola-
koak; baita Kuku Miku elkarte-
ko kideak ere.

zapatu goizetan 
Lehenengo irteera abenduaren 
19an izango da eta Apotzaga eta 
Gellao auzoetara joango dira. 
Urtarrilaren 16an, Muruko barre-
nak ezagutuko dituzte; otsailaren 
13an, Muru mendia; martxoaren 
5ean, Areantzako elurzuloa; api-
rilaren 9an, Kurtzetxiki; maia-
tzaren 7an, Aitzulo; eta ekainaren 
4an Asentzio. Plazan elkartuko 
dira, 10:00etan, irteerotarako, eta 
13:00etarako bueltan izango dira. 

Guraso Foroko kideak eta neska-mutikoak irteerak aurkezten.  |   mirAri AltuBE

Familia giroko mendi 
bueltak, abenduan hasita
guraso Foroak antolatu ditu 4 eta 12 urte arteko seme-alabak dituztenendako

m.A.  |  ArEtxABAlEtA

Herritarrek eta udal ordezka-
riek elkarrekin eskatu zuten, 
eguaztenean, azaroaren 25ean, 
emakumeen aurkako indarke-
ria gehiagorik ez dadila izan, 
ez Aretxabaletan, ez beste inon. 
Eguraldi narrasarekin kikildu 
barik, Herriko Plazan elkartu 
ziren, isiltasunean, azken urtean 
izandako erasoak eta hilketak 
gogoan. 

Ondoren, gogoetarako tartea 
hartu zuten askok, musika eta 
bertsoak lagun hartuta, Ez gara 
Palestinaz ari musika ikuski-
zunari esker. 

Biolentzia sexistari aurre 
Abenduaren 12an, ostera, ema-
kumeendako autodefentsa femi-
nista saioa egingo dute, Uda-
leko Berdintasun Sailak dei-
tuta. Egun osoko saioa izango 
da, 10:00etatik 14:00etara eta 
15:00etatik 19:00etara, Ibarra 
kiroldegian. Antolatzaileek 
emakumeak gonbidatu dituzte: 
"Egunero jasaten ditugun era-
so sexisten aurrean erantzun 
bat emateko edo biolentzia 
sexistaren inguruan hausnar-
tu eta horri aurre egiteko tres-
nak eskuratu nahi badituzu, 
hementxe duzu aukera!".

Bat eginda 'Emakumeenganako 
indarkeriarik, ez!' aldarrikatzeko

Herritarrak, Herriko Plazan elkartuta.  |   m.A.

Autodefentsa feminista saioa abenduaren 12an
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Kuadrillen Eguna egingo dute 
bihar, lehenengoz, Gazte Ekime-
nak antolatuta. Gazteen arteko 
harremanak estutzea, eta helbu-
rua ondo pasatzea izanik, jolasak 
eta musika izango dituzte lagun.

egun osoko jaia
Kuadrillen arteko jolasekin hasi-
ko dute jaieguna, 11:00etan, eta 
14:00etan bazkaltzeko elkartuko 
dira Mitarte plazako lokalean 
(Urkulu). 18:30ean bukatuko dituz-
te jolasak eta argazki erraldoia 

aterako dute orduan. 20:00etan, 
ostera, kontzertuak hasiko dira; 
D-Skarga eta Delirium taldeek 
girotuko dute ilunkera, eta jaie-
guna bukatuko da. Gainera, taber-
na egongo da Mitarte kaleko 
lokalean, baita photocall-a ere. 

Kuadrillen Eguna bihar, gazteen 
arteko harremanak estutzeko
gazte Ekimenak antolatu du eta jolasak, bazkaria eta kontzertuak dituzte

imAnol soriAno

Joan den domekan, Santa Zezilia egunez, omendu zuten parrokiako 
kideek Jose Luis Arratibel, 50 urte bete dituelako sakristau lanetan. 
Meza nagusia bukatu ostean, herriko abadeekin eta Aretxabaleta 
Abesbatzako kideekin bazkaldu zuen: "Ez dut abesten, ez naiz 
musikaria, baina 50 urteotan Santa Zezilia ospatu dut mahaiaren 
bueltan, abesbatzarekin batera", zioen, pozik.

"Oso pozik" omenaldiarekin

kurtzEBArri EskolA

Haurrek dituzten hamar eskubideak landu ditugu Kurtzebarri eskolan 
eta kaxa bakoitzean eskubide bat ageri da. Ikasleak eskubideez mintzatu 
dira, baita gustura ibili ere, eta emakumeen indarkeriaren aurkako 
egunean ekintza bereziak egin ditugu. Gure eskolan giza balioei 
garrantzi handia ematen diegu eta 
landu beharrekoa dela ikusten dugu.

Giza balioak lantzen eskolan

oDilo vAzquEz

Alex Elortondo 
Donostiako 
erakustaldian

Erakustaldi dotoreak eskaini 
zituzten joan den zapatuan, 
Donostian, Europako hainbat 
herrialdetatik etorritako karatekek. 
Adimen urritasuna duten karate 
kirolarien seigarren nazioarteko 
txapelketa egin zuten, eta han izan 
zen, beste urte batez, Aretxabaleta 
kirol elkarteko Alex Elortondo. Odei 
Vazquez kidea eta Odilo Vazquez 
entrenatzailea lagun zituela joan 
zen eta oso gustura jardun zuen.

UDAko karatekek abenduaren 
12an dute hurrengo txapelketa. 
Infantilek, kimuek eta benjaminek 
Gabonetako Saria jokatuko dute. 

m.A.  |  ArEtxABAlEtA

Euskararen Nazioarteko Eguna 
ospatzeko asmoarekin mintzo-
dromoa izango dute Leintz Udal 
euskaltegian abenduaren 3an, 
09:30ean hasita. Euskaltegiko 
ikasle guztiak elkartuko dira 
han, eta kanpokoendako ere 
zabalik izango dituztela ateak 
jakinarazi du Karmele Agirre-
gabiriak, euskaltegiko zuzen-
dariak: "Kafe baten bueltan 
elkartu eta kontu kontari jar-
dungo dugu gai baten gainean. 
Eta euskaltegiko kideokin bate-
ra Euskararen Eguna ospatu 
gura dituzten herritarrak pozik 
hartuko ditugu".

ekitaldia nagusia 18:30ean
Loramendi elkarteak ere ospa-
tuko du Euskararen Nazioar-
teko Eguna datorren eguenean. 
17:00etan hasi eta 18:30ak arte 
umeek eta gaztetxoek tailerrak 
izango dituzte Herriko Plazan. 
Ekitaldi nagusia 18:30ean hasi-
ko da: "Umeek eta gazteek 
lurrean irudikatuko duten leloa 
kandelekin inguratuko dute eta 
mezu bat irakurriko da", jaki-
narazi du Irati Urkiak, Lora-
mendiko dinamizatzaileak.

Txokolate beroa lagun giroan 
hartuta bukatuko dute euska-
raren bueltan antolatutako 
ospakizuna.

Mintzodromoa egingo dute 
euskaltegian abenduaren 3an

Irakur puntua egiteko marrazki lehiaketara 
aurkezteko azken eguna gaur da, egubakoitza
Udal Liburutegiak marrazki lehiaketa deitu du 12 eta 16 urte 
artekoendako. Irakur puntuaren irudia egiteko da lehiaketa, eta 
gaur bukatuko da epea. Irabazleak 150 euro jasoko ditu.

Marrazkiak honako tamaina hau izango du: 20 zentimetroko 
altuera eta 5,5 zentimetroko zabalera. Gaia eta teknika, ostera, 
libreak dira. Baina marrazkiak inon argitaratu gabea izan behar-
ko du. Lanak entregatzerakoan bi kartazal eraman beharko dira 
liburutegira, anonimotasuna gordetzeko. Kartazal batean marraz-
kia egongo da –tolestu gabe– eta bestean egilearen datuak –izen-a-
bizenak eta telefono zenbakia–. Eta bietan, kanpoaldean, ezizen 
edo lelo berbera jarri behar da.

Buzkantzak eskainiko diz-
kiete herritarrei Aretxaba-
leta kirol elkarteko kideek 
gaur, azaroak 27, udazkene-
ko egubakoitz hotza goxatze-
ko. Azken urteotan legez 
Durana kalean dagoen Pagal-
daixena lokalean elkartuko 
dira eta 18:30ak geroztik ger-
tu izango dituzte bai jatekoa, 
bai edatekoa.

Buzkantzak eskainiko 
dituzte UDAkoek gaur 
Pagaldaixenean

EH Bilduko kide Marian Bei-
tialarringoitia eta Ainhoa 
Beola izango dira martitze-
nean, abenduak 1, udaletxe 
zaharrean, 19:00etan. Zure 
hautagaiei galdezka izenare-
kin abenduaren 20ko hautes-
kundeetan Kongresurako 
Gipuzkoako zerrendaburu 
den Beitialarrangoitiak herri-
tarren zalantzak argituko ditu.

Beitialarringoitia eta 
Beola martitzenean 
udaletxe zaharrean

Abenduaren 22an eta 23an kiroldegian jarriko 
duten parkerako begiraleak behar ditu Udalak
Gabonetako parkea jarriko du Udalak abenduaren 22an eta 23an 
Ibarra kiroldegian. 3 eta 12 urte arteko neska-mutikoek jolas 
ugari izango dituzte han. Zaintzaile lanak egin eta sarrerak sal-
tzeko begiraleak behar dituzte. Baldintza izango da 18 urte bete-
ta izatea, eta kontuan hartuko dituzte honako hauek: begirale 
titulua izatea (5 puntu); irakasle ikasketak, psikologia edo peda-
gogia izatea (3 puntu); Gabonetako parkean begirale ibili izana 
(2 puntu); udaleku irekietan egon izana (1 puntu); udaleku itxie-
tan egon izana (1 puntu); eta EGA titulua izatea (1 puntu).

Curriculumak udaletxean utzi behar dira edo gazteria@are-
txabaleta.eus helbidera bidali. Azken eguna da abenduaren 9a.

o m u n i tat e a  g o i e n a   |  
k u r t z e b a r r i  e s ko l a   |   a r e t x a b a l e ta k

urrian hasi ziren eguna anto-
latzen hainbat asmorekin.
Zein helbururekin anto-
latu duzue eguna?
urriaren erdian gazte batzuk 
elkartu ginen eta Aretxaba-
letako gazteon arteko harre-
manak estutzeko egun bat 
antolatzea erabaki genuen. 
Helburua da ahalik eta gaz-
te gehien elkartu, gure artean 
ezagutu eta guztion gus-
tukoa izango den egun polit 
bat pasatzea, ahal den eta 
anitzena izango dena.
Aurretik batzar baterako 
deialdia egin zenieten 
kuadrrillei, ezta?

Beharrezkotzat jo genuen 
ahalik eta kuadrilla gehien 
elkartzea egun hori antola-
tzeko. Hala, guztion gustuak 
ezagutzeko aukera izan 
dugu, gure artean ezagutzen 
hasi gara eta egitaraua 
aurrera atera ahal izan dugu. 
Hamalau bat lagun agertu 
ginen orduan.
Aurreko urteetan Gazte 
Eguna antolatu izan 
duzue. Horrekin zerikusi-
rik badauka? 
ospatu izan dugu egun bere-
zi bat data honetan, baina 
aurten guztion artean anto-
latzen saiatu gara, guztion 

gustukoa izateko. nahiko 
eztabaida izan genuen ize-
naren gainean, baina ikusi 
genuen gazte Egunak edu-
ki zezakeela zelanbaiteko 
muga, posible zela gazte 
guztiek ez ikustea euren burua 
izen horrekin identifikatuta. 
Horregatik, beste izen bat 
eman gura izan genion eta 
beste ikuspuntu batetik begi-
ratu, zelanbait kuadrilla kon-
tzeptua hartu orokorrean. 
izan ere, denok daukagu gure 
taldetxoa, eta denok elkar-
tzeko aitzaki bat sortu dugu 
gure artean ezagutu eta 
harremanak estutzeko.

Zein urte arteko gazteak 
elkartuko zarete?
Deialdia Aretxabaletako 
gazte guztiei zabalduta 
dago, eta ongietorriak izan-
go dira guztiak, adin tarte-
rik zehaztu barik. gazte 
sentitzen den edozein izan-
go da ongietorria!
Zenbat lagun elkartuko 
zarete bazkaltzeko?
zehatz jakitea zaila da, bai-
na aurreko urteotan ehun 
bat elkartu izan gara, eta 
aurten ere hala izango dela-
koan gaude.
Eta aurrera begira urtero 
ospatzeko asmoarekin?
ondo badoa eguna eta horre-
tarako gogoz bagaude lehe-
nengo kuadrilla Egunak 
bigarrena ere edukiko du, 
denon artean sortu eta ospa-
tuko duguna.

"Adin tarterik zehaztu barik gazte sentitzen 
den edozein izango da ongietorria jaira!"

IdoIa SanChez | gAztE EkimEnEko kiDEA
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Etzi, domeka, egingo den kontsul-
tari lotutako gaiak sentsibilizazio 
ugari urratzen dituela jakitun, eta 
irakurleei ahalik eta informazio 
osoena, praktikoena eta orekatue-
na emateko helburuarekin, aurre-
ko agintaldian Eskoriatzan alka-
tetzan egon zen eta, ondorioz, 
indarrean dagoen hiri hondakinak 
batzeko sistema ipintzeko ardura 
izan zuen EH Bilduri eta gaur 

egun sistemok aldatzeko herri 
galdeketa deitu duen EAJri gal-
dera berberak planteatu dizkio 
GOIENAk, sistemaren funtziona-
menduan, kostuan edo emaitzetan 
oinarrituta. Eta haiekin batera, 
euren iritzia emateko aukera izan 
dute, baita ere, Eskoriatzan udal-
batza osatzen duten Irabaziko zein 
Elizateetako ordezkariek eta hiri 
hondakinen gaineko bestelako 
taldeek ere.  

Iritzi guztien gainetik, 
herriak du erabakia

zeresana duten alde guztien ikuspuntua jaso du goiEnAk

3.289 eskoriatzarrek izango dute botoa emateko eskubidea

1."Atez atekoa. Atez ateko bil-
keta selektiboarekin kantitatea 

eta kalitatea bermatuta daude. 
Mankomunitatearen datuak ditu-
gu: ontzi arinengatik Ekoenbe-
setik jasotzen diren hobariak 
azken lau urteetan bikoiztu egin 
dira. Guztira, 500.000 euro gehia-
go. Organikoaren kalitatea ere 
hobea da. Aldiz, edukiontzi 
marroian nahikoa da batek gaiz-
ki egitea, guztia zabortegira bide-
ratu behar izateko".

2."Bilketaren kostuari soilik erre-
paratzen badiogu, txip bidez 

kontrolatutako edukiontzien sis-
tema da merkeagoa. Baina bilketa 
sistema baten bideragarritasun 
ekonomikoa aztertzeko orduan 
aspektu guztiei begiratu behar 
zaie; hau da, gastuak eta sarrerak. 
Eta atez atekoarekin diru sarrera 
gehiago lortzen dira, birziklatzera 
bideratutako hondakinak kalita-
tearen arabera ordaintzen direla-
ko, eta atez atekoarekin batutako 

hondakinek kalitate eta purutasun 
hobea dutelako. Egun indarrean 
dauden sistemekin 2014tik 2015era 
estali beharreko kostua jaitsi da 
800.000 euro".

3."Atez ateko sistemak lanpos-
tuak sortu ditu eta kontrola-

tutako edukiontzien sistema 
ezartzeak 7,5 lanposturen galera 
suposa lezake".

4."Egungo sistemak baliabide 
materialak aldez aurretik 

ezarrita ditu. Sistema aldatzeak 
inbertsio eta gastu berriak egitea 
suposatuko luke. Mantentze alde-
tik ere askoz garestiagoa da txip 
bidez kontrolatutako edukiontzien 
mantenua atez atekoarena baino".

5."Atez atekoa. Sistema ondo 
betetzen bada, gure hondaki-

nak, asko jota, lauzpabost ordu 
egiten du kalean. Ilunkeran ate-
ra eta gauean jasotzen da. Beste 
sistemak ahalbidetzen du edu-
kiontzietan egunero egon daite-
keela hondakina bertan bilduta, 
urteko 365 egunetan. Honek usai-
nak eta garbitasun falta eragiten 
ditu; higienea, azken finean, asko 

zigortzen du. Gainera, edukion-
tziak garbitu behar dira eta gehie-
netan ezin izaten da, beti poltsak 
egoten direlako...".

6."Bilketa guneen gertutasuna-
ri garrantzia ematen badiogu, 

oro har, atez atekoa izango da 
erosoena, etxetik hurbilago izan-
go baitugu. Kontrolatutako edu-
kiontzien sistemarekin bilgune 
puntuak Eskoriatzaren kasuan 
51tik 29ra jaisten dira, honek 
dakarren urruntasunarekin. Bes-
te aldagai bat izan daiteke edu-

kiontzien tapak jasotzeak suposa 
dezakeen esfortzua eta txartelaren 
bidez zabaldu behar izatea. Honek 
mugikortasun murriztua duten 
pertsonei, gaztetxoei edo pertso-
na nagusienei zuzenean eragiten 
die. Atez ateko sistema, pertsona 
hauentzako, adibidez, askoz ero-
soagoa da eta beraien autonomia 
bermatzen du".

7."Eskoriatzako bilketa selekti-
boa %80 inguruan dago. Egin-

dako jauzia handia da, eta hori 
ezin da baztertu. Udalean % 70eko 
helburua onartuta dago. Hori 
gainditu ondoren aukeratzen den 
sistema aukeratzen dela hortik 
gora jo beharko dugu".

8."Kontrolatutako edukiontzien 
sistema ezarri eta helburua 

betetzen ez bada, neurri zuzen-
tzaileak hartu beharko dira. Are-
txabaletan lortutako akordioaren 
antzeko erabakia hartu beharko 
du Udalak. Hala ere, gaur egun 
dugun atez ateko sistemarekin 
helburua betetzen dugu, eta gure 
erronka emaitza hau hobetzen 
jarraitzea izan behar da. Ezin 
dugu atzerapausorik eman".

aitor zubizarreta 
eh bilduko zinegotzia

azken urteotako bilketa sistema aplikatu dutenei eta aldaketa proposatzen dutenei galderak

1. zein da sistemarik eraginkorrena 
emaitzei begiratuta?

2. Eta merkeena?

3. Baliabide pertsonaletan zela 
gauzatzen da sistema hori?

4. Eta baliabide materialetan?

5. zein da sistemarik garbiena?

6. zein sistema da herritarrendako 
erosoena?

7. Helburu jakinen bat ezarri behar zaio 
edozein sistemari?

8. Eta helburu hori betetzen ez bada, zer?

1."Bosgarren ontziaren sistema, 
dudarik gabe. Diru aldetik, 

askoz merkeagoa da eta gaikako 
bilketa tasa handiak lortzen dira. 
Gainera, borondatezkoa denez, 
ez da zabor turismoa sortzen. 
Kamioi gutxiago erabiltzen dira 
eta bilketa azkarragoa da. Beraz, 
gutxiago kutsatzen du".

2."Euskadiko Kontuen Epaite-
giak aitortu zuen bezala, atez 

ateko sistema bilketa kostuak 
bikoiztu egin ditu".

5."Gure kaleak besterik ez dugu 
begiratu behar. Atez ateko 

sistema zikina da: poltsak lurre-
tik, animaliak apurtuta edota 
haizeak eramanda. Hainbat zabor 
nahastuta…".

7."Bosgarren ontzi sistema era-
biltzen duten hainbat herrik 

frogatu dute jadanik bilketa tasa 
altuak lortzen ari direla. Hori 
esanda, helburua hiritarrek jarri 

behar dute borondatez, ez alder-
di politiko batek inposatuz".

8."Gure gizartea heldua da, ez 
ditu alderdi politikoen argi-

bideak jarraitu behar. Askatasu-
nez eta borondatez, edozein hel-
buru lortu daitekeelakoan gaude.".

joserra zubizarreta  |  eskoriatzako alkatea

Oharra
3., 4. eta 6. galderak ez ditu 
erantzun joserra zubizarreta 
Eskoriatzako alkateak. Azaldu du 
erantzun dituen galderekin 
informazio nahikoa eman duela 
beraien ikuspuntua adierazteko.
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"Irabazi Eskoriatzak ez du bil-
keta sistema bat edo bestea 
babesten. Gaur egun dauden 
birziklatze tasak mantentzea 
da bakarrik kezkatzen gaituen 
gaia –%75etik gora–, eta gure 
Udaleko jasangarritasunaren 
alde lanean jarraitzea da nahi 
duguna. Harro egon beharko 
genuke gaur egun Eskoriatza-
ko birziklatze tasa Europako 
altuenetako dela jakinda –%75 
baino handiagoa–. Hau posible 
izan da, guztion konpromiso 
eta ardurarengatik. Izan ere, 
sistemak funtzionatu dezan 
posible egiten dutenak pertso-
nak dira.

Zoritxarrez, bilketa sistema  
eztabaida gai bat izan da, eta 
gatazka politikoak oraindik 
jarraitzen du. Horregatik, denon 
parte-hartzearekin egoera hau 
gainditu beharra daukagu. Ira-
bazi Eskoriatza alderditik sinis-
ten dugu erabaki onena birzi-
klatze tasa gutxien suposatzen 
duen sistema izango dela, eta 
herriak demokratikoki eraba-
kitako aukera dela onena".

"Eskoriatzako Elizateen Elkar-
tetik domeka honetako herri 
galdeketan parte hartzera dei-
tu nahi ditugu elizateetako 
bizilagunak. Izan ere, elizatee-
tako auzo-alkateekin hitz egin-
da, auzokideei abisatu zaie 
galdeketa horretan irteten den 
sistema –atez atekoa, bosgarren 
edukiontzia edo sistema mis-
toa– herri osoan, elizateetan 
barne,  ezarriko dela.  Eta, 
horrenbestez, elizateetako biz-
tanleen esku jartzen dugu sis-
tema aukeraketa, etorkizunean 
izan daitezkeen ondorioak kon-
tuan hartuta. Hain zuzen ere, 
bakoitzak bere balorazioa egin 
beharko du horren gainean, 
eta, hala, nahi duen erabakia 
hartu.

Errealitate ezberdinak dau-
de, eta, hori dela eta, guk ez 
dugu sistema baten aldeko edo 
bestearekiko kanpainarik egin. 
Bada, esandakoa laburbilduz, 
bakoitzak erabaki dezala atez 
atekoaren, bosgarren edukion-
tziaren edo sistema mistoaren 
alde egin".

"Galdeketa bat planteatzen denean, 
ezinbestekoa da herritarrei infor-
mazio gardena ematea. Eskoria-
tzako alkateak, ordea, ez du ezta 
helbururik aipatu! Bi egun falta 
direnean, oraindik ez dakigu 
%75eko gaikako bilketa bermatze-
ko konpromisoa hartzen duen ere...

%75 bermatuko balute, edu-
kiontzi kontrolatuen sistema ez 
genuke gaizki ikusiko; hala ere, 
gure hautua atez atekoa da, emai-
tza onenak ematen dituelako. Bai 
kopuru aldetik –%80tik gora–, bai-
ta hondakinen kalitate aldetik ere. 
Honi esker, atez atekoa da trata-
mendu gastu gutxien eta diru sarre-
ra gehien lortzen dituena. Baina 
ekonomikoaz gain, abantaila gehia-
go ditu: gertutasunak ematen duen 
erosotasuna –atez atekoaz batze 
puntuak bikoiztu egin dira– edo 
garbitasuna, adibidez –hondakinak 
ordu batzuk baino ez dira egoten 
kalean; edukiontzietan, aldiz, 
momentu oro egongo lirateke, zikin-
tasun eta usain arazoak sortuz–. 
Horregatik guztiagatik, eskoria-
tzarrak atez ateko sistemaren alde 
bozkatzera animatzen ditugu".

"Eskoriatza Garbia plataformak 
guztiz konbentzituta bosgarren 
edukiontziaren alde bozkatuko 
du domekako herri galdeketan. 
Zentzuzko aukera bakarra da, 
sistema merkeena, garbiena, 
higienikoena, erosoena eta este-
tikoena. Azken urteotan, herri 
batek eskatu duen aukera da, 
eta herri batek aukeratzen due-
nak funtzionatzen duela uste 
dugu, eta ez inposatzen duen 
sistema batek. 

Eskoriatzarrok eta batuta-
ko 1.495 sinadurak ezin direla 
oker egon uste dugu. Eskoria-
tza bosgarren edukiontziaren 
adibide onena izan behar dela 
uste dugu, hondakinen bilketa 
selektibo onena lortuko dugu-
lakoan. Herritarrok lan egin 
nahi dugu, politikariek zifrak 
eta argudioak eztabaidatzen 
dituzten bitartean. Izan ere, 
agintariek herritarrengan kon-
fiantza izan behar dute, eta 
guk frogatuko diegu beraiek 
ematen ez diguten eredu bat 
garela. Bosgarren edukiontzia 
da alternatiba bakarra".

rafa bernal 
irabazi eskoriatzako zinegotzia

iñaki kerexeta 
eskoriatzako elizateen elkartea

lore diaz 
eskoriatza zero zabor

rafa salido 
eskoriatza garbia

udalean 
ordezkaritza duten 
gainerako alderdiei 
eta gaian zeresana 
izan duten 
bestelako 
plataformei 
galderak

zein sistemaren 
aldeko botoa eskatzen 
duzue domekarako? 
zergatik?
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Eskoriatzako hiri-berritze plana 
lantzeko bi bilera ireki egin zituen 
Udalak eskoriatzarrekin batera, 
eta ekarpen ugari jaso zituzten. 
Eskoriatza herritar guztien artean 
hobetzeko asmoarekin, Udaleko 
gobernu talde berriak egindako 
ekimen hori hauteskunde pro-
graman hartutako konpromiso 
baten parte da, eta hiri-berritze 
planaren proiekturako herrita-
rrekin egindako bileren balorazio 
positiboa egin zuen Udalak. 

Hala, bilera horietan batuta-
ko ideia nagusiekin, Udalak pro-
posamen bat jarri du mahai gai-
nean eta mugikortasun plana 
abian jarri gura du. Lehen fasea-
ri dagozkion aldaketak gaurtik 
aurrera jendaurrean egongo dira 
interesdunek aztertu eta egoki 
iritzitako alegazioak egin ditza-
ten. Proposatutako aldaketa horiek 
hiru eremutan egingo dira: erdi-
ko kalean, Dorletatik Sorautzera 
bitartean eta Olazar atzealdean, 
kanposantuaren azpian.

Jose Arana kalea, plaza aurre-
ko errepidea, gaur egun noranz-
ko bakarreko bidea da, eta aurre-
rantzean bi noranzkoko errepidea 
izatea proposatzen da, lehen 
zegoen moduan jarrita eta Arbiños-
teko bidea saihestuta.

Dorletatik Sorautzera bitar-
teko tartean, berriz, gaur egun 
Dorletatik Sorautzera dagoen 
bide zatiaren noranzkoa aldatzea 
proposatzen da, eta noranzko 
berria Sorautzetik Dorletara 
bitartekoa izatea. Hala, Bolibar 
auzora joateko, esaterako, herri 
osoari buelta eman beharrik ez 
da izango.

Olazar atzealdean, kanposan-
tu azpian, aldiz, Olazarko 10, 11 

eta 12. zenbakidun etxeen atzeal-
deko norabidea aldatu eta goranz-
koa jartzea proposatzen da. Modu 
horretara, bide edo garaje horie-
tatik irteten direnek bi noranz-
kotara joateko aukera izango 
dute, Sorautzetik Dorletara edo 
Olazartik behera.

Mugikortasun planaren lehen 
fase horren informazio panelak 
bost lekutan ipiniko dira ikusgai: 
kiroldegian, liburutegian, kultu-
ra etxean, udaletxean eta Goiko 
kalean, Kokots tabernan –Goiko 

kalean udal eraikinik ez dagoe-
nez, bertako bizilagunei ere infor-
mazioa eskura jartzearren, taber-
nari baimena eskatu dio Udalak–.

herritarren iritzia 
Informazio panelekin batera, 
iradokizunak jasotzeko poston-
tziak ere egongo dira, eta herri-
tarrek bertan eman ahal izango 
dute iritzia. Dena den, ekarpenak 
posta elektronikoz egiteko auke-
ra ere badago: hiriberritzeplana@
eskoriatza.eus. helbidera idatzita.

Mugikortasun planeko 
lehen fasea jendaurrean
zirkulazioan aldaketak egiteko proposamena egin du 
udalak, hiri-berritze bileretan jasotako ekarpenekin

ImANOL BELOKI  |  EskoriAtzA

Azaroaren 29an, domekan, egin-
go da hondakinen bilketa sis-
temaren gaineko herri galde-
keta Eskoriatzan. Kultura 
etxean lau mahai jarriko dira, 
hauteskundeetako bi sekzioak 
eta lau mahaiak mantenduta. 
Botoa 09:00etatik 20:00etara 
bitartean eman beharko da, eta 
emaitza egunean bertan jaki-
naraziko da. 

Hau izango da galdera: Hon-
dakinak selektiboki biltzeko hiru 
sistema hauetatik, zein nahi 
duzu Eskoriatzan erabiltzea? 
Eta hiru erantzun hauen artean 
aukeratu beharko da: Edukion-
tzi kolektiboak –5. edukiontzi 
sistema–, Edukiontzi indibidua-
lak –atez ateko sistema– eta 
Edukiontzi kolektiboak eta indi-
bidualak –sistema mistoa–. X 
batekin markatu beharko da 
hiru aukeretako bat, eta auke-
ratutako sistema udalerri osoan 
ezarriko da, bai erdigunean eta 
baita Eskoriatzako auzo eta 
elizate guztietan ere.

Botoa emateko, orri bakoi-
tzean erantzun bakarra jarri 
ahal izango da, eta herritarrek 
botatzeko eskubidea gauzatu 
ahal izan dezaten, Udalak 
beraien esku jarriko ditu boto
-txartelak eta gutun-azal ofizia-
lak. Eredu ofizialetan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko bi hiz-
kuntza ofizialak erabiliko dira.

Botatzeko eskubidea dau-
kate 1997ko azaroaren 29an edo 

lehenago jaiotakoek, eta Esko-
riatzan erroldatuta egon behar-
ko dute 2015eko irailaren 22a 
aurretik. Hain zuzen ere, 3.289 
eskoriatzarrek daukate botoa 
emateko eskubidea, azken 
orduan egindako aldaketen 
arabera.

aurretiazko botoak
Botoa aurretik emateko hiru 
egun ezarri ziren: azaroaren 
20a, 23a eta 24a. Hala, hiru egun 
horietan egon da aukera botoa 
aurretik emateko, eta, guztira, 
88 pertsonak eman dute aurre-
tiazko botoa.

Boluntarioak aukeratuta
Hiru lagunek osatuko dute kul-
tura etxean egongo diren lau 
mahaietako mahai bakoitza: 
mahaiburu bat –Udaleko lan-
gilea izango da– eta bi mahai-
kide –herritar boluntarioak 
izango dira–. Guztira, bederatzi 
boluntario aurkeztu dira, eta, 
zortzi behar zirenez, bat ordez-
ko geratuko da.

Ohiko 
hauteskundeen 
modu berbera 
erabiliko da 
herri galdeketan
Hiru aukera egongo dira; 
bosgarren edukiontzia, atez 
atekoa eta sistema mistoa

I.B  |  EskoriAtzA

Eskoriatzan ohiko osoko bilkura 
egin zuten martitzenean; azkar 
joan zen, eta aurreko ezohiko oso-
ko bilkura baino giro lasaiagoan. 
Mahai gainean jarritako gai guz-
tiak aho batez onartu zituzten, 
eta, galde-eskeen tartean, oposizioak 
eta aretoan batutako bi herritarrek 

hondakinen gaineko herri galde-
ketari buruzko informazioa eska-
tu zioten Udal Gobernuari.

Oposizioak azaldu zuen infor-
mazioa falta dela eta herriak ez 
dakiela zer bozkatu behar duen; 
eta Udal Gobernuaren erantzuna 
izan zen kontsultaren gaia behin 
eta berriz kontrastatu eta azaldu 

dutela, lana batzordeetan dagoela 
eta ez osoko bilkuretan, eta dome-
katik aurrera ere batzordeetan 
egin beharko dutela lan, "galde-
ketan irteten dena ondo lantzeko".

Sorturen irakurketa
Eskoriatzako Sortuk osoko bilku-
raren gainean adierazi du "udal-
batzan galdera dezente" planteatu 
direla eta "erantzun gutxi" eman 
dituztela, "garbi gelditu den baka-
rra bosgarren edukiontzia txip 
gabea" izango dela adierazita. 

Alkateak, berriz, horri eran-
tzunez zera adierazi du: "Benetan 
maltzurra izan behar da horrela-
ko balorazioak egiteko. Goiena 
telebistako irudiak ikustea beste-
rik ez dago horrela ez dela jabe-
tzeko. Ez dakit zer den lortu nahi 
dutena, baina, askotan esan dugun 
moduan, herria izango da gauzak 
bere lekuan ipiniko dituena".

Hondakinen gaia 
izan dute hizpide 
galde-eskeen tartean
Azarako ohiko osoko bilkuran, oposizioak 
informazioa eskatu dio udal gobernuari

Jose Arana kalea, lehen zegoen moduan, bi noranzkotan.  |   goiEnA

Zuhaitz Gurrutxagak, Realean, Rayo Vallecanon eta Real Unio-
nen aritutako futbolariak, agertokietara egin du jauzi. Hain-
beste urtean politikoki zuzena izan ostean, bere kirol ibilbidean 
izandako bizipenak kontatzeko, zeharo lotsagabe. Entrenatzai-
le ezagunez, taldekideez eta adiskideez, maitasunaz, desamo-
dioez, egindako bidaiez, garaipenik gozoenez edota porrotik 
gazienez arituko da ordu eta laurdeneko saioan. Zaldibar 
antzokian izango da Gurrutxagaren Futbolisto baten konfiden-
tziak bakarrizketa bihar, zapatua, 22:30ean. Sarrerak lau euro 
balio du eta Manuel Muñoz kiroldegian edo bibe.me webgunean 
eros daitezke.

Zuhaitz Gurrutxagaren 'Futbolisto baten 
konfidentziak' bakarrizketa izango da zapatuan

datua

Azaroaren 29a baino lehen, 
aurretiazko botoa 88 pertsonak 
eman dute.

88
pErtsonA

Jose Arana kalea gaur egun dagoen moduan, noranzko bakarrarekin.  |   goiEnA

HonDakinen biLketa sistemari buruZko Herri gaLDeketa
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S
arri eztabaidatzen 
dugu. Baina zein da 
eztabaiden helburua? 
Ateratzen al diegu 

etekinik? Zein izaten den aus-
kalo, baina eztabaida ororen 
helburuak arrazoizko ondo-
rioak ateratzea izan behar 
luke. Eztabaida batek, ondo-
rio baliagarririk izango badu, 
parte hartzaileek gaia ahalik 
eta ikuspegi objektiboenetik 
aztertzea eskatzen du. 

Hau da, eztabaidatzera-
koan albora utzi behar dira 
eztabaida horretan ondorioz-
tatutakoek bakoitzari sor 
diezazkioketen kontraesanak. 
Pertsonak gara eta beti izan-
go dugu ikuspuntu subjekti-
bo bat, baina jarrera kontua 
da. 

Eztabaida dezagun objek-
tiboki, une batez gure bizi-
modutik abstraitzeko saia-
kera zintzoa eginez, eta behin 
eztabaidan ondorio arrazio-
nalak aterata azter dezala 
bakoitzak ondorio horiek ze 
inkoherentzia sortzen dizkio-
ten, horietako zeintzuk onar-
tzeko prest dagoen eta zein-
tzuk ez, eta ze ahalegin eska-
tzen dion gainditzeak. 

Soilik honela eztabaida-
tuta ezarri ahalko ditugu 
gizarte justu baten oinarri 
ideologikoak. 

A, bi kontu. Bata: inkohe-
rentziekin bizitzen jakin behar 
bada ere, hau ez da inkohe-
rentziekin lasai bizitzearen 
aldeko apologia bat. Bestea: 
eztabaida orotan beharrezkoa 
izango da eztabaida kideek 
helburu gaiztorik ez izatea. 
Helburu gaiztoak dituenari, 
arrazoitze gutxi eta behartze 
asko.

Inkoherentziarekin
balantzaka

n i r e  u s t e z

AITZOL 
ITUrBE

mAIdEr ArrEGI  |  AntzuolA

Bideberri mankomunitateko 
Gizarte Zerbitzuko teknikaria da 
Karmele Korta. Elgetak, Leintz 
Gatzagak eta Antzuolak osatzen 
dute Bideberri mankomunitatea 
2007az geroztik. Kortak dio Deba-
goieneko hiru herri txikietan 
hainbat programa abian jartzeko 
eta aurrera eramateko beharra 
ikusita sortu zela Bideberri: "Ber-
dintasunaren gaiari forma eman 
eta bultzada ematea izan da hel-
buru nagusienetako bat, preben-
tzioari lehentasuna ematen dio-
gu-eta herri txikietan ere". 

'Berdin bidean' plana 
"Duela urte batzuk Gipuzkoako 
Diputazioak Berdin bidean plana 
jarri zuen abian, herri txikiei 
laguntzeko eta berdintasuna sus-
tatzeko herritarren artean. Herri 
handietan badaude teknikariak 
lanean dihardutenak. Baina herri 
txikiei babesa eta laguntza ema-
teko beharrezkoa izan da ekimen 
hau. Honi esker, hainbat ekintza 
egitea posible izan da", argitu du 
Gizarte Zerbitzuko teknikariak.  

autodefentsa pertsonala
Emakumeen Kontrako Indarke-
riaren Aurkako Nazioarteko Egu-
naren harira (azaroak 25), auto-
defentsa ikastaroa antolatu du 
Bidebarrik. Antzuolan urtarrilean 
egingo da eta izena emateko epea 

abenduan zabalduko da. Gainera, 
aurten nobedade gisa puntu lila 
daraman izara kaleratu dute. 
Hala, etxeko balkoian jarri nahi 
duen herritarrak udaletxean bi 
euroren truke eskuratu ahal izan-
go du izara.

elkarretaratze jendetsua
Azaroaren 25ean  herritar ugarik 
Emakumeen kontrako indarke-
riarik ez! leloa aldarrikatu zuten 
plazan. Emakumeen kontrako 
indarkeriaren aurrean kontzien-
tzia hartzeko deiadarra egin zuten. 

Karmele Korta: "Berdintasuna eta 
prebentzioa lantzea da helburua"

Defentsa pertsonaleko ikastaroa antolatu du Bideberri mankomunitateak urtarrilerako Antzuolan

Etxeko balkoietan jartzeko puntu lila daukan izara salgai dago bi euroren truke udaletxean

Eguaztenean egindako elkarretaratzean herritar ugari batu zen udaletxeko aterpean.  |   oiEr pEÑAgArikAno

m.A.  |  AntzuolA

Edurne Uribesalgo arrasatearrak 
urteak daramatza eskulan ikas-
taroak eskaintzen Antzuolan. 
Helduendako eskulan ikastaroe-
kin hasi bazen ere, herriko hau-
rren beharrei erantzuna eman 
guran gaztetxoendako taldea sor-
tu zuen. Margotze lanak egiten 
dituzte, gehienbat; objektu zahar 
asko ere berritzen dituzte ikas-
leek ondoren berrerabiltzeko. 

“Gaztetxoak gusturen margo-
tzen ibiltzen dira. Ez dago adinik, 
ondo pasatzeko gogoa ekarri behar 

da soilik. Eskulanak egitean, 
gainontzeko arazoekin ahaztu 
egiten dira ikasleak".

Erantzun bikaina izaten dute  
ikastaroek. Ondorioz, txiki gera-
tu zaiela gela dio: “Txandaka 
antolatu behar ditugu taldeak. 
Antzuola oso aktiboa da eta anto-
latzen diren ekintzetara asko 
animatzen dira”. Gabonak ere 
ate joka daudenez, apaingarriak 
eta opariak egingo dituztela asteo-
tan dio: “Material birziklagarria 
erabiliko dugu Gabonetako esku-
lanak egiteko; kortxoa, adibidez”.

Gaztetxoen eta helduen sormena 
lantzeko eskulanak Olaranen
Antzuolako gaztetxoak eta helduak batzen dira 
astero askotariko arte lanak egiteko asmoz

Olaran etxean astero batzen dira eskulanak egiteko.  |   mAitE txintxurrEtA

naGore eta GarazI 
ikAslEAk

"Oso gustura etortzen gara 
eskulanen ikastarora. Orain, 
koadroak egiten ari gara. Izan ere, 
margotzea da gehien gustatzen 
zaiguna. Gabonetako apaingarriak 
egiten ere laster hasiko gara, 
gainera. Primeran pasatzen dugu 
elkarrekin; orain, gainera, 
gazteendako taldea ere badago!".

aMaIa eta eStItXu 
ikAslEAk

"Gustura, ilusioz gabiltza 
eskulanetan; ni hasiberria naiz, 
baina Estitxuk gutxienez hamar 
bat urte daramatza Edurnerekin 
eskulanak egiten. Orain, 
egurrarekin lan ezberdinak egiten 
gabiltza biok. Estitxu, baina, 
irakasleak ikasi berri duen teknika 
probatzen ari da".

Abenduaren 3an ospatuko da 
Euskararen Eguna. Horren 
baitan, Kultura Sailak eta 
Udal Liburutegiak hitzaldi 
bat eta erakusketa bat anto-
latu dituzte. Gaur, egubakoi-
tza, Uemak prestatutako Eus-
kararen arnasguneak erakus-
keta ikusteko aukera izango 
da Olaranen (azaroaren 27tik 
29ra 18:30etik 20:30era bitar-
tean). Eta abenduaren 3an, 
Euskera Iruña-Veleian hitzal-
dia eskainiko du Juan Martin 
Elexpuru hizlariak, 18:00etan 
hasita, Olaran etxean. 

Euskararen Eguna 
ospatzeko hitzaldia eta 
erakusketa

2016ko federatu txartelen tra-
mitazioarekin hasi da Arrola 
taldea. Federatuta egotea derri-
gorrezkoa ez bada ere, diote 
gomendagarria dela mendian 
sarri ibiltzen direnendako. 
"Istripu kasuan, aterpetxea 
lortzerakoan, zenbait deskon-
tu eta abantaila izan nahi 
badira, federatzea gomenda-
tzen dugu", diote. Interesa 
duenak federatzeko aukera 
izango du abenduaren 3an 
18:30etik 19:30era bitartean 
Olaranera joanda. 

Arrola taldearekin 
tramita daiteke 
federatu txartela

o H a r r a k

GaztaIna erre jana
Azaroaren 29an, domekan, 
gaztaina erre dastaketa egin-
go da Herriko Plazan, 19:00etan.

MarrazKI LehIaKeta
Gabonak ate joka daudela eta, 
Xinkonak Gabonetako marraz-
ki lehiaketa abian jarri du. 
Ez dago izena eman beharrik 
aurrez. Parte hartu gura due-
nak marrazki original bat 
eraman beharko du Xinkona-
ra abenduaren 4a baino lehen.

tXIStuLarIen dIana
Domekan, azaroak 29, herriko 
txistulari taldearen diana  
izango da, 10:00etan hasita. 
Herriko kaleetan barrena ibi-
liko dira, eguraldiak lagunduz 
gero.
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A.E.  |  ArAmAio

Bertsolaritza sasoitsu dago Ara-
maion; horren erakusle da ber-
tso eskolak esku artean dituen 
ekitaldiak. Gaur iluntzean, 
Arabako Bertsozale Elkarteak 
antolatuta, bertso saioa eskai-
niko dute Maddalen Arrausik, 
Xabi Igoak, Iñaki Lertxundik 
eta Jon Sanchezek. Saioa Sas-
tiñan izango da, 19:00etan. Gai 
jartzailea Nieves del Alamo 
izango da. Helburua da gazteei 
plazara igotzeko aukera eskain-
tzea.

Bertsotruk egitasmoa 
Euskal Herriko Helduen Bertso 
Eskolen Batzordeak antolatuta, 
Bertsotruk egitasmoa abian 
jarri berri dute. 26 bertso esko-
lak eman dute izena ekimenean 
parte hartzeko; tartean, Ara-
maiokoak. Bertso eskolen arte-

ko harremanak sustatzea da 
asmoa. Hala, 26 eskolak bede-
ratzi multzotan banatu dituzte: 
Aramaioren multzoan daude 
Hernani eta Zumarraga-Urre-
txu. 

Eskola bakoitzak bere mul-
tzoko beste biak hartuko ditu 
etxean, eta beste bi herriek 
antolatutako ekitaldietara joan 
beharko du. 2015eko azarotik 
2016ko maiatzera bitartean izan-
go da ekimena. Aramaiok bi 
ekitaldi antolatuko ditu –desa-
fio bat Hernaniren aurka eta 
beste desafioa Urretxu-Zuma-
rragaren aurka–. Xabi Igoak 
azaldu du hurrengo hilabetee-
tan konpromiso asko dituztela: 
horregatik, seguruenez, apirila 
inguruan egingo dituztela 
saioak. Emanaldiak izan dai-
tezke: saioa formalak, bertso-a-
fariak, bertso-antzerkia...

Gazteak plazara igoko 
dira gaur, Sastiñan
Bertso saioa egingo dute, Arabako Bertsozale 
Elkarteak antolatuta: 19:00etan izango da

Xabi Igoa oholtza gainean bertsotan.  |   goiEnA

Indarkeria matxistaren 
aurka agertu dira 
herritarrak, beste behin 
nazioarteko egunaren harira murala margotu zuten 
zapatu goizean; herriko sarreran dago ikusgai
ArANTZAZU EZKIBEL  |  ArAmAio

Indarkeria matxista inoiz, inori, 
inon pankartaren atzean 50 bat 
herritar elkartu ziren eguazte-
nean. Emakumeen Aurkako Indar-
keriaren Kontrako Nazioarteko 
Egunaren harira egindako age-
rraldia izan zen. 

Agerraldiaren amaieran mani-
festua irakurri zuen Mertxe Elor-
tzak. Azaroaren 25eko ekitaldiak 
antolatu dituen lantaldeak ida-
tzitako manifestua izan zen. 

Sei kupel margotu zituzten 
Aste bukaeran egin zituzten lehe-
nengo ekitaldiak. Zapatu goizean 
kupelak margotu zituzten herri-
ko sei taldek: Alaiak erretiratuen 
elkarteak, Txirritolak, Itur Zuri 
Emakume Elkarteak, Bertso Esko-
lak, Gazte Asanbladak eta gazte 
lokalak. Kupel horiek auzoetan 
jarriko dituzte; horrez gain, bes-
te bi kupel margotuko dituzte 
Oletan eta eskolan.

Maialen Aldai gazteak mura-
la margotu zuen zapatuan. Ibarra 
auzoan jarri dute murala, biri-
bilgunearen ondoan. Horrez gain, 
okindegi parean kartel bat jarri 
dute indarkeria matxistaren ondo-
rioz hil diren emakumeak gogo-
ra ekartzeko. Kartel hori hainbat 
hilabetez egongo da ikusgai.

Ikus-entzunezkoak 
Gazte lokalean film laburren ema-
naldia eta solasaldia egin zuten 
arrakastaz barikuan. Zapatuan, 
aldiz, Maitane Arnaizek gidatu-
ta solasaldia egin zuten 50 sombras 
de Grey filmaren gainean. Indarkeria matxista salatzeko, murala margotu dute.  |   ArAntzAzu EzkiBEl

Orixol Mendi Elkarteak antolatuta, lur azpiko mundua ezagu-
tzeko aukera egongo da. Aloña Mendi Espeleologia elkarteak 
egindako Urzulo filma eskainiko dute, kultura etxean, 18:30ean. 
Filmeko zuzendari Xanti Ugarte eta dokumentalean parte hartu 
duen Martin Arriolabengoa espeleologoa emanaldian egongo dira 
ikusleen galderak erantzuteko.

Aloña azpian dagoen Urzulo kobari buruzko 
ikus-entzunezkoa eskainiko dute kultura etxean

Santakurtz Abadearen plazatxoa egoera txarrean dago; galtza-
da-harri asko apurtuta daude. Hala, konponketa lanak egingo 
dituzte hurrengo astean. Astelehenean biribilgunea itxi egingo 
dute –zehazki, Nardeaga kalerako irteera itxiko dute–. Hala, 
trafikoa Pedro Ignazio Barrutia kaletik bideratuko dute –baita 
autobus zerbitzua ere–. Udaletik eskatu dute autoak ondo apar-
katzea; Ertzaintza ibiliko da gaizki aparkatutakoei multak jartzen.    

Ibarran dagoen biribilgunea itxi egingo dute 
astelehenean eta trafikoa goitik bideratuko dute 

Laboral Kutxako bulegoan hainbat lan egin behar dituzte; hori 
horrela, gaur goizetik martitzenera arte –abenduak 1– kutxazain 
automatikoa zerbitzuz kanpo egongo da. Beste kutxazain batean 
dirua ateratzeagatik komisio ordaindu behar izanez gero, Ara-
maioko Laboral Kutxaren bulegotik pasatzeko abisua eman dute. 
Telebanka, on line Banka eta Laboral Kutxako kutxazain sarea-
ren bidez egin daitezke gainerako eragiketak. 

Laboral Kutxako kutxazain automatikoak ez du 
zerbitzurik eskainiko gaurtik martitzenera arte

Eguazteneko agerraldia udaletxeko arkupeetan egin zuten.  |   cristinA EtxEnAusiA

mirAri AltuBE

Txirritolak antolatuta, martitzen eta eguaztenean ibili ziren Aramaioko 
hitanoa ikasten. Txipi Ormaetxea izan zen gidaria, eta saio teoriko eta 
praktikoak egin zituzten. Orokorrean, eta baita Aramaion ere, galtzen 
dabil hitanoa erabiltzeko ohitura. Horrelako ikastaroekin bultzada eman 
nahi zaio.

Hitanoa 
ikasten ibili 
dira 13 lagun 
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Bergarako Alai taldea kafe antzokian entzuteko aukera izango 
dugu abenduaren 2an, 18:00etan. Antzerkia Oñatiko Ikusi Maku-
si taldearen eskutik etorri da. Hospital o manicomio antzezlana 
egingo dute abenduaren 4an, 17:30ean. Urteroko bingo saioa 
abenduaren 9an egingo dugu, 
17:00etan. Eta Gabonetako luntxa 
abenduaren 11n, 18:00etan.

Aurten ere kontzertua, antzerki saioa, bingoa 
eta luntxa izango ditugu Gabonen aurretik

Udalak egin du hauteskunde mahaian egotera deituak diren 
herritarrak izendatzeko zozketa. Sergio Bouzasi egokitu zaio 
mahaiko presidente kargua; lehen bokala Arantxa Askasibar da 
eta bigarren bokala Idoia Urgoitia. Ordezkoak dira, hurrenez 
hurren, Mikel Elkoro eta Esteban Asensio, Txomin de Vega eta 
Gaizka Bolinaga, eta Sandra Gonzalez eta Juan Maria Aranzeta.

Izendatuta daude abenduaren 20ko hauteskunde 
orokorretarako hauteskunde mahaiko kideak zozketa

Badator Euskararen Nazioarteko Eguna eta egitarau zabala ger-
tatu dute herriko hainbat eragilek elkarlanean. Goizean ekintza 
bereziak egingo dituzte eskolan, eta 16:15etik aurrera mosaiko 
erraldoia, txokolate-jana, musika... izango dira plazan —egural-
di txarra bada, frontoian—. Iluntzean, euskararen argia piztuko 
dute. Herritarrak parte hartzera gonbidatu dituzte.

'Erabili erabizi' lelopean, eguenean, Euskararen 
Eguna aldarrikatuko dute herriko hainbat eragilek

LArrAITZ ZEBErIO  |  ElgEtA

Pintxo lehiaketako hirugarren 
eta azken domeka dute Elgetan. 
Honako honetan, Manex Agirre 
eta Xabier Igoa bertsolariek giro-
tuko dute eguerdiko txikiteoa. 
Tabernaz taberna ariko dira ber-
tsotan, 13:00etan hasita.   

Aurretik, argazki lehiaketa 
izango da jokoan. Udalak anto-
latu du eta herritar guztiei dago 
zabalik. Interesatuek 11:45etik 
aurrera plazan egongo den 
mahaian eman beharko dute ize-
na, eta antolatzaileek 12:00etan 
jakinaraziko dute zeintzuk diren 
lehiaketarako aukeratu dituzten 
lau gaiak. Argazkilariek 45 minu-
tuko epea izango dute gai bakoi-
tzeko argazki bana aurkezteko. 
Argazki kamera digital bat jaso-
ko du argazki sorta onena aur-
kezten duenak. Epaimahaiaren 
erabakia hurrengo astean zehar 
emango dute aditzera.

Pintxo lehiaketa amaitzear 
Elgetako ostalariek lehiaketara 
aurkeztutako pintxoak eskaintzen 
jarraituko dute. Euro bateko pre-
zioan nork bere pintxo onena 
eskainiko du. Bezeroei dagokie 
2015eko Herritarren Saria era-

bakitzea. Horretarako, botoa eman 
behar dute, eta parte hartzeak 
saria izan dezake. Udalak dato-
rren aste hasieran emango du 
Herritarren Sariaren eta tabernaz 
taberna egindako zozketen emai-
tzen berri.

Argazkia ateratzen aurreko argazki lehiaketa baterako.  |   l.z.

Bertsoak eta argazki lehiaketa 
azken pintxo domeka girotzeko
kameralariek lau gai eta 45 minutu izango dituzte irudi onenak aurkezteko 

L.Z.  |  ElgEtA

Hogei bat lagun elkartu ziren 
eguaztenean Denon artian 
denon herrixa ekimeneko biga-
rren herri batzarrean. Herri-
tarrek egindako proposamenen 
artean garrantzitsuenak zein-
tzuk diren definitu zuten eta 
egitekoa den parte hartze 
ordenantzaren oinarriak lan-
du zituzten. Udal Gobernuak 
abenduaren 10ean egingo du 
prozesu horretatik ateratako 
ondorio nagusien jendaurre-
ko aurkezpena. Udaletxeko 
osoko bilkuren aretoan izan-
go da, 19:00etan.

Udal Gobernuaren 
ondorio nagusiak 
abenduaren 10ean

l.z.

Azaroaren 25ean, indarkeria matxista egoerak amaitzeko eskatu dute 
Elgetan ere. Egoera ikusarazteko eta salatzeko ahaleginean bat egin dute 
autodefentsa feminista tailer batek, udalbatzak aho batez onartutako 
adierazpen instituzionalak, zapata gorriekin plazan egindako arte 
instalazio batek eta eguazten iluntzeko elkarretaratze isilak —irudian—. 

Indarkeria matxistari ez!

P i l o ta  t x a P e l k e ta
aurreko aste bukaerako emaitzak

oxel erostarbe-gorka arizmendiarrieta / Josu mañarikua-beñat arabaolaza 16-18
enaitz ezpeleta-Jon irazabal / etor garate-eneko maguregi 06-18
diego Cantabrana-txomin de Vega / haritz gallastegi-oskar askasibar 07-18
ibon unzetabarrenetxea-mikel beretxinaga / mikel ormaetxea-koldo erostarbe 18-16

gaur, azaroak 27, 19:30ean
mikel elkoro-Jose mari zubiaurre / alberto telleria-angel ibarluzea
asier unzetabarrenetxea-iker zabaleta / mikel ormaetxea-koldo erostarbe
diego Cantabrana-txomin de Vega / enaitz ezpeleta-Jon irazabal
oxel erostarbe-gorka arizmendiarrieta / ibon unzetabarrenetxea-mikel beretxinaga  
 epaileak: andoni elorza, oskar sarasua, haritz gallastegi eta oskar askasibar

o m u n i tat e a  g o i e n a  
x a l b a d o r  e l k a r t e a   |   e lg e tak

o H a r r a k
azKen BarIKua
Gaur, 20:00etan, presoen esku-
bideen aldeko bilkura plazan.    

IKuSKIzuna uMeendaKo
Espaloian, bihar, 18:00etan, Ala-
dino musikala. Sarrerak salgai.

BISIta LuBaKIetara
Domekan, 10:00etan, Espaloitik 
abiatuta. Deitu: 943 79 64 63.    

herrIXa dantzan
Domekan, 19:00etan, Espaloian, 
Patxi Monteroren gidaritzapean.

ANdEr LArrAñAGA  |  lEintz gAtzAgA

San Milixan artisau azokan 
herriko haur helduenek talo 
tailerra jarri zuten, eta, horrek 
izandako arrakasta ikusita, Gabo-
netarako beste ekintza berezi 
bat prestatu gura izan du Gurel 
Guraso Elkarteak: ludotekako 
haurrei galdetu ostean, antzer-
kiak egin, horiek grabatu eta 
muntatuko dituzte.

Bi egun desberdinetan –zehaz-
tuko dituzte egunak– egingo dute 
hori guztia; izan ere, Gabonetan 

"egun solte" asko daude eta horre-
la, ez da dena egun batean pila-
tuko.

Aurten ludotekak bi begirale 
baditu ere, Gabonetako ekintza 
berezietarako Orotz-Beteluko 
Amaia Elizagoien laguntza izan-
go dute: bertsolaria eta ipuin-kon-
talaria da eta irakasle ikasketak 
egiten dabil Huhezin.

trikitilariekin kantuan 
Bestalde, abenduaren 24ko urtee-
tako ohiturari jarraituz, base-

rriz baserri joango dira herri-
tarrak Gabon kantak abesten, 
baina, iaz trikiti-eskola eratu 
zutenez herrian, lehendabizikoz 
trikitilarien laguntza izango 
dute aurten. Oraindik plana 
finkatzeke dago, baina urtero-
koari eutsiko diote: autobus 
txiki baten eta autoen lagun-
tzarekin herriko auzoetatik 
joango dira kantuan eta herrian 
amaituko dute. Ostean, guztiek 
bazkaria egingo dute Toki Eder 
elkartean.

Antzerkiak filmatuko dituzte 
ludotekako neska mutikoek
talo tailerraren arrakasta ikusita, gabonetan ere ekintza berezia egin gura dute

Lur, Xabat, Ainhize, Goreti eta Ayane, ludotekan.  |   gArAzi oroBEngoA

LeIntz GatzaGa
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x.U.  |  oÑAti

Epe motzean helburu apalagoak 
baditu ere, jakinekoa da Jon 
Odriozolaren ametsetako bat dela 
euskal talde bat ostera ere Tou-
rrean ordezkatuta ikustea, eta, 
poliki-poliki, horretarako dihar-
du pausoak ematen. 

Euskadi Basque Country-Mu-
rias taldeko zuzendaria aste-
lehenean batzartu zen Frantzia-
ko Tourreko zuzendari nagusi 
Christian Prudhommerekin, eta 
baita Frantziarako harreman 

publikoetako arduradun Francis 
Lafarguerekin ere; hala, Parisen 
egindako batzarrean, talde eus-
kaldunak Tourrean parte har-
tzeko dituen aukerak aztertu 
zituzten. 

helburua: 2018an tourrean 
Batzarrean, Christian Prudhom-
mek begi onez ikusi zuen talde 
euskaldun bat berriz ere Fran-
tziako Tourrean lehiatzearen 
aukera, eta euskal zaleek Tou-
rraren historian izan duten 

garrantzia azpimarratu zuen. 
Hala, ezarritako helburua erdies-
teko lanetan hastea erabaki dute 
bi aldeek. Eta helburua garbia 
da, 2018ko Tourrean egotea. 

euskadiren ordezkari 
Proiektua egonkortzeko bidean, 
Murias taldeak duela aste gutxi 
jaso zuen Eusko Jaurlaritzaren 
babesa, eta 2016an Euskadi Bas-
que Country izena eramango dute 
maillotean; Horrek babesle gehia-
go erakartzea espero dute.

tourreko zuzendariarekin batzartu 
da murias taldeko Jon odriozola
talde euskaldun bat tourrera itzultzeko aukerez egin dute berba, parisen

A.E.  |  ArAmAio

Euskararen Egunaren harira 
herri lasterketa antolatuko dute 
biharko, zapatua, Aramaion 
(12:00). Aramaixon euskeraz bizi 
gure dot lelopean, antolatzaileek 
hiru ibilbide prestatu dituzte, 
eta korrikalariak lau mailatan 
banatuta egongo dira. 

Lehenengoa 270 metrokoa 
izango da, 6 urtera arteko umeei 
zuzendutakoa; bigarrena, 725 
metrokoa, 6-12 urte bitarteko 
umeei zuzendutakoa; hirugarren 
ibilbidea, 2,2 kilometrokoa: 12-16 
urte bitartekoek itzuli bat egin 
beharko dute eta 16 urtetik gora-
koek bi itzuli –4,4 kilometro–. 

Amaieran, luntxa eta photocall-a 
egongo da. Eta bihar goizean 
bertan izena eman ahal izango 
da, lasterketa hasi baino apur 
bat lehenago.

euskararen egunaren harira herri 
krosa egingo dute aramaion

x.U.  |  ArrAsAtE

Urteak dira Arrasatek ez duela 
kalerik egiten, Gipuzkoako fede-
razioak antolatzen duen atle-
tismo galan urtero nabarmen-
du izan da etxeko ordezkariren 
bat –edo hainbat–, eta, orain-
goan, Malen Ruiz de Azuaren 
eta Istar Dapenaren lana sari-
tu dute, 2014-2015 denboraldian 
egin duten lan onagatik. 

Hala, joan den egubakoitzean 
Donostian batu ziren atleta 
gipuzkoar nabarmenenak, fede-
razioak antolatzen duen galan.  

europako txapelketan 
Malen Ruiz de Azua Gipuzkoa-
ko atleta onena izendatu zuten, 
denboraldian zehar lortutako 
podium guztiengatik, tartean, 
Espainiako txapelketan zilarra 
eskuratuta. Bestalde, Arrasa-
tekoa Europako 21 urtez azpiko 
txapelketan egon da, Tallinen 
(Estonia). 

Dapenari, ostera, brontzez-
ko ezkurra eman zioten pertikaz 
saltoan Gipuzkoako junior mai-
lako errekorra ontzeagatik (4,95 
metro).

malen ruiz de azua eta istar Dapena, 
gipuzkoako atleta onenen artean

Malen Ruiz de Azua eta Istar Dapena sariekin.  |   ArrAsAtE AtlEtiko

Korrikalari bat.  |   goiEnA

Jon Odriozola, Christian Prudhomme eta Francis Lafargue.  |   muriAs

xABIEr UrZELAI  |  ArrAsAtE

Abenduko bi asteburutan Deba-
goienean batuko dira Euskadiko 
Txapelketa jokatzen dabiltzan 
ziklista guztiak: hilaren 13an 
Arrasateko ziklo-krosa egingo 
dute eta hilaren 20an Oñatikoa. 
Aste barruan Markuleten izan 
da GOIENA, antolatzaileekin 
zirkuitua nondik nora egingo 
duten ikuskatzen.
markuleteko inguruek ematen dute 
zirkuitu polit bat egiteko?
Bai; zirkuitu txukuna geratuko 
da, Aramaio erreka ondoko zelaiak 
aprobetxatuta txukun geratuko 
da. Hasieran zalantzak genituen, 
beste leku batzuk ere begira ibi-
li ginen, baina uste dut asmatu 
egingo dugula. Daukan gauza 
ona da herrian bertan dagoela, 
jendea paseatzen etor daiteke 
herrigunetik, eta aparkatzeko 
arazorik ere ez da egongo. Horre-
kin batera, helmugako zuzenean 
txosna jartzeko asmoa daukagu, 
goizetik eguerdira arte datozenek 
zer edan izan dezaten. 10:00etan 
hasiko dira gaztetxoenak, eta 
14:00ak arte ikuskizuna egongo 
da. Gainera, ziklo-krosa poliki
-poliki hazten dabilen kirol moda-
litatea da.
Ze ezaugarri izango ditu Arrasate-
ko zirkuituak?
Bi alde ezberdinduko nituzke: 
horietako bat azkarragoa izango 
da, lauagoa; eta zirkuituaren 
beste aldea, errekaren ondoan 
dagoena, teknikoagoa izango da, 
malda gehiago izango dituena. 
Orain arte zati txiki bat baino 
ez dugu garbitu, sasiak garbi-
tzeko makinarekin, eta tramu 
horretan ziklistek bizikletak 
bizkarrera jaso beharko dituzte; 
jendeak horrelakoak ere ikusi 

gura izaten ditu. Orain momen-
tuan belarra dago denean, baina 
ikusiko dugu zenbat lokatz sor-
tzen den.
Lan handia geratzen zaizue.
Bai; zirkuituan apenas egin dugu 
ezer. Peiak jartzen hasiko gara 
laster, eta zoruko belarra moz-
ten. Eta belarra mozten hasten 
garen momentuan ikusiko dugu 
zorua ze egoeratan dagoen, hau 
da, harri asko ote dagoen; eta 
harri horiek kendu egin behar-
ko ditugu. Beste zona batean 
badakigu behiak egon ohi dire-
la, eta zorua zuloz beteta egongo 

da, seguru. Orain momentuan 
ez dago lokatzik, inor ez delako 
hemen ibili, baina sortuko da, 
eta lurra egonkortzeko bizikleta 
gainean buelta batzuk eman 
beharko ditugu.
Zenbat lagun ibiliko zarete laster-
keta antolatzeko lanetan?
Lan batzuk zirkuituan bertan 
egin beharrekoak dira, baina 
ziklo-kros bat antolatzeko beste 
lan asko dago. Guztira, 30 lagun 
inguru-edo batuko gara.  
dagoeneko ziklo-kros denboraldi 
erdi egin duzue, baina, orain arte, 
lokatz gutxi izan duzue.
Bai; oraingo asteburuan bi las-
terketa izango ditugu [Berrizen 
zapatuan, eta Lezaman domekan], 
eta orain arte izan ez duguna 
asteburu bakarrean tokatuko 
zaigu [Barre]. Gezurra badirudi 
ere, orain arte ez dugu batere 
lokatzik izan, baina amaitu da 
hori...

Zigor urain | arrasateko lasterketako antolatzailea

"seguru gaude zirkuitu 
txukuna geratuko dela"

Zigor Urain eta Andoni Azkarate, aste barruan, Markuleten .  |   x.u.

laster hasiko dituzte markuleten egingo duten probarako prestaketa lanak

"Peiak sartzen 
hasiko gara laster, 
eta zoruko belarra 
mozten"

atLetISMoa

atLetISMoa

tXIrrInduLarItza
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Musakola 11 ARRASATE
Tel.: 943 71 10 30

KILOMETROAK
Demaseko festa izango da!

ARRASATE

GEHIGArrIKO ArGAZKIAK: 

JOSEAN ARENAZA, MARKEL CASTELO, ELENA LAKA, 

JOSU OLABARRIA, ARANZADI IKASTOLA ETA GOIENA.

abian dira Bergarako 
Kilometroak
datorren urteko Kilometroak jaia berritzaile eta 
askotarikoa izatea nahi du aranzadi Ikastolak, 
eta herritarrei gonbita egin die jaia antolatzeko
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GIARTZU ESTETIKA
Boni Laskurain pasealekua, 4

943 76 35 71

GIARTZU GIMNASIOA
Boni Laskurain pasealekua, 3

943 76 30 05

BERGARA • www.giartzu.com

"Emozioz gogoratzen ditut. 
Ikasturte hasieratik 200 
lagun ibili ginen lanean, 
hilabete batzuk falta zirenean 
600 eta egunean bertan 
2.000tik gora. Bergarako 

herriak elkartasuna eta 
batasuna erakutsi zuen, 
jendea ikaragarri eskuzabala 
izan zen zentzu guztietan, 
erraztasunak baino ez 
zizkigun ipini".

zer daukazu 
gogoan 1991ko 

eta 2007ko 
Kilometroez?

arantzazu narBaIza  | irAkAslE oHiA

B
ergaran ospatuko da 
2016ko Kilometroak 
jaia, urriaren 2an. 
Baina, Aranzadi 
Ikastolarendako, ofi-

zialki, aurtengo urriaren 4an hasi 
dira Kilometroak. Usurbilen, 
Udarregi Ikastolakoen eskuetatik 
jaso zuenean lekukoa. "Lehena-
gotik ere hasiak ginen lanean, 
Kilometroen antolaketarako ezin-
bestekoak diren batzordeak osa-
tzen", dio Ane Barrusok, Aran-
zadi Ikastolako zuzendariak. 

Arropak aukeratu eta disei-
natzen hasteko, irudia eta leloa 
erabakitzea izan zen lehen egin-
kizunetako bat, arropa denda 
izango zen lokala aurkitu eta 
hura atontzearekin batera. Dema-
sa aukeratu zen lelo moduan eta 
Ikastolen Elkartean egin zuten 
irudia, kolore askotako D ugariz 
osatua. "Ikastola osatzen dugun 
pertsonak asko eta bikainak 
gara, nor bere ezagutza, pentsa-
molde, iritzi, adimen, gaitasun, 
gustu… ezberdinekin, eta asko-
tariko dohain horiek ikastolaren 
mesedetan ipintzeak egiten du 
demasa ikastola, aniztasunak 
dakarrelako sorkuntza, berri-
kuntza, abangoardia… Hori da 
Aranzadi Ikastola eta baita Ikas-
tolen Elkartea ere demasekoak 
egiten dituena". 

BetI aurrean
Herriak eta herritik sortutako 
proiektua dira ikastolak, eta aniz-
tasuna, sorkuntza, berrikuntza… 
dira eta izan dira ikastolen mar-
ka. Berritzaileak izan ziren sorre-
ran, gaur egun baino egoera zai-
lagoetan, eta izaera horri eusten 

diote gaur egun ere. Aranzadik 
ere bai. Heziketan, esaterako. 
1990eko hamarkadan txokoetan 
oinarritu zen. Orain, ostera, Kon-
fiantzaren Pedagogia da Berga-
rako ikastolak herriari egin dion 
azken ekarpen pedagogikoa. 

"Kilometroetako irudiak eta 
leloak ere ideia horri eutsi nahi 
dio", dio Ekaitz Aranberrik, Kilo-
metroetako koordinatzaileak. 
"Aniztasuna, berritasuna eta sor-
kuntza, Kilometroak 2016 dema-
sa izan dadin!". Halakoa izan zen 
joan zen azaroaren 6an Aranzadi 
Ikastolako jolastokian egin zen 
aurkezpen ekitaldia. "Zerbait 
ezberdina egin nahi genuen, arris-
katu, eta uste dut ideia hori trans-

mititu genuela, jendeari heldu 
zitzaiola, agertoki ezohikoan eta 
arropak, irudia eta leloa aurkez-
teko modu ezberdinaren bidez". 

daGoeneKo Lanean 
Kilometroak 2016 abian da, hor-
taz, eta antolatzeko ezinbesteko 
diren batzordeak osatuta daude: 
Denda, Biltegia, Muntaia, Ikus-
kizunak, Komunikazioa, Jasan-
garritasuna, Segurtasuna… Jen-
dea lanean ari da batzordeetan. 
Egun, 200 bat lagun. Izan ere, 
Kilometroak jaia ez da egun bate-
ko kontua, urte osokoa baizik. 
Datorren urteko urriaren 2rako, 
hala ere, 2.000 bat boluntario 
beharko dira.

askotariko eta berritzaile
Ikastolen festen ohiko balioei eutsiz, antolaketan berritu nahi dute Bergarako 2016ko Kilometroetan

miren Berraondo dekoratzaile bergararrak atondu 
du kilometroetako denda.
Zelan jaso zenuen Kilometroetako denda aton-
tzeko eta dekoratzeko gonbita?
uda aurretik kilometroetako koordinatzaileak esan 
zidan ea denda apaintzen laguntzeko prest nen-
goen. Arropak zelan ipini, apalak, erakusleihoa… 
ideia orokorra egiten laguntzea, alegia. lan polita 
iruditu zitzaidan eta baiezkoa eman nion!
Zaila izan da lana, erronka ederra...?
giro ona eta lanerako prestutasun handia egon da.
Ze islatu nahi izan duzu?
kilometroak ikastolen jaia izanda, bertan ikastola 
irudikatu nahi izan dut. Adibidez, erakusleihoak 
gela bat irudikatzen du, mahai, arbel eta aulkiekin; 
umeak jolasteko txokoa. Betiere, goxotasuna 

transmitituz eta kolore korporatiboak erabiliz.
Ze material erabili duzu horretarako?
ikastolan bertan zeuden materialak erabili ditut: 
aulki zaharrak, mahaiak, arbelak, espalderak… 
Aulki txikiak zutabe eta paretetan zintzilikatu 
ditugu, apalategi moduan erabiltzeko; kakoen 
ilarak arropa zintzilikatzeko… Bertan zeuden mate-
rialak erabilita, gastua dezente murriztu da.
Gustura geratu zara egindako lanarekin?
Bai, oso gustura! Batez ere, goxotasuna irudikatu 
eta espazio alai eta dinamikoa egitea lortu delako. 
paperezko lanparak hainbat altueratan, dinamis-
moa emateko; logotipoak hainbat neurritan, jai 
giroa emateko...
Kanpotik, ze esan dizute?
zoriondu egin naute, lan polita egin dudala esanez!

"Ikastolan bertan zeuden materialak 
erabili ditugu denda dekoratzeko"

MIren Berraondo | DEkorAtzAilEA

Kilometroak 2016ko irudia: Demasa.
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MIren Berraondo | DEkorAtzAilEA

San Martin plaza - Tel.: 943 77 91 00
www.bergara.eus - bergara@bergara.eus

2016an Bergara, 
euskararen eta ikastolen               

hiriburu!

Gora Kilometroak!

"Bai. Alde ekonomikoaz 
aparte, aldarrikapen moduan. 
Ikastolak sortzeko 
klandestinitatean egindako 
lan hura gogoratzeko eta 
omentzeko ere garrantzitsua 

da. milaka pertsona aritu dira 
urteetan euskararen alde 
lanean, herri hau geroago eta 
euskaldunagoa izateko. 
Hortaz, bai, derrigorrezkoa da 
eta ospatu egin behar da".

Gaur egun ere, 
beharrezkoa da 

Kilometroak 
antolatzea? 

aSIer Maure  | gurAsoA

herrIa antoLatzaILe 
Herriko elkarteekin, taldeekin 
eta erakundeekin egin nahi dute 
Kilometroak jaia Bergaran. Haiek 
antola dezatela. "Laguntzaileez 
harago, antolatzaileak nahi ditu-
gu", dio Ane Barrusok. Horreta-
rako, behin Kilometroak abian, 
herritarrekin elkartuko dira ideiak 
transmititu eta Kilometroen anto-
laketan murgil daitezen gonbita 
egiteko. Hori izango da Kilome-
troetako helburu sozial nagusia.

eraIKIna ordaIndu
Helburu ekonomikoa, berriz, 
Aranzadi Ikastolako Seminario-
ko instalazioak egokitu eta berri-
tzeko egin den obra ordaintzeko 
eskatu zen maileguari bultzada 
ematea, diru sarrera ez ohikoen 
bidez. Irabazi nagusiak Gure 
Zozketa eta arropa salmentatik 
datoz–. "Diru hori maileguan 
sartuz gero, Aranzadi Ikastola 
arnasa hartzeko moduan jarriko 
litzateke", dio Aitziber Lopez de 
Aretxagak, Aranzadi Ikastolako 
lehendakariak. 

Gure zozketarekin 60.000 euro irabaz daitezke 5 euroko txartela erosita.

azaroaren 6an ikastolako jolastokian egin zen ekitaldiaren une bat.

zapalduta dauden herriak ez dira 
etsipenean murgiltzen eta zori-
gaiztoaren aurrean badute beti 
irribarrearen bitartekoa. Esaldi horrek 
labur zezakeen ikastolen jaia anto-
latzerakoan, duela 38 urte, Bea-
sainen, hainbat gurasok sentitu 
zuten bihozkada. jaia kontzientzia 
hartzeko baliabide garrantzitsua 
da eta oihuka esan daitezkeen gau-
zak, maiz, irriño batez, ludikotasu-
nez esanda, iritzi asko alda daitez-
ke. ikastolok ludikotasuna erabiltzen 
dugu gure jaia, gure kilometroak, 
antolatzeko. ondo igarotzeko espa-
zio ludikoa eskaintzeaz gain, guz-
tiok hainbat ekimenetan parte 
hartzeko dinamika piztu nahi dugu 
aurtengoan.

ikastolak herritik sortu ziren, 
herrian murgilduta bizi dira eta bere 
hoberena herriari eskaintzen diote. 
ikastolek badute konpromiso irmoa 
jendartearen aurrean: bere proiektu 
pedagogikoa aztertu, sakondu, lan-
du eta beti aitzindaria izan. Aitzin-
daria izatea ez da hezkuntza komu-
nitatean planteatzen den lehia; 
aitzindaria guretzat da ume eta 
gazteengan, beren gurasoekiko dugun 
errespontsabilitatea eta erronka. 
gure lana ongi, oso ongi, demasa, 
egin nahi dugu!

Aurten kilometroak usurbilen 
ospatu ondoren, Bergarako Aran-
zadi ikastolan hartu dugu lekukoa, 
eta hilaren 6an Bergarako herriari 
eskaini genion aurkezpen ekitaldian 

ikastolaren lehendakari Aitziber 
lopez de Aretxagak ongi adierazi 
zuen bezala: "Ez dugu lekukoa gure 
ikastolan gorde nahi, lekukoa Ber-
garako herriari eskaini nahi diogu". 
Eta, alkatearen eskuetan utziz, 
lekukoa, datorren urtean urriaren 
2an ospatuko dugun kilometroak 
2016 arte, udaletxean egongo da.

lekukoa usurbil herritik jaso eta 
Bergarako herriari eskaini diogu. 
Ekintza sinbolikoa da, noski, baina 
ez dugu sinbolismo hutsean geldi-
tu nahi. kilometroak bezalako alda-
rrikapenerako gune ludikoek berri-
kuntza ere eskatzen dute eta kon-
b e n t z i t u t a  g a u d e  a l d a ke t a 
garrantzitsuenak parte-hartzetik 
etorri behar duela. konpromiso hau 
hastapenetik gure lan egiteko eran 
integratu dugu eta inolako plangin-
tza osatu baino lehen herriko era-
gile guztiei aukera emango zaie ez 
plangintza batean parte hartzeko, 
lehenengo unetik plangintza sor-
tzeko baizik.

jasangarritasuna, parekideta-
suna, aniztasunaren errespetua, 
demokrazia parte-hartzailea eta 
zuzena, errespetuzko ludikotasun 
aske eta sortzailea, kontsumo ardu-
ragabearen kontrako iritzia eta jarre-
ra… Hauek guztiak ez dira kontzep-
tu hutsak; ikastolan iraunkorki gure 
hezkuntza proiektuan lantzen diren 
konpetentziak dira hauek. gure nahi 
sutsuena da gure jaia horren jarrai-
bidea izatea!

Aldaketa herritarren 
parte-hartzetik

"Proiektu 
pedagogikoa aztertu 
eta beti aitzindaria 
izatea da ikastolen 
konpromisoa"

"jasangarritasuna, 
parekidetasuna..., 
ikastolan iraunkorki 
lantzen diren 
konpetentziak dira"

mikel Egibar | koordinatzailea
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OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Lasaitasuna, hurbiltasuna eta berotasuna 
senide maitatu bat agurtzen duten horientzako

Maribi BERGARAN, Amillaga 27an •  617 44 21 55 / 943 76 94 73 • maribi@oroilore.com

Autoen kristalak konpondu, aldatu eta tindatu
www.desacristal.com

TAILERRA ETA BULEGOAK BERGARAN: Santalaitz, 6 - 5. Pab. 83 P.K. Tel.: 943 76 36 09 Faxa: 943 76 73 45. 
TAILERRA IRURAN: Ibaiondo Bailara 17 Pab. 8 20271 Tel.: 943 69 16 16 Faxa: 943 69 12 47

INPAKTUEN KONPONKETA

Azkarragoa, 
ekologikoagoa 

eta ekonomikoagoa.

Ez itxaron kristala 
guztiz apurtu arte.

 
Kostu barik zuretzako:

aseguru etxeekin 
zuzenean  

tramitatzen dugu.

adin eta gustu 
askotarikoak
Kilometroetako arropetan hamaika aukera: kirol jertseak; 
kamisetak; haizetik babesteko txaketak; lepoko zein burukoak...
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Euskara,
zeuria,
geuria!

IRTEERAK
Hernani
azaroak 29, domeka, egun osoz

usurbiL
azaroak 29, domeka, goizez

eibar
azaroak 30, astelehena, goizez

menDaro
abenduak 5, zapatua, goizez

urretXu
abenduak 13, domeka, egun osoz

mutriku
abenduak 19, zapatua, goizez

oiartZun
abrenduak 19, zapatua, goizez

toLosa
abrenduak 19, zapatua, goizez

LeZo
abenduak 20, domeka, goizez

aZPeitia
abenduak 21, astelehena, goizez

HonDarribia
abenduak 21, astelehena, goizez

arrasate
abenduak 22, martitzena, goizez

eLgoibar
abenduak 26, zapatua, goizez

orDiZia
abenduak 30, eguaztena, goizez

Informazio gehiago: 
eskaneatu qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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Amilaga 39, Bergara  •  Tel./Faxa: 943 76 12 99  •  e-posta: euskalduna@harrespil.net

Hileta Zerbitzuak

BEILATOKIA • ETENGABEKO ZERBITZUA • LORE KOROAK 
ESKELAK • TRAMITE GUZTIEN BIDERATZEA

BERGARA • San Juan auzoa • 943 76 22 97

Gora Kilometroak!

z
elan doaz Kilometroe-
tako kontuak?
Urriaren 6an jaso 
genuen lekukoa Usur-
bilen, Udarregi ikas-

tolaren eskutik, eta, lehen aldiz, 
lekukoa herriari eman diogu. 
Aranzadik beste bi aldiz antola-
tu izan du Kilometroak jaia, 1991n 
eta 2007an, eta bietan lekukoa 

ikastolan egon da, baina orain-
goan udaletxera eroan dugu.
Zergatik lekukoa udaletxean?
Aranzadi Ikastolak jauzi bat eman 
nahi du aurten Kilometroak jaia-
ren antolaketan, eta herriarekin 
egin nahi du. Ikastola herriak 
sortu zuen duela 44 urte, eta 
herriarekin egin nahi dugu aur-
tengo bidea. Jai honek garrantzi 

handia dauka Bergararendako 
ere. Urtean zehar kulturaz, kiro-
laz, prebentzioaz, jasangarrita-
sunaz… jantziko da herria eta 
urriaren 2an 100.000 pertsona 
inguru gerturatuko da bertara; 
beraz, garrantzitsua deritzogu 
herriarekin batera jarduteari.
Zer eskatuko diezue herriari eta 
herritarrei?

Eskatu ez diegu herritarrei ezer 
eskatuko, eskaini egingo diegu. 
Zer? Kilometroak jaiaren prota-
gonista izatea. 

Bergarak ia 15.000 biztanle 
ditu, adin, izaera, pentsamolde, 
iritzi, adimen… askotarikoak, 
eta horrek Kilometroak antola-
tzeko gaitasun handia ematen 
dio herriari. Bakoitzak egiten 
dakiena proiektuaren mesedetan 
jartzen badu, demaseko kilome-
troak antolatuko ditugu; beraz, 
beren izaera hori Kilometroak 
jaian erakusteko aukera eman 
nahi diogu herriari.
Zelan gauzatuko duzue hau guztia?
Herriko talde, erakunde, elkarte 
eta batzordeekin bilduko gara 
eta Kilometroak eguna eta ordu-
ra arteko programa diseinatzen, 
sortzen, gauzatzen jarriko gara 
denon artean, bakoitzak dakien 
horretatik, jakina. 

Bi eratako parte-hartzea 
aurreikusten dugu: alde batetik, 
herriko erakunde eta elkarteek 
egin dezaketena eta gazteek eta 
familiek egin dezaketena. Azken 
hau autogestioaren ikuspuntutik 
ikusten dugu.
Ez da samurra hori irudikatzea. jar 
dezakezu adibiderik? 
Demagun gaztelekutik preben-
tzioa lantzeko programa bat gara-
tu nahi dutela urtean zehar, edo 
gastronomia elkarteek lehiaketa 

bat antolatzen dutela egunean 
bertan, edo mus txapelketa erral-
doia, xake elkarteak xake erral-
doia antolatu nahi duela… Era 
horretakoak izan daitezke taldeen 
ekarpenak. 
Baina hau ez berria…
Lehen ere egin izan direla esan 
diezadakezu, eta horrela da, bai-
na lehen, Kilometroek eskatzen 
zioten erakundeari hau edo beste 
egitea, eta orain, berriz, erakun-
deak berak egingo du berarentzat 
egokiena dena, zer egin nahi duen 
erabakitzeko eskumena izango 
du, antolatzaile izango da, eta ez 
antolakuntzaren laguntzaile. Bes-
tetik, gazte eta familiekin egingo 
dena konplexuagoa izango da. 
Adibidez, gazteen programa gaz-
teek egitea edo umeen eta gurasoen 
presentzia eta papera zirkuituan 
urriaren 2an zelakoa nahi duten 
erabaki eta antolatzea.
2016an ikastolak 45 urte beteko 
ditu eta Kilometroak jaia antolatzen 
den 40. aldia izango da Bergarakoa. 
Horren inguruan zerbait egingo 
duzue?
Ekintza berezirik ospatzeko ez 
dugu antolatu oraindik, baina 
egongo da zerbait, bai. Garrantzia 
eman diogu, alde batetik, ikasto-
laren sorrerari, lehen aipatu 
bezala, eta horren harira herritik 
sortutako ikastolaren jaia herri-
ra eroan nahi dugu. Bestalde, 

"herritarrekin 
egin nahi ditugu 
Kilometroak"

Ekaitz Aranberri | koordinatzailea

Kilometroak bergararrek, herriko taldeek-eta antola ditzatela 
nahi du Aranzadi Ikastolak. Horretaz, asmoez eta orain arte 
egindakoaz dihardu Kilometroak 2016ko koordinatzaileak

"dendako taldean ariko naiz 
beste lagun batzuekin batera. 
Hartu dugu konpromisoa 
herrietara egiten diren 
irteeretan parte hartzeko, 
kamisetak, fularrak eta 

bestelako arropak saltzeko. 
Herrietako feria eta jaietan 
ibiliko gara... Aranzadiko ikasle 
ohia naiz eta ikastolak beti 
funtzionatu du elkartasunetik. 
Lagundu egin behar da".

Kilometroetako 
ze batzordetan 

hartu behar 
duzu parte?

MaItane arteaGa  | ikAslE oHiA
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FORJAZKO TRESNERIA

Muriondo auzoa z/g 20570 BERGARA
www.lazpiur.com - lazpiur@lazpiur.com
Tel.: 943 76 90 16

MAKINERIA FABRIKAZIOA

Bidekurutzeta 16 · Tel. 943 76 23 94 · 20570 Bergara
relojeriaetxeberria@gmail.com

Bitxitegia

Erlojutegia

Antzinako hormako erlojuen konponketa eta zaharberritzea

Gure bitxitegi tailerra

Edozein bitxi mota itxuraldatzen dugu

1977an egin zen lehen Kilome-
troak jaiaren espiritua berres-
kuratu nahiko genuke oraingo 
honetan. Gogoratzen baduzue, 
garai haietan jendeak babesle 
bat aurkitzen zuen, erakunde 
bat edo partikular bat, eta, par-
te-hartzaileak egiten zuen kilo-
metro bakoitzeko, babesleak 
ikastolari diru bat ematen zion. 

Jai parte-hartzailea zen. Gaur 
egun, berriz, parte-hartzea beste 
era batekoa da, datorrenak par-
te-hartze pasiboa du: entzun, 
ikusi edo jan egiten du, eta horri 
buelta eman nahi diogu. Horre-
gatik, herriarekin batera anto-
latuko diren ekintzak parte-har-
tzaileak izatea nahiko genuke, 
datozenek eginez disfruta dezaten.

Azaroaren 6an irudiaren, leloaren 
eta arroparen aurkezpena egin 
zenuten. Zelan joan zen?
Oso pozik gaude egin genuena-
rekin. Gure helburua aurkezpen 
berritzaile, desberdin eta polita 
egitea izan zen, eta, jaso ditugun 
iritzien arabera, lortu genuen 
gure helburua. Ideia irudikatzea 
lortu dugula esango nuke. Ikas-
tolako fatxada erabili genuen 
agertoki bezala, ikastolaren berri-
kuntzaren adierazle, eta patioa 
bete-bete egin zen. Ekitaldi labu-
rra, ikusgarria eta polita izan 
zen eta herriko hainbat eragilek 
hartu zuten parte. Aprobetxatu 
nahi dut ekitaldia posible egin 
zuten pertsona guztiei eskerrak 
emateko, ikuskizunean parte 
hartu zuten guztiei eta atzean, 
ezkutuko lana egiten egon ziren 
boluntario guztiei.
Arroparen aurkezpena egin zen 
egun hartan. denda irekita dago, 
denda ibiltaria martxan?
Azaroaren 9an ireki genuen, 
Bidekurutzetan, lehen Edel zegoen 
lokalean. Oso-oso polita dago, 
Miren Berraondo gure diseina-
tzaileari eta haren aginduetara 
egon den muntaia taldeari esker. 
Arropak ere polita behar du izan, 
arrakasta handia izan du eta. 
Horrez gain, astebururo egiten 
ditugu irteerak Gipuzkoako hain-
bat herritara: feriak, jaiak…

Zein da dendaren ordutegia?
Astelehenetik ostegunera, 
17:00etatik 20:00etara. Ostirale-
tan, 10:00etatik 13:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara. Larunba-
tetan, 10:00etatik 13:00etara. Den-
da, erakusleihoa… oso txukun, 
politak, geratu dira. Orain, fatxa-
da ere atondu nahi dugu, horren 
gaineko araudiak uzten digun 
neurrian. 
Zein beste ekimen duzue martxan?
Urtean zehar era askotako eki-
menak antolatuko dira kultura-
ren, kirolaren, eta abarren ingu-
rukoak, baina arroparekin bate-
ra badago beste ekimen handi 
bat: Gure Zozketa. 60.000 euro 
zozketatzen dira eta txartelak 5 
euro balio du. Saria handia da 
eta erantzun ona du zozketa honek. 
Jende askok Gabonetako loteria 
ordezkatzeko erabiltzen du. Hauek 
saltzeko ere irteerak egiten ditu-
gu, arroparekin bezala. Horrez 
gain, norbaitek erosi nahi badu, 
dendan bertan eskura dezake.
Zelan jakingo dugu urtean zehar 
Kilometroetan zer, noiz eta non 
dagoen?
Hedabideen, kartelen edo sare 
sozialen bidez; Twitterren nahiz 
Facebooken, esaterako. Webgu-
nea ere martxan dago: www.
kilometroak.eus. Bertan aurki-
tuko dituzue Kilometroekin lotu-
tako albiste guztiak.

"1977an egin 
ziren lehen 
Kilometroen 
espiritua 
berreskuratu 
nahi dugu"

ekaitz aranberri –Kilometroak 2016ko koordinatzailea– aranzadi Ikastolaren aurrean.

"Enpresan garrantzitsuena 
langileak dira; horregatik, 
asko zaintzen dugu haien 
formazioa. Horretan ikastolek 
zeresan handia daukate, lan 
itzela egin dute euskarazko 

hezkuntzan. Formazioa, 
euskara kontutan izanik, eta 
Aranzadi Ikastola gure 
enpresaren herri berekoa 
denez, Kilometroak babesten 
ditugu". 

Merezi du 
Kilometroak 

jaiaren babesle 
izatea?

ItzIar eLGarreSta  | sorAlucE EnprEsAkoA
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A R O Z T E G I A  -  A LT Z A R I A K
U G A R T E

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 034630

AROZTEGIA
San Juan 1a
Tel.: 943 765491

BERGARA
aroztegia@ugartearoztegia.com

Proiektuak · Koltxoiak 
Horma-armairuak 
Altzariak neurrira 

Ateak · Eskailerak · Leihoak · 
Tarimak · Egur lanak

a
ranzadi Ikastolak 
hirugarrenez antola-
tuko ditu Kilome-
troak Bergaran. 1991n 
eta 2007an egin dira 

aurretik Bergaran. 2016koa izan-
go da hirugarrena. Azpeitian 
(1979, 2000 eta 2011) eta Donostian 
(1983, 1995 eta 2009) ere antolatu 
dituzte hiru bider. 

Bergaran datorren urtean 
egingo dena 40. edizioa izango 
da. 1977an Beasainen egin zen 
lehen aldiz. Haren ostetik etorri 
ziren beste lurraldeetako ikasto-
len aldeko festak. Debagoienean, 
Arrasaten, Bergaran, Oñatin eta 
Aretxabaletan-Eskoriatzan egin 
dira. Arrasaten, 1981ean; Oñatin, 
1989n; Bergaran, 1991n eta 2007an; 
eta Aretxabaleta eta Eskoriatzan, 
2005ean. Oñatin, bigarrenez anto-
latzeko aukera izango dute 2017an. 
Horrenbestez, bi urtez jarraian 
ospatuko da Debagoienean, 2016an 
eta 2017an, eta bergararrek oña-
tiarrei pasako diete lekukoa. 

IrudIa, LeLoa... 
Hasieratik irudia eta leloa izan 
dira Kilometroen bereizgarriak, 
ikur nagusiak. Gerora, baita 
abestia eta arropak ere. Azke-
neko urteetan Kilometroak urte 
osoko jai bihurtu da, ez bakarrik 
urriko lehen domeketakoa. Jaki-
na, eguna da garrantzitsuena, 
batez ere, lurraldera begira, bai-
na urte osoan antolatzen dira 
ekitaldiak: kirol, kultura edo 
hezkuntzarekin lotutakoak, batik 
bat. Eta irudiaren, leloaren, arro-
pen eta helburuen berri emate-
ko momentuak jakingura handia 
sortzen du, batez ere herri anto-
latzailearen eta ikastolako komu-
nitateko kideen artean. Hala 
izan da aurten ere, Bergarako 
Kilometroen aurkezpenaren hari-
ra, azaroaren 6an, Aranzadi Ikas-
tolako jolastokian egin zen eki-
taldian. 

Igo tipi-tapa euskararen alda-
pa (1991) eta Argi daukagu (2007) 
izan dira Bergarako aurreko Kilo-
metroetako leloak. Abestiei dago-
kienez, lehenengoan, Juan Mar-
tin Elexpuruk (hitzak) eta Izaskun 
eta Xabier Labaienek (musika) 
egin zuten; 2007koan, Asier Elor-

tzak (Belceblues) musikatu zuen 
Bergarako bertso eskolaren letra.

Zirkuitua da Kilometroetako 
beste bereizgarri bat. Baina azken 
urteetan garrantzia galtzen joan 
da erosotasunaren eta segurta-
sunaren mesedetan. Gaur egun, 
guneen bueltan antolatzen dituz-
ten ikuskizunek hartu dute inda-

rra eta geroago eta gutxiago dira 
zirkuitu osoa oinez egiten dutenak.

Kilometroen sorreran, 1977an, 
helburua zen jendeak ahalik eta 
kilometro gehien egitea, eta enpre-
sek, dendek eta erakundeek babes-
ten zituzten, diruz, egindako 
kilometro horiek. Ameriketako 
Estatu Batuetatik ekarri zuen 

ideia Josu Erguinek, Vietnamgo 
gerran borrokatu ziren soldaduei 
laguntza eskaintzeko antolatzen 
zuten jaia aintzat hartuta.

zIrKuItu aLdaPatSua
1991n Bergaran egin zen Kilome-
troak jaiak zirkuitu maldatsua 
izan zuen. Herrigunetik San Mar-
tzialeraino igotzen zen. Eguraldiak 
ez zuen askorik lagundu: goiz 
euritsua izan zen, arratsalderako 
ostarteak zabaldu baziren ere. 
80.000 lagun batu ziren festara. 
Horien artean, orduko hainbat 
aurpegi ezagun: Marino Lejarreta 
txirrindularia, Karlos Argiñano 
sukaldaria, Luis Mari Lopez Rekar-
te futbolaria –Aitor Lopez Rekar-
teren anaia–… Eli Galdos diputa-
tu nagusiak eta Antonio Campos 
Ikastolen Federazioko presidenteak 
moztu zuten hasierako zinta Aran-
zadiko jolastokian. Egitarauan, 
musikak orduan ez zeukan gaur 
egun daukan presentzia eta garran-
tzia. 1991 hartan, eguneko izarra, 
musikari dagokionez, Egan taldea 
izan zen.

eLhuyar anaIaK 
2007koan Argi daukagu izan zen 
leloa, Elhuyar anaiek Bergarako 
Errege Seminarioan –Aranzadi 
Ikastolaren egoitzan–, 1783an, 
wolframa aurkitu izanari keinu 
eginda.

Arrakastatsua izan zen urtea, 
eta baita eguna ere. Eguraldiak 
lagundu egin zuen: ateri egon zen 
eta eguzkia nagusitu zen, baina 
antolatzaileen artean urduritasu-
na nabaritu zen aurreko egunetan; 
izan ere, ostiralean, euri zaparra-
da handiak izan ziren. Esne Bel-
tza, Anje Duhalde, Anari, Gose, 
Kauta… askotariko musika ema-
naldiak izan ziren, beste ekitaldi 
askoren artean, bost gunetan 
banatuta. Zirkuitua urbano eta 
lau samarra izan zen, Agarreko 
garaiko eta San Martin auzoko 
tarteak izan ezik.

Agurne Barruso zen alkatea 
eta Markel Olano ahaldun nagu-
sia, eta biak izan ziren hasiera 
ekitaldian. Patxi Azkargorta 
1936ko gerra aurretik Bergaran 
ikastolako ume izan zena omen-
du zuten eguerdiko ekitaldian. 

hirugarrenez Bergaran
Kilometroak jaia, Bergaran, 1991n eta 2007an antolatu da aurretik; debagoienean, guztira, bost herritan

2007ko Kilometroak eguneko hasiera-ekitaldia. 1991ko zinta mozketa.

donostian 
eta azpeitian 
bakarrik egin 
da hiru bider 
jaia orain arte

Kilometroak 2016ko aurkezpen ekitaldiaren une bat aurtengo azaroaren 6an.

Igo tipi-tapa... 1991ko irudia. 2007ko irudia: Argi daukagu. 2016ko irudia: Demasa.
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Urrian grabatu zuten Arrasate-
koek, Haritz Harreguyrekin, 
Higain estudioetan, Sin mirar 
atrás bilduma. Durangoko Azo-
kan aurkeztuko dute Mauka 
Musikagintzaren standean.

Kolaborazio bereziak 
Hamaika kantu bildu dituzte. 
"Denetarik dago. Julen omenez  
Bost whiski sortu dugu. Kola-
borazioak ere asko daude: Non 
Servium abeslaria eta gitarra
-jolea; Alemaniako Oxymoron 
taldeko abeslaria ere etorri zen 
Usurbilera grabatzera... My fuel 
kantua da hori, eta astean igo-
ko dugu abesti horrekin egin-
dako bideoklipa Youtubera", 
kontatu du Hodei Beitiak, abes-
lari eta baxu-joleak. 

Euskaraz hiru kantu, inge-
lesez bi eta gainontzekoak gaz-
teleraz abestu dituzte. "Gai asko-
ri buruzkoak dira. Soinu aldetik 
aurrekoaren bidetik doa, baina 
abestiak makarragoak, indar-
tsuagoak, dira. Gustura gaude 
lan berriarekin: kolaborazioak, 
zelan entzuten den...". 

'hil orduko bizi' biniloa laster 
20 urte beteko dituzte, 2017an, 
eta proiektu berriei heltzeko 
indarrarekin jarraitzen dute.
Datorren urte hasieran izango 
dute Madrilgo Crom Recordse-
kin aurreko lanaren biniloa 
kalean. Hogeigarren urteurre-
naren bueltan zerbait berezia 
egin guran ere badabil laukotea.

Horrez gainera, zuzenekoak 
ere ari dira lotzen: Durangokoaz 
gain, Madrilen pare bat dituzte, 
eta Berlinera ere joango dira 
lan berriarekin.

'sin mirar atrás': arkada social taldearen 
bosgarrena, labetik ateratzeko prest!

fItXa

diskoa

taldea: arkada social.

sin mirar atras

estiloa: street-punka.

argitaletxea: mauka musikagintza.

Arkada Social taldeko kideak.  | HoDEi BEitiA

Durangoko Azokako Ahotsenean izango dira, abenduaren 5ean, 17:40an

A. ArANBUrUZABALA  |  ElgEtA

Musika eta dantza tradizional 
ludikoekin osatutako gidatutako 
dantzaldia izango da etzi, dome-
ka, Patxi Monteroren eskutik, 
Espaloia antzokian, 19:00etan. 
Ohi moduan, sarrera doan da eta 
parte hartzea, librea. 

abenduaren 11n, afaria 
Bigarren dantza-afari tematikoa 
antolatu du Herrixa Dantzan eki-
menak. Errusia eta Setomaa 
herrialdearen inguruan da hona-
ko hau. Datorren egubakoitzean 
egingo dute, Espaloia Kafe Antzo-
kian. "Lagun arteko afari pasa 
eta dantzaldia izango da. Helburua 
xumea da: Hennie Konings ira-
kaslearengandik eta Errusia eta 
Estoniaren artean banatuta dagoen 
Setomaa herrialdeko Klapp musi-
ka taldearengandik aurrez jaso 
ditudan doinu eta dantza ederrak 

partekatzea. Konings irakasleak 
lan eskerga egiten dihardu Erru-
siako tradizioko musika eta dan-
tzak jaso, gorde eta zabaltzeko. 
Errusiako kontradantzak eta 
Horovod deritzon irradaka dan-
tzak ikasi eta horiek dantzatzeko 
doinuekin maitemindu nintzen. 
Korruan lotuta egiteko dantza 
samur, eder eta hunkigarriak 
dira", azaldu du Patxi Monterok, 
ekimenaren antolatzaileak. 

Ohiko dantza gidatuak ez beza-
la, dantzan eskarmentua dutene-
nei zuzendutako jarduera da 
honako hau eta 20 euro dira 
ordaindu beharrekoak. 

Aldez aurretik eman behar 
da izena eta honako hauek dira 
bideak: 675 94 46 09 telefonora 
deituta, herrixadantzan@gmail.
com helbidera idatzita edo Herri-
xa Dantzanek Goiena.eus atarian 
duen blogean formularioa beteta. 

errusia eta setomaa 
herrialdeen gaineko 
afaria espaloian
Herrixa Dantzan ekimenak dantza saioa egingo du 
domekan; eta datorren astean, afari tematikoa

AITZIBEr ArANBUrUZABALA  |  oÑAti

Saiakera bat, bi eleberri eta elka-
rrizketa liburu bat argitaratu 
ostean, gazteentzako Urpekariak 
(Erein) liburua aurkeztu zuen 
atzo, eguena, Fermin Etxegoienek, 
Donostiako Udal Liburutegian. 

Argitaletxeak bota zion enbi-
doari erantzunez idatzi duela dio 
idazle oñatiarrak. “Iaz, Eutsiko 
diogu! elkarrizketa liburua argi-
taratu nuen Ereinekin. Kazeta-
ritza lan bat zen hura, eta, nor-
malean ez moduan, dirua jaso 
nuen idazten nebilen unean. 
Liburu horren bueltako bilera 
batean geundela, Ereineko Ola-
tzek gazteentzako liburu bat idaz-
teko proposatu zidan. Nik ez nuen, 
orduan, gazteen erregistro horre-
tan nire burua ikusten, baina 
esku artean nuen elkarrizketa 
liburua irailerako bukatu nuen 
eta abendura arte nuen Ereine-
koekin kontratua. Zorretan sen-
titzen nintzela-eta, 'hasiko naiz 
zerbait idazten', esan nion nire 
buruari, eta horrela idatzi nuen 
30 orriko zirriborroa. Argitale-
txeko lagunei bidali nien eta ego-
ki ikusi zuten liburuaren tonua 
eta baita kontakizuna ere, eta 
aurrera egitea erabaki genuen", 
kontatu du Etxegoienek. 

nerabezaroko tirabirei buruz  
Aita-seme batzuen oporraldiaz 
dihardu Etxegoienek oraingoan.    
Gironako L'Estartit herrira joan 
dira eta handik gertu dauden 
Meda uharteetara doaz urpeka-
ritza-bataioa egitera. Itsas bidaian, 
ama-alaba batzuk ezagutuko dituz-
te, eta bi gazteen arteko begiradak 
gurutzatuko dira. "Semeak 15 
urte inguru ditu, eta, alde horre-
tatik, esan daiteke, neurri batean, 
iniziazioaren inguruan egindako 
eleberria dela. Bide horretatik 
doa izenburua, metafora bat egi-

ten dut urpekari moduan estrei-
natzearen eta helduen bizimoduan 
sartzearen artean. Horrez gaine-
ra, nerabezaro garaian sortzen 
diren aitaren eta semearen arte-
ko tirabirak ere jasotzen dira, 
eta oporretan beraiekin joan ez 
den amaren papera ere hor dago... 
Pertsonaje galeria txiki eta anitz 
bat sortzen da kontakizunean 
zehar", dio idazleak; eta gainera-
tu du helburua ez zela autobio-
grafia bat idaztea, inguruan due-
netik elikatuta idazteko joera 
badu ere.

Kontakizuna, egunez egun 
Liburuak egitura nahiko nor-
mala duela dio: " Egunez egun 
dago oporraldia kontatuta. Oroi-
tzapenen bitartez iraganeko 
pasarte batzuk berrekarrita dau-
de eta aurrera begira dituzten 
proiektuen bitartez etorkizuna-
ri keinu batzuk ere badaude; 
baina, printzipioz, kontakizun 
kronologikoa da".  

Iazko irailean hasi, eta aur-
tengo udaberrirako erdi buka-
tuta zuen lana: "Bukaera baten 
bila nenbilen, ez nuen batere 
garbi. Azkenean,  nire ustez, 
hartu du bukaera kutsua. Ez da, 
akaso, guztizko bukaera izango; 
izan ere, argitaletxekoek ez dute 
baztertzen, aurrerago, pertsonaia 
horiek beste istorio batzuetan 
murgiltzea. Desiatzen nago ira-
kurlearen feedbacka jasotzeko; 
gerokoak, gero ikusiko ditugu". 

'urpekariak': Fermin etxegoienen 
proposamena gazteendako

Aita-seme batzuen oporraldiaren kontakizuna argitaratu du oñatiarrak 

protagonistak bezala, idazlea ere eremu berrian murgildu da honako honetan 

Fermin Etxegoien, Urpekariak liburua eskuetan duela.  |  ErEin

liburua

urPekariak

generoa: eleberria.
egilea: Fermin etxegoien (oñati, 
1966).
argitaletxea: erein.
orrialdeak: 152.

fItXa

A. A.  |  ArrAsAtE

Jesus Mari Arruabarrena, 
Joseba Sarrionandia eta Txe-
lu Angoitia dira egileak eta 
azala, berriz, Jose Luis Zume-
tak egin du, Azokako aurten-
go kartela moldatuta. "Saia-
kera formatuan idatzita dago, 
baina irakurterraza da. Hiru 
unibertso batzen dira liburuan: 
Mundutik Azokara, Azokatik 
mundura eta irudiak. Irakur-
leek orain arte ezagutu ez 
duten Joseba Sarrionandia 
topatuko dute: mundua uler-
tzeko bere perspektiba per-
tsonala ematen du, saiakera 
mamitsu eta ausart baten 
bidez. Azokaren historia batze-
ko elkarrizketak egin eta leku-
kotzak jaso ditu Jesus Mari 
Arruabarrenak, eta haren 
bitartez ezagutu ahal izango 
ditugu Azokaren hastapenak, 
bilakaera eta bitxikeriak... 
Txelu Angoitiaren argazkien 
bidez, berriz, bestelako Azoka 
ezagutuko du irakurleak: alde 
intimista, artistikoa...", azal-
du zuten martitzenean Bilbo-
ko BBK aretoan egindako 
aurkezpenean. 

Durangoko Azokako egu-
netan (abenduaren 4tik 8ra) 
eskuratu ahal izango da 255 
orrialde dituen liburu elebi-
duna, 20 eurotan. 

azokaren 50 
urteko ibilbidea 
liburuan jaso 
du gerediagak 
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Mursego, Maite Arroitajauregi, 
eibartarra hirugarrenez izango 
da Kooltur Ostegunetan: "Gutxik 
errepikatu dute, baina Murse-
go pozik dakargu. Gustuko dute 
entzuleek, berezia delako eta 
nahaste bitxiak ekartzen ditue-
lako beti; ikusleak harrituta 
geratzen dira harekin", jakina-
razi du Iker Barandiaran anto-
latzaileak. Horrek zabalduko 
du abenduko egitaraua, datorren 
eguenean, hilaren 3an, 22:00etan.

Han taldea eta 'Vinyland' filma 
Abendua motza izango da gaz-
tetxeko ostegun musikariei 
dagokienez, baina indartsua. 
Hilaren 10ean, Han talde elo-
rriarrak girotuko du gaztetxea. 
Eskarmentu handiko musika-
riek, beste batzuen artean Ama 
Say eta Non Demontre taldee-
tako kideek, osatu duten taldea 
da eta atera berri duten Han 
diskoa aurkeztera datoz. "Bon-

berenea estudioetan grabatu 
dute eta kontzertu gutxi batzuk 
dabiltza eskaintzen; gurean 
izango da bat", argitu du Baran-
diaranek. 

Eta abendua bukatzeko, hila-
ren 17an, Vinyland filma eman-
go dute, Amaia antzokian. Mar-
cos Garcia eta Mikel Insausti 
donostiarrek zuzendutako filma 
Donostiako Zinemaldian aur-
keztu zuten, eta, hain zuzen, 
filmean parte hartu duen Last 
Fair Deal taldea ere etorriko 
da zuzeneko akustikoa eskain-
tzera. Zuzendariak ere bertan 
izango dira.

Pozik orain artekoarekin 
Antolatzaileak oso pozik daude 
Kooltur Ostegunek irailetik 
hona izan duten ibilbidearekin: 
"Ikusle kopuru polita izan da 
eguen guztietan eta oso pozik 
gaude, baita etorritako taldeen 
kalitatearekin ere", jakinarazi 
du Barandiaranek.

mursegok zabalduko ditu 
abenduko kooltur ostegunak

Periko solabarriaren irudia 
jaso du eneko barberenak
Ezker abertzaleko kideari egindako elkarrizketekin 
osatu du 'periko gazteekin hizketan' liburua
mIrArI ALTUBE  |  ArrAsAtE

Ernaiko kideek eskatu zioten 
2013an Perikoren gaineko liburu 
bat idazteko Barberenari, eta 
hark, Solabarria hurbiletik ez 
ezagutu arren, onartu egin zuen 
erronka. "Halaxe hasi ginen 
lanean talde bat, ikertzen, ira-
kurtzen eta hura ezagutzen zute-
nekin egoten. Eta zortzi edo hamar 
elkarrizketa luze egin genizkion 
berari", dio Barberenak. Elka-
rrizketa luze horietan kontu asko 
jaso zituzten, beste batzuen artean 
bizipenak eta iritzi politikoa, bai  
iraganekoa, bai egungo kontuen 
gainekoa. Eta horrek eman du 
Periko gazteekin hizketan.

asko ikasteko 
"Periko aipatzerakoan haren 
figura politikoaren eta konpro-
miso nekaezinaren gainean egi-
ten da berba sarritan. Baina nik 
uste dut humanismo handiko 
pertsona izan zela, beti pobreei 
eta langileei laguntzeko gertu", 
dio Barberenak. Horretan eredu 
izanik, harengandik asko dagoe-
la ikasteko gaur egun ere uste 
du: "Aurreiritzirik gabe lagundu 
behar dugula erakusten digu. 
Errefuxiatuen gaia mahai gai-
nean dagoenean askotan aurrei-
ritziekin jokatzeko tentazioa 
izaten da, eta seguru nago inon-
go zalantza barik lagunduko 
zukeela hark".

Hala, biografia baino gehiago 
da liburua. "Berarekin izandako 
elkarrizketen emaitza da. Atal 
biografikoena Iñaki Egañaren 
sarrera da". Eta Barberenak pena 
handia du liburua bukatzear zela, 
aurtengo ekainean, hil izana ezker 
abertzaleko militante esangura-
tsua: "Askotan galdetzen zigun 
bere esanek balioren bat ote zuten, 
ez zuelako pertsonalismoetan 
jausi gura. Baietz esaten genion, 
bere istorioak eta bizipenak inte-
resgarriak zirela egungo gazteen-
dako ere".

aurkezpena, domekan 
Barberenaren laugarren liburua 
da, fikziozkoa ez den lehenengoa: 
"Aurrekoak genero ezberdineta-
ko fikzioak izan dira eta hau 
saiakeratik gertu egon daitekeen 
lehenengoa da. Idazteko harra 
barruan daukat eta hor jarrai 
dezan gurako nuke", dio.

Domekan, hilaren 29an, Arra-
saten aurkeztuko du liburua. 
Irati tabernan izango da, 18:30ean, 
txokolateak lagunduta. Abendua-
ren 4an, ostera, Durangoko AAzo-
kan egongo da, Ahotsenean.

Eneko Barberena, liburua esku artean duela.  |   mirAri AltuBE

m.A.  |  BErgArA

Lehenengo eleberria argitaratu 
du Bilbon bizi den Itziar Labor-
da bergararrak. Kulturen eta 
arrazen arteko ezberdintasunean 
oinarritutako istorioa jaso du 
La herida de los diferentes elebe-
rrian. 

Baztandik Ipar amerikara 
Irakaslea izan da urte askoan 
Laborda, nahiz eta azken hirurak 
erretiratuta egon: "Kanpotik eto-
rritakoei eman nizkien eskolak 
orduan. Eta horrek zein ezberdi-
nak garen gogoeta eragin zidan. 
Hortik istorioa sortu zen, poliki
-poliki aurrera egin zuen, eta 
gero liburua etorri da", dio. Guz-
tira, bi urtetako lana izan da. 

Istorioak Baztanen, Nafarroan, 
du hasiera, agoteen lurraldean 
eta handik Frantziara joko du 
kataroengana, baita Ipar Ameri-

kara ere, gero. Hala, bost kultu-
ra talde ezberdinen arteko gora-
beherak izango dira: "Baztanen 
hasiko da istorioa bi familiarekin 
eta Ameriketara joan beharko 
dute horiek gero", dio.

XVIII. mendean hasi eta gaur 
egunera arteko kontuak jaso ditu, 
gainera: "Dokumentazio lan han-
dia eskatu dit horrek, eta hara eta 
hona ibili beharra; Frantziara, 
esaterako". Gaztelera hautatu du 
lehenengo eleberria idazteko ber-
gararrak: "Ama hizkuntza dut 
euskara, baina ikasketak gaztele-
raz egin nituen eta Bilbon, gaine-
ra, ez da Bergaran beste egiten. 
Hortaz, ez dut erraztasunik eus-
karaz idazteko. Hala ere, euskal 
berba asko sartu ditut", argitu du.

eguaztenean Bergaran 
Bilboko Beta argitaletxearekin 
kaleratu du liburua eta Elkar 
arduratuko da banaketarekin. 
Hala, datorren eguaztenean, aben-
duaren 2an, Bergarako Elkar 
liburu-dendan izango da sinatzen 
18:00etatik 19:30era. Durangon 
ere egongo da liburua.

Itziar Laborda idazlea.  |   i.l.

kultura artean korapilatutako 
istorioak itziar Labordaren eleberrian
'la herida de los diferentes' argitaratu berri du irakasle bergararrak

Aukeran konpainiako dantzariak taula gainean.  |   kAli

IdOIA dAVILA  |  ArAmAio

Euskararen Egunaren ospaki-
zunaren baitan, Aukeran kon-
painiak Fusioak emanaldia 
eskainiko du Aramaion. Bihar, 
zapatua, izango da dantza ikus-
kizuna, kultur etxean, 20:30ean. 

tradizionala eta oraingoa
Aukeran dantza konpainia Edu 
Muruamendiarazek sortu zuen 
1997an eta geroztik hainbat 
ikuskizun ekoiztu ditu taldeak. 
Ekoizpen horietan, dantza tra-
dizionalaren eta garaikidearen 
arteko uztarketa egiten dute, 
askotan musika eta dantza tra-
dizionalaren erritmo bizia apur-
tuz, pausoak mantsotuz.

Publikoak eta kritikak harre-
ra ona egin diote konpainiari 
bira egin izan duen lekuetan. 
Espainiako hainbat hiritan, 
Frantzian, Filipinetan, Argen-
tinan eta Uruguain eskaini izan 
ditu konpainiak ikuskizunak, 
besteak beste.

Koreografien nahasketa 
Fusioak ikuskizunak konpai-
niak orain arte egin dituen 
koreografia politenak hartzen 
ditu eta beste hiru gehitzen 
dizkio errepertorioari. Emanal-
di minimalista da eta "dantza-
ri eman nahi izan zaio prota-
gonismo guztia", Muruamen-
diarazek dioenez.

Aramaion Euskararen Egu-
naren harira ospakizun bat 
antolatu da eta horren baitan 
eskainiko da dantza emanaldia; 
izan ere, Aukeran konpainiak 
euskal dantza izaten du koreo-
grafia guztietan, "emanaldi guz-
tiek dute lotura euskal kultu-
rarekin".

Sarreren salmenta
Dantza emanaldirako sarrerak 
bihar bertan erosi ahal izango 
dira Aramaioko kultur etxean. 
Umeen sarreraren prezioa 2 
eurokoa izango da eta helduena, 
aldiz, 5ekoa.

aukeran-ek errepertorioa 
fusionatuko du aramaion
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1. etXebiZitZak

101. saLDu
bergara.  65 metro koadroko 
etxebizitza salgai arruriaga 
kalean. hiru logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
943 76 93 85 

bergara.  aukera ona. 65 metro 
koadroko etxebizitza salgai 
zabalotegi kalean. egoera onean. 
bigarren solairua. hiru logela. 
eguzkitsua. 80.000 euro. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 605 72 38 97 

 
103. errentan eman

aramaio.  70 metro koadroko 
etxebizitza ematen da errentan. 
bi logelakoa. Jantzita. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
656 73 13 21 

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

bergara.  etxebizitza ematen 
da errentan. nahiko berria. eguz-
kitsua. bi logelakoa. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 626 25 
75 95 

eskoriatza.  eduardo gorosarri 
enparantzan etxebizitza ematen 
da errentan. guztiz jantzia. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 605 77 51 65 

 
104. errentan Hartu

apartamentu bila aretxa-
baletan.  bikote euskaldun 
a re t xa ba l e ta r  ba t  g a ra  e ta 
apartamentu edo etxebizitza 
txiki baten bila gabiltza. 638 
72 53 88 

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

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

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

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

 

2. garaJeak

201. saLDu
bergara.  garaje itxia salgai 
bolun. 24.000 euro. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
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-
tuok deitu zenbaki honetara: 
686 20 31 35 

bergaran umeak zaintzeko.  
Pertsona euskaldun eta espe-
rientziaduna behar da goizez 
umeak zaindu eta etxeko lanak 
egiteko. 610 80 43 27 

Lagun egiteko pertsona 
bila.  amari lagun egiteko, per-
t s o n a  b a te n  b i l a  g a b i l t z a ; 
11:00etatik 15:00etara. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
657 77 34 19  

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

arrasate edo aretxabale-
t a .   e g u n e z ,  o r d u k a  z a i n 
a s t e b u r u e t a n  l a n  e g i n g o 
nuke, nagusiei kalera lagun-
t z e n ,  g a r b i k e t a k  e g i t e n , 
s u k a l d e  l a g u n t z a i l e  e d o ta 
etxeko lanak egiten. intere-
satua egonez gero deitu eza-
z u e  t e l e f o n o  h o n e t a r a : 
63484 41 94 

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. 
interesatua egonez gero deitu 
ezazue telefono honetara: 843 
63 09 66 

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

Debagoiena.  28 urteko nes-
ka  e u s ka l d u n a k  o n d o re n g o 
lanetan jardungo luke: umeak  
edo nagusiak zaintzen, den-
d a r i  l a n e ta n  e ta  g a r b i ke ta 
lanetan. interesatua egonez 
gero deitu ezazue telefono 
honetara: 622 37 61 41 

Debagoiena.  57 urteko ema-
kumea lanerako gertu. esperien-
tzia dut umeak zaintzen, enpre-
sak eta etxeak garbitzen, nagu-
siei laguntzen edota tailerrean. 
interesatua egonez gero deitu 
ezazue telefono honetara: 647 
10 58 72  edo 943 79 96 25 

Debagoiena.  emakume eus-
kalduna gertu umeak zaintzeko. 
interesatua egonez gero deitu 
ezazue telefono honetara: 674 
97 50 52 

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

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

Debagoiena.  emakumea ger-
tu nagusi edo umeak zaintzeko, 
arropa dendan lan egiteko, lan-
tegian, edota taberna eta atariak 
garbitzeko. interesatua egonez 
gero deitu ezazue telefono hone-
tara: 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 deitu ezazue tele-
fono honetara: 647 10 58 72 

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

Debagoiena.  etxean bertan 
bizi izaten lan egingo nuke, nagu-
siak zaindu, etxeko lanak egin 

eta abarrean. interesatua egonez 
gero deitu ezazue telefono hone-
tara: 631 49 94 96  edo 688 
85 44 78 

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

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

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

D e b a g o i e n a .   l o r a z a i n 
moduan lan egingo nuke. inaus-
ketan, ereiten eta birlandaketan 
aditua naiz. hondakin-uren ins-
talazioetan ere lan egin dezaket. 
gidabaimena eta ordutegi alde-
tik arazo barik. interesatua ego-
nez gero deitu ezazue telefono 
honetara: 622 72 11 64 

Debagoiena.  mutila gertu 
nagusiak zaintzeko eta garbike-
ta lanak egiteko. autoa daukat. 
etxean bertan bizi izaten edo 
bestela. 647 01 74 66 (Cristino) 

Debagoiena.  mutila gertu 
nagusiak zaintzeko. etxean ber-
tan bizi izaten edo orduka. 685 
64 85 64 

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

Debagoiena.  nagusiak edo 
umeak zainduko nituzke, etxean 
bertan bizi izaten. interesatua 
egonez gero deitu ezazue tele-
fono honetara: 664 27 43 72 

Debagoiena.  nagusiak zain-
tzen, etxeko lanak egiten edo 
enpresak garbitzen lan egingo 
nuke. interesatua egonez gero 
deitu ezazue telefono honetara: 
685 77 66 21 

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 deitu ezazue tele-
fono honetara: 602 16 00 28 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua gertu nagusi eta umeak 
zaintzeko, garbiketak egiteko 
edo gauak ospitalean egiteko. 
orduka edo jardun osoz. inte-
resa t u a  e g o n ez  g e ro  d e i t u 
ezazue telefono honetara: 652 
58 41 99 

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

Debagoiena.  neska ardura-
tsuak lan egingo luke etxean 
bertan bizi izaten edo bestela. 
baita atariak garbitzen ere. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 602 07 95 55 

Debagoiena.  neska euskal-
duna umeak zaintzeko prest, 
ordutegi zabala dut. gidabaime-
na eta auto partikularrarekin. 
interesatua egonez gero deitu 
ezazue telefono honetara: 629 
98 42 56 

Debagoiena.  neska gertu 
etxean nagusiak zaindu edota 

ospitalean gauak pasatzeko. 
geriatria tituluduna naiz. autoa 
daukat. interesatua egonez gero 
deitu ezazue telefono honetara: 
600 00 51 60 

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

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. interesatua egonez 
gero deitu ezazue telefono hone-
tara: 602 57 32 75 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak zaintzeko. etxean ber-
tan bizi izaten edo bestela. 626 
44 46 49 

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

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

Debagoiena.  Pertsona nagu-
siak zaintzen eskarmentua duen 
emakumea pertsona nagusiak 
zaintzeko edo etxeko lanak egi-
teko prest. aurretik lan egindako 
familien erreferentziak aurkez 
ditzaket. ordutegi aldetik inongo 
arazorik gabe. 600 30 24 68 

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

emakume euskalduna lane-
rako prest.  emakume euskal-
duna etxeko lanak egiteko, 
sukaldari moduan eskarmentua-
rekin, eta umeak zaintzeko prest.  
autoa eta gidabaimenarekin. 
690 86 46 80 

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

ile-apaintzailea.  esperien-
tziadun ile-apaintzaile eta este-
tizista lanerako prest, debagoie-
nean. 605 72 64 43 

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. 676 44 85 58 

neska esperientziaduna 
haurrak zaintzeko prest.  
neska euskalduna, magisteritza 
ikaslea eta aisialdian lan egin-
dakoa, prest umeak zaintzeko 
bergaran. 16:30etik aurrera. 
637 36 35 59 

oñati.  ikasturtean zehar arra-
tsaldez haurrak zaintzeko prest 
nagoen neska bat naiz. magis-
teritza ikasten ari eta haurrekin 
esperientziaduna ere banaiz. 
664 65 12 15 

 
403. besteLakoak

eskoriatzan umeak zaintze-
ko.  bi ume ikastolara eramate-
ko eta eguerdietan zaintzeko 
emakume bat behar dugu. lau 
egun astean. Whatsapp-a era-
bili dezakezu. 636 65 25 70 

 

5. irakaskuntZa

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

ingelesa.  ingeles eskolak jaso-
ko nituzke bergaran. interesatua 
egonez gero deitu ezazue tele-
fono honetara: 646 36 68 02 

 
502. eman

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

 

8. Denetarik

802. erosi
borda.  borda erosiko nuke ber-
gara inguruan. iristeko bide 
egokiarekin eta ura badago, 
hobeto. interesatua egonez gero 
deitu ezazue telefono honetara: 
646 36 68 02 

kaxoi flamenkoa.  bigarren 
eskuko kaxoi flamenkoa erosiko 
nuke. interesatua egonez gero 
deitu ezazue telefono honetara: 
628 51 22 78 

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

umea eramateko motxila.  
umea eramateko bigarren esku-
ko motxila ergonomikoa erosiko 
nuke. interesatua egonez gero 
deitu ezazue telefono honetara: 
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 
deitu ezazue telefono honetara: 
699 06 23 95 (iñaki) 

 
805. trukatu

Hizkuntza trukea.  21 urteko 
neska frantsesak frantsesa-gaz-
telera hizkuntza trukea egin nahi 
du, jendea ezagutu, kalera atera 
eta ondo pasatzeko. Whatsapp 
(emilie): 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 

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

 
807. aurkitu

betaurrekoak.  bizikletan ibil-
tzeko betaurrekoak aurkitu 
nituen azaroaren 17an besaide-
rako bidean. interesatua egonez 
gero deitu ezazue telefono 
honetara: 660 79 85 15 9. 
Harremanak

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

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

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	horturekin.	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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bergara
markel arana 
mendizabal
abenduaren 1ean, 4 urte. 
zorionak, markel, etxeko 
eta lagun danen partetik! 
ondo-ondo ospatu 
danekin. muxu potolo 
bat!

antzuola
Lier aranguren 
arzelus
abenduaren 2an, 6 urte. 
azkenian 6 urte! mila 
patxo eta tirakada 
belarrittik! disfrutatu 
etxekuen eta lagunen 
artian! eta zorionak!

bergara
markel azkarate 
uriona
azaroaren 30ean, 6 urte. 
zorionak, familia osoaren 
partetik. ondo pasatu 
eguna!

arrasate
said rachidi Fuentes
azaroaren 29an, 
urtebete. zorionak eta 
muxu handi bat aititeren 
eta amamaren partetik!

arrasate
alaitz Zaitegi 
manzanas
azaroaren 28an, 6 urte. 
zorionak, alaitz! oso 
ondo pasatu eguna. asko 
maite zaitugu. Familia 
guztiaren partetik.

arrasate
ibai Jimenez aldama
azaroaren 28an, 8 urte. 
zorionak, mutikote! 
ondo pasatu zure 
egunean. izugarri maite 
zaitugu. muxu handi bat 
etxekoen eta, bereziki, 
iratiren eta goizaneren 
partetik.

oñati
Hodei benito alzelai
azaroaren 27an, 3 urte. 
zorionak, hodei! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna. 
asko-asko maite 
zaitugu! unaxen, 
aitatxoren eta amatxoren 
partetik!

aretxabaleta
enaitz abril gildago
azaroaren 27an, 7 urte. 
zorionak eta muxu handi 
bat, izeko usoaren 
partetik!

aretxabaleta
goiatz estebez guede
azaroaren 27an, 18 urte. 
zorionak, prexioxa! ondo 
pasatu eguna eta muxu 
handi bat, zure 
familiaren partetik.

oñati
malen guridi agirre
azaroaren 25ean, 5 urte. 
zorionak polit hori! 
ondo-ondo ospatu zure 
eguna eta muxutxo asko 
maite zaitugun guztion 
partetik!

arrasate
karen ruiz arana
azaroaren 26an, 17 urte. 
zorionak, txikitxu! espero 
dugu egun on bat 
edukitzea maite 
zaituztenekin batera. harro 
gaude zurekin eta horrela 
jarraitu. etxekoen partetik. 
asko maite zaitugu!

aretxabaleta
Danel seijo Fernandez
azaroaren 25ean, 15 
urte. zorionak, danel! 
Familia osoaren partetik, 
oso ondo pasatzea nahi 
dugu zure egunean. 
Patxo handi bat eta asko 
disfrutatu.

arrasate
aimar Hernandez 
Lopez
azaroaren 25ean, 
urtebete. zorionak, 
aimartxo! ondo-ondo 
pasatu zure lehenengo 
urtebetetzian! 
besarkada handi bat 
etxekoen partetik.

bergara
Leire martin eta maialen arregi
azaroaren 25ean, 6 urte. zorionak etxeko printzesei eta 
espero dogu egun politta pasatu izana. etxekoen 
partetik.

oñati
Jon madina
azaroaren 25ean, 17 
urte. zorionak eta ondo 
pasatu zure egunean.

aretxabaleta
anne gomez gomez
azaroaren 24an, 11 urte. 
zorionak, bihotza! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetzea eta 
besarkada handi bat 
etxekoen partetik. Patxo 
handi bat!

bergara
sara taboada 
muruamendiaraz
azaroaren 23an, 3 urte. 
zorionak, printzesa! 3 
urte! Patxo handi bat 
familixa danaren partetik 
eta, bereziki, zure ahizpa 
elenerengandik.

arrasate
alex romero 
Carballales 
azaroaren 24an, 2 urte. 
zorionak, izeba-osaben, 
lehengusu-lehengusinen 
eta amamen partetik. 
ondo pasatu!

arrasate
alaitz rodriguez 
gomez
azaroaren 22an, 9 urte. 
zorionak, bihotza! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetzea eta 
besarkada handi bat 
etxekoen partetik. Patxo 
handi bat!

arrasate
Xabat otxandiano 
Jausoro
azaroaren 22an, 12 urte. 
zorionak, txapeldun! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze egunean. 
Patxo handi bat 
etxekoen partetik.

arrasate
sulima Carabias 
ramos
azaroaren 22an, 31 urte. 
zorionak, amatxo! 31 
urte; zelako handia! oso 
ondo pasatu eguna. 
Patxo handi-handi bat, 
noraren eta lagunen 
partetik. amz.

bergara
Pedro urrutia arribillaga
azaroaren 21ean, 2 urte. zorionak, maittia! gozatu zure 
urtebetetze egunian! egunerokuan zure alaitasuna eta 
goxotasuna jasotzen dogunon partetik, muxu handia!

oñati
antton oleaga
azaroaren 21ean, 9 urte. 
zorionak, antton! 
ondo-ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna eta 
patxo pila bat familixa 
danaren et,a bereziki, 
beñaten eta marenen 
partetik!

arrasate
arane torres sanchez
azaroaren 20an, 2 urte. zorionak, printzesa! 
ondo-ondo pasatu zure eguna eta patxo potolo bat 
etxeko danon partetik. maite zaitugu!

oñati
ilargi agirregabiria 
agirre
azaroaren 21ean, 7 urte. 
zorionak, ilargi! ondo 
pasatu zure urtebetetze 
egunian eta muxutxo bat 
etxeko danon partetik.

aramaio
oihan Zufiria azkona
azaroaren 19an, 11 urte. zorionak, mutikote! oso-oso 
ondo pasatu zure urtebetetzean! etxeko danon eta, 
bereziki, anjeren eta deianeren partetik! muxu handi bat!

arrasate
oiana sanchez 
azaroaren 18an, 30 urte. 
ui,ui, ui.. 30? eta zer? 
gaztetasuna barrutik 
doa, beraz, zuk ez 
daukazu arazorik!
zorionak, potxola!
Patxo potolo bat.

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

arrasate
aimar rebollo galan
aaroaren 26, 3 urte.
zorionak, txapeldun! 
mila muxu familiako 
guztion partetik.
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zaPatua, 28

Ez du atertzerik lortuko eta euri 
kontuekin jarraituko du. Fronte 
hotz bat sartuko da eta zerua 
estalita geldituko da.

doMeKa, 29

Eguraldiak orokorrean hobera 
egingo du; ez da espero euririk 
eta tenperatura zertxobait igo 
daiteke domekan.

max. 10º

min. 7º

max. 11º

min. 8º

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

DEBAGOIENA

EUSKAL HERRIA

Euria sarriago egingo du 
kantauriar isurialdean eta 
zapatuko egunaren lehen 
partean.

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

Lana
Informatikako teknikari pla-
za bat Eusko Legebiltzarrean. 
Eusko legebiltzarra. Baldin-
tzak: doktore, lizentziadun, 
ingeniari, arkitekto edo gradu 
titulua, edo lortzeko beharrez-
ko diren betekizunak betetzea 
eta euskararen 3. hizkuntza-es-
kakizuna izatea. tasa: 20 euro. 
Epea: abenduak 17.

JarDunaLDiak
EHUri buruzko informazio
-jardunaldia Gipuzkoan. 
Deialdia egiten duena: Euskal 
Herriko unibertsitatea. Datak: 
abenduak 1, Eibarren eta 
legazpin; abenduak 2, Azpei-
tian eta Donostian; abenduak 
3, Errenterian eta Donostian; 
abenduak 9, Arrasaten eta 
tolosan; abenduak 10, irunen 
eta zarautzen; eta abenduak 
14, Beasainen. kontaktua: 
gipuzkoako campuseko Errek-

toreordetza ignacio Barriola 
Eraikina, Donostia.

Praktikak
Unibertsitate-tituludun gaz-
teentzako praktika ordain-
duak FAOn. FAo Elikadura eta
nekazaritzarako nazio Batuen 
Erakundea. Baldintzak: 30 urte 
baino gutxiago izatea, uniber-
tsitateko ikasketak oraintsu 
bukatu izatea, FAorentzat inte-
resgarriak diren gaietan gra-
duondoko trebakuntza izatea 
eta ingeles, frantses edo gaz-
telania maila ona izatea. Ara-
biera, txinera edo errusiera 
jakitea hobetsiko da. iraupena: 
3 eta 6 hilabete bitarteko 
ordaindutako praktikaldiak FAo
-ren nazioarteko bulego des-
zentralizatuetan. informazio 
gehiago: internship-Program-
me@fao.org helbidean aurki-
tuko duzue. Azken eguna: 
abenduak 31.

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

astelehena, 30 martitzena, 1 eguaztena, 2 eguena, 3zaPatua, 28 domeka, 29egubakoitza, 27

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 erreportajea: errezil sagarra 

17:30 bergara Chef 

18:30 berriak 

19:00 kulturrizketak 

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 berriak 

19:00 korapilo 

19:30 kantari 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 muga barik 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 harmailatik

00:30 debagoiena zuzenean 

01:00 berriak 

01:30 muga barik

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 muga barik 

13:00 korapilo 

13:30 kantari 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 muga barik 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

16:50 hurbilean 

17:20 bergara Chef 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 harmailatik 

19:30 muga barik 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 bergara Chef 

23:00 debagoiena zuzenean 

23:30 berriak

00:00 muga barik 

00:30 debagoiena zuzenean 

01:00 berriak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 bergara Chef 

13:30 lurrean bizi 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 bergara Chef 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 artekale 

18:00 ur eta lur 

18:30 berriak 

19:00 korapilo 

19:30 kantari 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 ekt 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 bergara Chef

00:30 debagoiena zuzenean 

01:00 berriak

10:00 korapilo 

10:30 kantari 

11:00 Platopic 

11:20 zorion agurrak 

12:00 debagoiena zuzenean 

13:00 astea iruditan 

13:05 bergara Chef 

14:00 amaia dJ 

14:30 muga barik 

15:00 enpresarean 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:05 kulturrizketak 

16:35 lurrean bizi 

17:00 korapilo 

17:30 kantari 

18:00 bergara Chef 

19:00 debagoiena zuzenean 

20:00 astea iruditan 

20:05 osoko bilkura: oñati 

21:00 bergara Chef 

22:00 debagoiena zuzenean 

23:00 astea iruditan

23:05 muga barik

00:45 debagoiena zuzenean 

01:45 astea iruditan 

01:50 artekale 

02:45 amaia dJ 

03:15 astea iruditan

10:00 korapilo 

10:30 kantari 

11:00 Platopic 

11:20 zorion agurrak 

11:30 amaia dJ 

12:00 sexkulari 

12:15 erreportajea: errezil sagarra 

12:45 debagoiena zuzenean 

13:45 astea iruditan 

14:00 kulturrizketak 

14:30 osoko bilkura: oñati 

15:30 muga barik 

16:00 debagoiena zuzenean 

17:00 astea iruditan

17:00 korapilo 

17:30 kantari 

18:00 Platopic 

18:15 zorion agurrak 

18:20 muga barik 

18:50 osoko bilkura: oñati 

20:00 bergara Chef 

21:00 debagoiena zuzenean 

22:00 astea iruditan 

22:05 enpresarean 

22:50 amaia dJ 

23:20 kulturrizketak 

23:50 debagoiena zuzenean

00:50 astea iruditan 

01:00 bergara Chef

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 kulturrizketak 

13:00 korapilo 

13:30 kantari 

14:00 hurbilean

14:30 berriak 

15:00 kulturrizketak

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 lurrean bizi 

17:30 ikusi irratia 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 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 

00:15 amaia dJ 

00:30 berriak

GOIENA TELEBISTA

as t e a  g o i e n a n

goiEnA

etxeko txikiendako, 
'korapilo' saioa
Astebururo euren tamainako 
saioa izaten dute umeek goiena 
telebistan: Korapilo. oraingoan 
ere, jolaserako eta ondo pasa-
tzeko gogoz etorriko da maddi 
neskato alaia, eta, magiarekin, 
jolasekin eta ipuinekin, etxeko 
txikienak entretenituko ditu.
'Korapilo'
zapatua, 10:00

j. DiAz DE tuEstA

toscana gertutik 
ezagutzeko aukera
martitzeneko Muga barik saioan, 
joxefe Diaz de tuesta arrasa-
tearrak toscanara egindako 
bidaia kontatuko du. Hitzez baka-
rrik ez; izan ere, italiako inguru 
hartan ateratako argazki mor-
doxka ere ikusteko aukera izan-
go da bidaien saioan. 
'Muga barik'
martitzena, 22:00

ARRASATE IRRATIA

Asteleheneko Igo autobu-
sera! irratsaioan, 10:00etan, 
Joxe Arantzabal izango da 
107.7ko uhinetan, argitara-
tu berri duen Jon Salaberri 
ekintzaileari buruzko libu-
ruari buruz berbetan. Jon 
Salaberri, ihesdunen aldeko 
ekintzailea da liburua eta 
horren gaineko nondik 
norakoak azalduko ditu.

Jon salaberri 
ekintzaileari buruzko 
liburua berbeta gai

Kooltur ostegunak egitas-
moaren barruan, eguenean 
gaztetxean kontzertua eskai-
niko du Mursego taldeak. 
Bertara joan nahi izanez 
gero, sarrerak zozketa bitar-
tez lortzeko aukera ematen 
du Arrasate Irratiak. Horre-
tarako, deitu 943-25 05 05era 
edo idatzi irratia@goiena.
eus helbidera.

mursego taldearen 
kontzerturako 
sarrerak zozketan

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

arrasate

egubakoitza, 27 esPañol morales araba etorb.,  14 943 79 18 65

Zapatua, 28 ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09

Domeka, 29 etxeberria zarugalde kalea, 38 943 77 16 30

astelehena, 30 alberto azkoaga Ferrerias kalea, 1 943 79 15 15

martitzena, 1 m.FCa. azkoaga iturriotz 17 943 79 79 99

eguaztena, 2 Fernandez maisu aranbarri  kalea, 1 943 79 22 26

eguena, 3 irizar erguin, 11 943 79 12 39

bergara

egubakoitza, 27 alVarez mozos iparragirre, 2 943 76 12 15

Zapatua, 28 urrutikoetxea orixondo plaza 4 943 76 11 74

Domeka, 29 urrutikoetxea orixondo plaza 4 943 76 11 74

astelehena, 30 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87

martitzena, 1 guallar san antonio, 5 943 76 11 05

eguaztena, 2 estella matxiategi 5 943 76 19 63

eguena, 3 alVarez mozos iparragirre, 2 943 76 12 15

oñati

egubakoitza, 27 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

Zapatua, 28 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

Domeka, 29 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28

astelehena, 30 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

martitzena, 1 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

eguaztena, 2 garate kale barria,  42 943 78 05 58

eguena, 3 garate kale barria,  42 943 78 05 58

gipuzkoako farmaziak eskuko telefonoan izateko, bidali Farma 215800 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,7 euro + WaP deskarga, operadorearen arabera, (www.cofgipuzkoa.com).
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Frantziska ugarte Zubialdea. arrasaten, azaroaren 19an. 95 urte.

eugenia etxaniz alegria. oñatin, azaroaren 19an. 93 urte.

rosarito aiastui ozaeta. bergaran, azaroaren 20an. 87 urte.

Fidel galindo mongil. arrasaten, azaroaren 20an. 86 urte.

benceslao gil Contrera. arrasaten, azaroaren 21ean. 84 urte.

aitor Landaluze ruiz de alegria. donostian, azaroaren 22an.

mailu okarantza uribeetxebarria. arrasaten, azaroaren 23an. 80 urte.

Zulima macia de la Peña. bergaran, azaroaren 23an. 78 urte.

maria balderrabano iglesias. arrasaten, azaroaren 24an. 94 urte.

Fernando Lasa maiztegi. bergaran, azaroaren 25ean. 86 urte.

Pilar ezpeleta iartza. bergaran, azaroaren 25ean. 82 urte.

H i l da koa k

mijaela eta agustin 
mijaela eta Agustin azaroaren 21ean ezkondu ziren. zorionak, 
bikote, gantzagako lagunen partetik.

oihana eta mikel
oihana olasolo eta mikel Aramendi zapatuan, 12:00etan, Esko-
riatzako udaletxean ezkonduko dira. ondoren, bazkaria izango 
dute familiarekin eta afaria lagunekin Bergarako lasa jatetxean. 
Eztei-bidaian Argentinara joango dira. zorionak, lagunen parte-
tik, eta ondo pasatu Argentinan!

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

milagros eta Felix 
milagros Aramendi eta Felix 
ormaetxea azaroaren 27an 
ezkondu ziren, duela 50 urte. 
zapatuan urrezko ezteiak ospa-
tuko dituzte, familia osoarekin 
batera. Euren partetik, zorionik 
beroenak eta muxu handi bat!

urtEurrEnA

2014ko azaroaren 25ean hil zen, 71 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Oñatin, 2015eko azaroaren 27an.

Guganako izan zinena, ezin izango dugu inoiz ahaztu.
Gure bihotzetan eramango zaitugu beti.

Maitasuna, ez da inoiz itzaltzen. 
—

lehen urteurreneko meza zapatuan izango da, 
azaroaren 28an, 20:00etan, oñatiko bidaurretako elizan.

Pako
Arriaran Larrañaga

oroigArriA

azaroaren 22an hil zen.

Porrak.
 Arrasaten, 2015eko azaroaren 27an.

Izar gorri bat piztu da Euskal Herriko zeru gainean.

Gero arte, Aitor.

Aitor Landaluze 
Ruiz de Alegria

oroigArriA

'moska'

(1955-08-17 / 2015-11-22)

Etxekoak.
Arrasaten, 2015eko azaroaren 27an. 

Gure bihotzean beti.

Aitor 
Landaluze Ruiz de Alegria

urtEurrEnA

2014ko azaroaren 30ean hil zen.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, etxekoen izenean. 
Aretxabaletan, 2015eko azaroaren 27an.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
azaroaren 29an, 11:30ean, aretxabaletako parrokian.

Iñaki
Galfarsoro Jausoro

EskEr onA

ramon guridiren alarguna

2015eko azaroaren 12an hil zen, 76 urte zituela.

Bergaran, 2015eko azaroaren 27an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana familiaren izenean.

Joxepi
Guillegui Larrañaga

mEzA

1964-11-15 / 2015-11-09

Etorriko zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Antzuolan, 2015eko azaroaren 27an.

antzuolako errukizko amaren parrokian, azaroaren 29an, 11:00etan, 
izango den eskertza-mezara gonbidatzen zaituztegu.

 Juan Manuel 
Garitano Badiola

EskEr onA

begoña aranaren alarguna

azaroaren 25ean hil zen, 86 urte zituela.

Bergaran, 2015eko azaroaren 27an.

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Fernando 
Lasa Maiztegi

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

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

traturik beroena eta hurbilekoena ematea

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

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.



46 2015-11-27  |  EguBAkoitzA  |  GOIENAZerbitZuak

SArIAK jASOTZEKO: 

Arrikrutzeko sarrerak. Goiena klubeko txartela erakutsita, bina sarrera izango dituzue Arrikrutzeko txarteldegian. Sarrerek 3 hilabeteko epe muga izango dute. ARRIKRUTZ KOBAK. Araotz Auzoa,  

OÑATI. 943 08 20 00. Ordutegia: Asteartetik Igandera 10:00 - 17:00 (Aurrez deitu hitzordua egiteko) Harreman dendako otarrak Otarra jasotzeko, jo zuzenean, bazkide txartelarekin, Harreman dendara. 

Arrasateko Eroski hipermerkatuan duen dendara. Beste sariak. Zatoz, GOIENAren egoitzara. Saria jasotzeko, BAZKIDEAREN TXARTELA erakutsi edota BAZKIDE ZENBAKIA jakitera eman beharko da. 

GOIENA Otalora Lizentziaduna, Arrasate. 943 25 05 05. Ordutegia: Astelehenetik eguenera: 09:00 - 18:00. Egubakoitzetan: 08:00 - 14:00. 

HArrEmAN dENdAKO OTArrA
mikel Alberdi Larrañaga (Oñati)

ArrIKrUTZ KOBETArAKO BINA SArrErA
Pilar Zubizarreta Abarrategi (Arrasate)
ricardo Ercilla Altuna (Antzuola)
Iñaki martinez Busteros (Arrasate)

ANdONI UrZELAIrEN `KArANBOLA TOxIKOAK´ 
LIBUrUA
mikel Sologaiztoa Biain (Oñati)
Eva Navarro Cid (Arrasate)

'mArINA' OPErA IKUSTEKO SArrErAK
Oihana Agirre Inza (Bergara)

'mr. KEBAB' ANTZEZLANErAKO SArrErAK
Iñigo Zaitegi Bikuña (Bergara)

BErTSO TxAPELKETArEN KANPOrAKETArEN 
SArrErAK
m.rosario Barturren Barroso (Oñati)
Amaia Arana Beitia (Arrasate)

'TrIO BASAUrI' IKUSTEKO SArrErAK
Ane miren Etxebeste Goikoetxea (Bergara)

'TxANOGOrrITxO' ANTZEZLANErAKO SArrErAK
Iñigo Zaitegi (Bergara)
Loli Zeziaga Bengoa (Arrasate)

`mONOLOKOS  ́ANTZEZLANErAKO SArrErAK
jesus m. Elkoro Iturriaga (Arrasate)

ZArZUELA IKUSTEKO SArrErAK
Nerea Garai Kortabarria (Arrasate)
miren Anduaga (Antzuola)

'PIrrITx ETA POrrOTx' IKUSTEKO SArrErAK
Aiora Beristain madariaga (Bergara)
Santiago Enciso miramon (Oñati)

'CAPErUCITA FErOZ' ANTZEZLANErAKO 
SArrErAK
Iker Larrea Soraluze (Antzuola)
jose Luis Carnicero (Bergara)

'EZ GArA PALESTINAZ ArI' ANTZEZLANErAKO 
SArrErAK
Nagore Urzelai Sanz (Osintxu)

HILArION jATETxEAN BI PErTSONENdAKO 
BAZKArIA
juan miguel Lizarralde Lezeta (Antzuola)
mikel Lopez de Arkaute Guridi (Arrasate)

mENdIOLA ErrETEGIAN BI PErTSONENdAKO 
BAZKArIA
ramon Iturrikastillo Biteri (Aretxabaleta)

BErGArAKO BATZOKIAN BI PErTSONENdAKO 
BAZKArIA
mireia Axpe Oianguren (Aretxabaleta)

BASKONIA- HErBALIFE PArTIdUrAKO BINA 
SArrErA
Nekane Gabilondo Ugarte (Bergara)
maider Perez de Pedro (Bergara)
jose Antonio Gardoki Beitia ( aretxabaleta)

BASKONIA- BArTZELONA PArTIdUrAKO BINA 
SArrErA
Iñaki martinez Iñurrategi (Bergara)
Francisco Zubia Azkoaga (Arrasate)
Amparo Ibarguen molpeceres (Arrasate)
Iker Sarabia Ugarte (Arrasate)

TELEBISTA 
Edorta            
Aiastui Atxa 
(Arrasate)

Hauek dira Goiena Klubeko 
azaroko zozketetako irabazleak

Zorionak 
denoi!

musika

oñati arozenatarrak
Aitorrek (txistua), Urkok (per-
kusioa) eta Xanetek (gitarra) 
osatzen dute Oiartzungo familia 
baten laugarren belaunaldia. 
Askotariko estiloak eta kantuak 
landuko dituzte. 
gaur, egubakoitza, santa anan, 19:30ean.

oñati 2zio eta revolta Permanent 
taldeak
Rap musikaz gozatzeko aukera. 
Sarrerak, bost euro. 
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan. 

arrasate Zerendepya taldea
Iban Peñakobak eta Txus Gutie-
rrezek osatzen dute taldea. Doan. 
gaur, egubakoitza, iluntz tabernan, 23:00etan. 

oñati Herrixa kantuan
Kantu kalejira Txantxiku Ikas-
tolaren eta Jose de Azpiazu Musi-
ka Eskolaren eskutik.  
bihar, zapatua, Foruen plazan, 12:30ean. 

bergara DJ festa
Amaia Txintxurretarekin eta 
Asierrekin.
bihar, zapatua, ikastolako karpan, 17:00etan. 

oñati Zura taldea
Musika akustikoaren eta bossa 
novaren bideak jorratu ostean, 
disko rockeroagoa egin dute: 

Egunkari ezkutua. Aurkezpen 
emanaldia egingo dute. 
bihar, zapatua, gaztetxean, 22:00etan.

bergara aitor olea 
San Pedro parrokian dagoen 
Stoltz-Freres organoaren aldeko 
emanaldia. 
etzi, domeka, santa marinan, 19:00etan. 

oñati Juan Valls 
Bakarlari oñatiarrak Life holds 
red lights on behind diskoa aur-
keztuko du. Doan. 
etzi, domeka, Pako tabernan, 19:30ean. 

Jaiak

oñati uribarri auzoko jaiak
San Andres jaiak ospatuko dituz-
te. Egubakoitzean mus txapelke-
ta (22:00); zapatuan, haurrendako 
merienda (16:00), auzokoen afaria 
(21:00) eta erromeria; eta dome-
kan, meza (12:00) eta luntxa.
aste bukaeran, uribarri auzoan.

erakusketak

antZuoLa uemaren erakusketa
Euskararen arnasguneak, nondik 
gatoz eta nora goaz? delako era-
kusketa ikusgai aste bukaeran.  
domekara arte, olaranen.

aretXabaLeta Demetrio iriarteren 
omenezkoa
Txistulariaren jaiotzaren 100. 
urteurrena bete da, eta askota-
riko materiala duen erakusketa 
ipiniko dute: argazkiak, partitu-
rak... Abenduaren 3an zabalduko 
dute.  
abenduaren 30era arte, arkupen.

bergara simon arrieta
Bergarako margolaria oinarri 
hartuta, erakusketa antologikoa 
osatu dute.  
abenduaren 20ra arte, aroztegin.

arrasate 'begitik'
Debagoieneko, Debabarreneko 
eta Durangaldeko hemeretzi mar-

golariren eta eskultoreren lanak 
bildu dituzte erakusketa batera-
tuan. Arte munduan eskarmentu 
handia duten goi mailako artistak. 
abenduaren 20ra arte, kulturaten.

bergara esther galartza
Eibarko artistak 44 lan ipini ditu 
ikusgai, Udazkena izenarekin.  
azaroaren 30era arte, nahikarin.

Donostia ramon arantzabal
Margolari bergararrak hamazor-
tzi lan ipini ditu: abstraktuak, 
pintura akrilikoekin eginda. 
mirakontxa kaleko resaka kafetegian, 
abenduaren 15era arte.

aretXabaLeta mikel Zamora
Argazkilari aretxabaletarraren 
BidaiaTU delako erakusketa.  
azaroaren 30era arte, arkupen.

arrasate 'Dinbi, danba, 
mailukaren hotsa'
Bixente Barandiaranen lanak eta 
burdina hizpide. 
harresi aretoan ikusgai.

bertsoLaritZa

aramaio 'gazteak plazara' saioa
Maddalen Arrausi, Xabi Igoa, 
Iñaki Lertxundi eta Jon Sanchez 
izango dira bertsolariak. Gai jar-
tzailea, Nieves del Alamo. 
gaur, egubakoitza, sastiñan, 19:00etan. 

antZerkia

arrasate 'La alegría de la huerta' 
zarzuela
Izaskun Murgia Elkarte Lirikoa-
ren azken bi emanaldiak: gaur, 
egubakoitza, 20:00etan; eta etzi, 
domeka, 19:30ean. Enrique Gar-
tziaren eta Antonio Pasoren libu-
ruetan eta Federico Chuecaren 
musikan oinarritutako lana da. 
aipatutako egunetan eta orduetan, amaia 
antzokian.

eLgeta 'aladino' musikala
Umeendako emanaldia. Sarrerak, 
zazpi euro. Aurrez erosita, bost. 
bihar, zapatua, espaloian, 18:00etan.

eskoriatZa 'Futbolisto baten 
konfidentziak' 
Realeko, Rayo Vallecanoko eta 
Real Unioneko jokalari izandako 
Zuhaitz Gurrutxagaren bakarriz-
keta saioa. Sarrerak, lau euro. 
bihar, zapatua, zaldibarren, 22:30ean.

www.BEDwyrpHoto.com

oñati benito Lertxundi
Musika Egunak ekimenaren 
azken kontzertua. Aldez aurre-
tiko sarrerak agortuta daude. 
Leihatilan 80 ipiniko dituzte 
kontzertua hasi baino lehen, 
18 eurotan. Orioko musikariak 
bere musika ibilbidearen erre-
pasoa egingo du: Baldorba, 
Nere herriko neskatxa maite, 
Loriak udan, Oi Ama Euskal 
herri...  
bihar, zapatua, santa anan, 22:00etan. 

AukErAn

aramaio aukeran dantza konpainiaren emanaldia
Edu Muruamendiaraz bergararraren konpainiak orain arte 
egin dituen lanetako pasarterik esanguratsuenak batuko 
dituzte Euskararen Egunaren harira. Era berean, dantza 
berriak estreinatuko dituzte. 
bihar, zapatua, kultura etxean, 20:30ean. 

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

non-Zer azaroa 27
abendua 2
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arrasate 'La máquina del dueño' 
Plataforma Tirante Y Keli tal-
dearen eskutik. Barrura begira-
tzen ikasteko antzezlana. Doan. 
abenduaren 2an, amaia antzokian, 19:30ean.

gaZteLekuak

arrasate 'Hitz polit bat, txapa 
baten truke'
Emakumeenganako tratu onen 
aldarria egiteko tailerra. Zapa-
tuan txapak egingo dituzte erdi-
guneko gaztegunean (17:30) eta 
domekan kalean banatuko dituz-
te herritarren artean (18:00): txa-
paren truke, emakumeendako 
"hitz politak" eskatuko dituzte. 
aste bukaeran, aipatutako lekuetan eta orduetan.

aretXabaLeta 'Hitz polit bat, 
txapa baten truke'
Emakumeenganako tratu onen 
aldarria egiteko tailerra. Zapa-
tuan txapak egingo dituzte gaz-
telekuan (17:30) eta domekan 
kalean banatuko dituzte herrita-
rren artean (18:00): txaparen tru-
ke, emakumeendako "hitz politak" 
eskatuko dituzte. 
aste bukaeran, aipatutako lekuetan eta orduetan.

eskoriatZa 'Hitz polit bat, txapa 
baten truke'
Emakumeenganako tratu onen 
aldarria egiteko tailerra. Zapa-
tuan txapak egingo dituzte gaz-
telekuan (17:30) eta domekan 
kalean banatuko dituzte herrita-
rren artean (18:00): txaparen tru-
ke, emakumeendako "hitz politak" 
eskatuko dituzte. 
aste bukaeran, aipatutako lekuetan eta orduetan.

antZuoLa euskararen egunaren 
harira
Abenduaren 3ko ospakizuneta-
rako kartelak egingo dituzte gaz-
tetxoek. 
bihar, zapatua, gazte txokoan, 18:00etan.

antZuoLa kartelen banaketa
Zapatuan egindako kartelak 
herrian zehar banatuko dituzte. 
etzi, domeka, gazte txokoan, 17:00etan.

ikus-entZuneZkoak

aramaio 'urzulo' dokumentala 
Aloña Mendi Espeleologia Tal-
deak egindako dokumentala. 
gaur, egubakoitza, kultura etxean, 18:30ean.

HitZaLDiak

arrasate 'nola aukeratu jostailu 
egokia?' 
Gabonetarako opariak erosi aurre-
ko aholkuak emango dituzte Olge-
tako kideek. 
bihar, zapatua, belun dendan, 11:00etan.

bergara 'nola aukeratu jostailu 
egokia?' 
Gabonetarako opariak erosi aurre-
ko aholkuak emango dituzte Olge-
tako kideek. 
etzi, domeka, oxirondo aisialdi gunean, 
11:00etan.

arrasate banaketaren osteko 
familiaz 
Banaketaren ostean, erantzuki-
detasunez familia osasuntsu bate-
rantz delako berbaldia egingo 
dute Julia Rodriguez psikologoak 
eta Oihana Arruti gizarte lagun-
tzaileak. 
abenduaren 2an, kulturaten, 18:00etan.

bergara 'kultura da kakoa' 
Eusko Jaurlaritzako Kultura 
sailburu ohi Miren Azkaratek, 
Loreak filmeko ekoizle Iñaki 
Gomezek eta Bergarako aktibis-
ta Antonio Herzogek parte har-
tuko dute mahai inguruan. Eus-
kararen egoeraz jardungo dute. 
abenduaren 2an, udaletxean, 19:00etan.

umeak

bergara ipuin kontaketa
Leire Iruinek eta Maider Osak 
egingo dute ipuin kontaketa saioa 
umeendako. 
gaur, egubakoitza, liburutegian, 18:00etan. 

bergara Poxpolo ta konpainia
Pailazo taldearen emanaldia Aza-
roa gaztañatan ekimenaren 
barruan. 
etzi, domeka, osintxun, 17:30ean. 

DantZa

eLgeta Herrixa Dantzan
Patxi Monteroren gidaritzapean 
dantza saio irekia. 
etzi, domeka, espaloian, 19:00etan. 

osPakiZunak

arrasate gaztaina erreak
Herri Eskolako guraso elkartea-
ren eskutik. 
gaur, egubakoitza, herriko plazan, 17:00etan.

antZuoLa gaztaina erreak
Herritarrendako. 
etzi, domeka, herriko plazan, 19:00etan. 

turismoa

eLgeta bisita gidatua 
Intxortara bisita gidatua egingo 
dute. Aurrez izena eman behar 
da 943-79 64 63 edo 943-71 89 11 
telefonoetan. 
etzi, domeka, euskal memoriaren interpretazioa 
gunean, 10:00etan. 

kiroLa

aramaio Herri lasterketa
Euskararen Egunaren harira, 
hiru ibilbide antolatu dituzte. 
Parte-hartzaileak adinaren ara-
bera banatuko dituzte. Izen-ema-
tea zabalik dago: udaletxean, 
kultura etxean eta euskara@
aramaio.eus helbidean. 
bihar, zapatua, bizente goikoetxea plazan, 
12:00etan. 

Deia

oñati eltzia: kudeaketa fasea
Bigarren bilera irekia. 
bihar, zapatua, eltzian, 10:00etan. 

oñati euskararen arnasguneen 
gaineko tailerra
Uemako kideen eskutik. Gosaria 
egongo da parte-hartzaileendako. 
bihar, zapatua, gaztetxean, 10:00etan. 

arrasate 'abrazoterapia' tailerra
Sexologia Zerbitzuaren eskutik, 
Virginia Imaz izango da irakas-
lea.  
abenduaren 2an, kulturaten, 18:00etan. 

arrasate 'euskal Harriaren 
abDak'
Hainbat egilek egindako film 
kolektiboa emango dute.
abenduaren 2a, kulturaten, 18:30ean.

ZerbitZuak

Euskara irabazle, denok irabazle!

Laboral Kutxa Baskonia
VS Limoges

Partidurako 4 sarrera bikoitz ditugu
Abenduaren 3an, 20:30ean Buesa Arenan jokatuko den partidurako.

PArTE HArTZEKO (AZArOArEN 30ErA ArTE):

WhatsApp:  [BASKONIA] [bazkidearen zenbakia] 

688 69 00 07 zenbakira.
Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi 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

zIneMa
oñati

KULTURA ETxEA

Los juegos del 
hambre: sinsajo
egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena; 19:30.

Hotel transilvania 2
zapatua eta domeka: 
17.00.

aretXabaLeta

ARKUPE

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

magiaren etxea
zapatua eta domeka: 
17:00.

eibar

cOLIsEO

ocho apellidos 
catalanes
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

Los juegos del 
hambre: sinsajo
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.

ANTZOKIA

Los juegos del 
hambre: sinsajo
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

gasteiZ

BOULEvARD

Los juegos del 
hambre: sinsajo
egubakoitza eta zapatua: 
23:00, 00:15.

egubakoitzetik domekara: 
17:30, 18:45, 20:15, 
21:30.
zapatua eta domeka: 
16:00.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:15.
astelehena, martitzena 
eta eguena: 18:45.
eguaztena: 18:45, 
21:30.

Los juegos del 
hambre: sinsajo 3D
astelehena, martitzena 
eta eguena: 21:30.

el viaje de arlo
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 18:45, 19:30, 
20:15, 21:45.
zapatua eta domeka: 
15:45, 17:15, 17:30.

el viaje de arlo 3D
zapatua eta domeka: 
16:30.

ocho apellidos 
catalanes
egubakoitza eta zapatua: 
23:25, 23:45, 00:45.
egubakoitzetik eguenera: 
17:45, 18:15, 18:45, 
19:15, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:30, 
22:45.
zapatua eta domeka: 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00.

spectre
zapatua: 19:30, 22:30.
domeka: 19:30.
astelehenetik eguenera: 
19:00, 22:00.

sicario
egubakoitza eta zapatua: 
00:00.
egubakoitzetik eguenera: 
21:30.

Hotel transilvania 2
egubakoitzetik eguenera: 
17:30.
zapatua eta domeka: 
15:30.

marte
egubakoitzetik domekara 
eta eguaztena: 19:30, 
22:15.
astelehena, martitzena 
eta eguena: 19:30.

atrapa la bandera
zapatua eta domeka: 
15:30.

el becario
egubakoitza eta zapatua: 
22:45.
domeka. 22:30.

el ultimo cazador de 
brujas
egubakoitza eta zapatua: 
00:00.

truman
astelehena, martitzena 
eta eguena: 22:15.

FLORIDA

Yoko eta lagunak 
(euskaraz)
zapatua eta domeka: 
12:00.

amama
egubakoitzetik domekara: 
18:30.
astelehenetik eguenera: 
20:15.

Ciclos
martitzena: 20:30.

el clan
egubakoitzetik domekara: 
22:35.
astelehenetik eguenera: 
22:30.

el viaje de arlo
egubakoitzetik domekara: 
16:30, 18:30, 20:30, 
22:30.
astelehena, eguaztena 
eta eguena: 18:00, 
20:15, 22:30.
zapatua eta domeka: 
12:00. 
martitzena: 18:00.

grandma
egubakoitzetik domekara: 
18:30.
egubakoitzetik eguenera: 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:40.

Hotel transilvania 2
egubakoitzetik domekara: 
16:30.
zapatua eta domeka: 
12:00.

Life
egubakoitzetik eguenera: 
22:30.

Los juegos del 
hambre: sinsajo
egubakoitzetik eguenera: 
17:00, 19:45, 22:30.

mistress america
egubakoitzetik domekara: 
16:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00.

ocho apellidos 
catalanes
egubakoitzetik domekara: 
20:30.
zapatua eta domeka: 
12:00.
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

Paulina
egubakoitzetik domekara: 
16:30, 20:30.
egubakoitzetik eguenera: 
22:30.
astelehena: 20:15.
martitzenetik eguenera: 
18:00, 20:15.

rams, el valle de los 
corderos
egubakoitzetik domekara: 
18:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00.

truman
egubakoitzetik domekara: 
20:30.
astelehena: 18:00.
astelehenetik eguenera: 
20:20.

un otoño sin berlin
egubakoitzetik domekara: 
20:30.
astelehenetik eguenera: 
20:15.

una pasteleria en 
tokio
egubakoitzetik domekara: 
16:25.
astelehenetik eguenera: 
18:00.

Fernando Colomok urte 
asko darama zinema 
munduan. La mano 

negra, Tigres de papel, La 
buena vida, La vida alegre edo 
Los años bárbaros berak 
zuzendutako filmak dira. 
Gehienetan komedia generoan 
mugitu da. 70eko hamarkadako 
azkeneko urteetako eta 80ko 
hamarkadako komedia 
madrildarraren bultzatzaileen 
artean dago. Bere zinemak 
freskotasuna eta grazia handia 
izan du. Aktoreen lanari 
garrantzi handia eman izan dio. 
Horrela, komediaren xarmarekin 
eta aktoreen lan bikainarekin 
oso gertuko komediak egin ditu. 
Hasieran diru gutxirekin 
moldatu izan zen oso lan 
atseginak egiteko. Gero izan 
ditu gorabeherak: aurrekontu 
handiagoko lanak, arrakasta 
lortu izan ez duten filmak… 
Orain, La isla bonita-rekin 
hasierako zinemara bueltatu da.  
Denbora gutxian, aurrekontu 
eta baliabide murriztuekin, eta 
bat- batean egindako filma. 
Gidoia ere badago: baina 
igartzen da filmaketan gauzak 
aldatzen eta garatzen joan 
direla. Horrek, alde batetik, 
freskotasuna ematen dio 
filmari; baina, beste alde 
batetik, badaude borobildu 

gabe eta sakabanatuak 
geratzen diren eszenak. Filma 
ondo hasten da: erdian badago 
istorioa, ezusteak gertatzen 
diren uneak, bukaera aldera 
berriz berpizteko... 

Istorioa Menorcan 
gertatzen da. Han belaunaldi 
desberdinetako pertsonaiak 
elkartuko dira euren arazo 
sentimentalekin. Zuzendariak 
ondo islatzen du hango izaera. 
Irletan gauzak lasaiagoak dira: 
paisaia, eguzkia, hondartza, 
giroa… Ezaugarri horiekin 
bizitzaren estresa eta erritmoa 
baretzen joaten da. Gauzak, 
pelikulan esaten den bezala, 
poc a poc joaten dira. Bizitzak 
erritmo berezia du eta 
pertsonaiak erritmo horretara 
moldatu behar dira. Baina 
horrek ez du esan nahi gatazkak 
sortzen ez direnik. Gauzak 
modu lasaiagoan gertatzen 
dira, baina gertatzen dira. 
Colomo nahiko ondo moldatu 
da kontatzen duen guztiari 
freskotasuna emateko.

"Poc a poc"

ANTONIO ZABALA

KrItIKa

La isLa bonita  
Zuzendaria: Fernando Colomo.
Herrialdea: espainia.
aktoreak: Fernando Colomo, olivia delcán, 
nuria roman
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5. ALdIA

Kantarin ia 1.000 lagun!
abenduan posta elektroniko bitartez jakinaraziko zaie talde bakoitzari zein abesti egokitu zaien zozketan.

Liburu bat amaitu dut Jon Sala-
berri aktibista mondragoetarra-
ri buruz, Jon Salaberri, hiesdunen 
aldeko ekintzailea, eta Interneten 
jarri dut, irakurri nahi duenak 
doan jaisteko moduan. Horrela 
amaitutzat jotzen dut, justu hie-
saren kontrako nazioarteko egu-
naren bueltan, Jon Salaberri 
proiektua, urte honen hasieran 
abiarazi nuena.

Egia esan, kostatu egin zait 
liburua amaitzea, batez ere Goie-
na telebistak dokumental bikai-
na egin zuenetik Jon Salaberriri 
buruz, haren ostean zerbait dife-
rentea eskaini nahi nuen-eta 
liburuan. 

Bi formatutan 
Liburu hau digitala da, paperean 
ez da argitaratuko, eta Dropbox-en 
jarri dut, bi formatutan: epub eta 
mobi. Lehena estandarra da, eta 
irakurgailu digital gehienetan 
irakur daiteke. Bigarrena, ostera, 
Kindle irakurgailuetan irakur-
tzekoa da.

Guztira, lehen astean 145 lagu-
nek eskuratu dute ale bat, forma-
tu hauetan: 92 epub, 46 mobi eta 
7 pdf, azken horiek nik bidalita.

zazpi elkarrizketa luze
Liburuak jasotzen du Jon Sala-
berriren bizitza, iragan martxoan 
Sustatu albistarian eta Puntua 

aldizkarian idatzita baino zaba-
lago.

Horrekin batera, bertsio digi-
tal honek jasotzen ditu zazpi elka-
rrizketa luze, Salaberri ezagutu 
zuten lagun hauekin eginak: Jose 
Manuel Agud Aparicio doktorea, 
Jose Antonio Ardanza lehenda-
kari ohia, Txerra Bolinaga musi-
kari eta aktibista, Aitor Iturria-
ga laguna, Domi Korta lankidea, 
Idoia Salaberri arreba eta Josu 
Unanue lagun mina.

Bost argazkik, bestalde, aitza-
kia eman didate Jon Salaberri 
ikuspegi pertsonaletik enfoka-

tzeko. Horietako batean azaltzen 
da behin zelan erantzun nion Jon 
Salaberriri Arrasate Press aldiz-
karian, eta zelakoa izan zen bion 
arteko eztabaida hura. Baita Sala-
berrik euskararekiko izan zuen 
jarrera ere.

Liburuak, bestalde, jasotzen 
ditu kronologia bat, bibliografia 
bat eta eranskin bat, lau elemen-
turekin, tartean Yera Sanchez 
ilustratzaileak Jon Salaberriri 
egindako ilustrazioa.

Portada, azkenik, Goio Arana 
adiskideak egin du, eta horreta-
rako Argia aldizkariaren argaz-

ki bat erabili du, hori ere CC 
lizentziapean.

eduki librea, partekatzeko 
Liburua Creative Commons lizen-
tziapean jarri dut (cc-by-sa, Aitor-
tu-Partekatu lizentzia da, eduki 
librea alegia), jendeak nahi duen 
eran erabili eta parteka dezan, 
betiere berorren egiletza aipatuta. 

Azkenik, baina ez azkena, 
liburu hau egiteko Ulysses apli-
kazioa erabili dut, aukera eman 
didalako liburua erraz kudeatu 
eta formatu digitalean esporta-
tzeko, era txukunean.

Jon Salaberriren gaineko liburu digitalaren aurrean Joxe Arantzabal egilea.  |   joxE ArAntzABAl

Jon salaberri, orain liburu digitalean
b u k at z e ko

o m u n i tat e a  g o i e n a   |   J ox e  a r a n t z a b a l
a r r a s at e k

AINTZANE 
OIArBIdE

A
rduraz jokatzea toka-
tzen zaigu politikooi 
gobernuan gaude-
nean. Arduraz jotzea 

tokatzen zaigu baita ere opo-
sizioan gaudenean. Beti 
marra gorriak gainditu gabe 
jardun beharko genuke, herri-
tarrak, ongizatea eta balia-
bide publikoen kudeaketa 
helburu nagusitzat hartuz. 
Gobernu ardurarik ez nue-
nean eta orain, ardurak iza-
nik, beti saiatu izan naiz 
lerro hauek idazten nire 
printzipioekiko zintzo joka-
tuz eta bihotzak esaten zida-
na islatzen. Zentsurarik gabe 
aritu naiz urte hauetan Goie-
nan... gaur arte. Gure baila-
ran azken urteotan soka luzea 
ekarri duen gaiari buruz 
zutabe honetan asteburu 
honetan ez idazteko "gomen-
dioa" jaso dut "oreka politi-
koaren" izenean. Ezustean 
harrapatu nau Goienatik 
jasotako deiak, ez baita beti 
oreka politiko hori bermatu 
soka luzea ekarri duen gai 
horretan. 

Proposatu didatena barru-
ko orrialdetan beste norbai-
ten aurkako iritziarekin 
batera "orekatzea" izan da. 
Besteenganako errespetuz 
idazten bada, iritzi askata-
suna leku guztietan berma-
tu beharko litzateke eta nik 
horixe aldarrikatu nahi nuke 
urteetan idatzi dudan zutabe 
honetarako. 

Ezustean

a z k e n  b e r b a


