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Espainiako Gorteetarako jarlekuak daude jokoan  

Alderdi eta koalizio politikoen 
azken mezuak entzunda, atzera 
ere zabalduko dituzte hautes-
lekuak etzi, domeka, Debagoie-
nean. 50.000 lagun daude dei-
tuta botoa ematera, behin-behi-
neko errolden arabera, eta 
Espainiako Kongresua osatzen 
duten 350 jarleku ze ordezkari 
politikorekin bete aukeratu 
beharko dute; gauza bera Sena-
tua osatzen duten 208 jarlekuen 
kasuan ere.  |  Ikus Debagoieneko orriak

Debagoiendarren 
botoen zain, berriro 

idoia davila

Antzerki satirikoan parte 
hartuko duten atsoak eta 
abokatua, atzean Auzoko 
egitasmoko kide bat 
dutela, Eskoriatzako 
osoko bilkuran.
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l.k.  |  bilbo

Euskadiren ekonomia %2,8 hazi-
ko da aurten eta beste horren-
beste datorren urtean, Laboral 
Kutxak martitzenean aurkeztu 
zuen txostenean jasotzen den 
moduan. Langabeziak handia 

izaten jarraituko du (%15,1 aur-
ten eta %13,8 datorren urtean) 
baina jaisteko joerarekin, eta 
inflazioak beheranzko bidean 
segituko du, -0,3 aurten eta 1 dato-
rren urtean. Espainiako ekonomia 
Euskadikoarenaren adina haziko 

da, eta langabezia ere txikitzen 
joango da: %20,1 izango da dato-
rren urtean.

Hazkunde tasa horiek Euro-
pako batez bestekoaren (%1,9) 
oso goitik egongo dira. 

Jarraiko hazkundea 
Laboral Kutxako ordezkariek 
azpimarratu zutenez, EAEko eko-
nomia zortzi hiruhilekoz jarraian 
hazi da; azken hiruhilekoan, %0,8 
hazi da. Hala ere, oraindik ez du 
bere gailur historikoa gainditu; 
2008an izan zen hori. Nafarroan, 
ordea, ondu du marka hori.

euskal ekonomia %3 inguru 
haziko da aurten eta 2016an
laboral kutxak ekonomiaren iragarpen txostena 
aurkeztu du, eta aurreikuspen onak egin ditu

M.T./U.M.  |  bErGara

Hilabeteotan jasotzen ibili diren 
langabezia-prestazioa bukatzear 
dute Candy-Hooverren Bergarako 
planta itxi ostean kalean geratu 
ziren langile ohiek. 152 langile 
geratu ziren lan barik iaz urriaren 
amaieran. Harrezkero, 70 langile 
pasa berrindustrializazio proiek-
turen batekiko esperantzatsu egon 
dira. Azkenean, baina, ez da hala-
korik gorpuztu eta orain langile 
horiek kezkarekin begiratzen dio-
te etorkizunari, berrindustrializa-
zio proiekturik ez eta, gainera, 
aurki bukatuko zaielako prestazioa. 
"Emaztea lanean dago, eta eskerrak 
horri. Prestazioa hurrengo urteko 
urrira arte dut, eta gero, amaitu 
egingo zait. Ikasten hasi naiz eta 
jendea lan bila dabil ja", kontatu 
du Jesus Markez langile ohiak. 
"Orain arte ez gara askorik mugi-
tu, proiektuekin gora eta behera 
ibili garenez… Orain, urtarriletik 
aurrera lan bila hasi beharko dut. 
Zaila ikusten dut, baina ez dago 
beste aukerarik", dio, berriz, 1994az 
geroztik Candyn lanean ibili den 
Ane Irizarrek. "Hamar hilabeteko 
langabezia daukat (…) Baina batzuk 
langabezia sari gabe daude ja, eta 
pentsatzen dut orain gaizki egon-
go direla", gehitu du Kepa Castrok.

Egoera hori bizi duten langi-
leek, bada, Eusko Jaurlaritzak 
huts egin diela sentitzen dutela 
azaldu diote Goienari oraingo 
astean: "Inplikatu ez dena Eusko 
Jaurlaritza izan da, eta falta suma-
tu dugu; langileok pentsatzen 

genuen proiektua sartuko zela, 
eta bat-batean egundoko disgustua 
izan zen", dio Markezek. 

Kontrara, Bergarako herrita-
rrengandik babes handia jaso dute-
la azpimarratu dute, eta asko esker-
tu dute laguntza hori. "Herriak 
uneoro babestu gaitu, oso pozik 
gaude herritarrekin, eskerrak eman 
dizkiegu eta behin eta berriz eman-
go dizkiegu, gainera", dio Irizarrek.  

Diputazioarenak kale 
Candy Hooverren Bergarako plan-
ta itxi zutenetik hainbat ahalegin 
egin dira bertan beste proiekturen 
bat abiarazteko. Gipuzkoako Foru 
Aldundiak egin zuen ahalegina: 
Luxenburgotik etorritako Optimi-
ze inbertitzailearen proiektua jarri 
zien mahai gainean erretiro aurre-
ratura edo bestelako lantokiren 
batera joan ez zirenei. 70 bat zeuden 
beste proiekturen batekin aurrera 
egiteko gertu. 

Edozein modutan, Diputazioa-
ren ahaleginak ez zuen aurrera 

egin; izan ere, Optimizeren nego-
zio-planaren bideragarritasuna 
"sakon eta arduraz" aztertu ondo-
ren, ondorioztatu zuten proiektuak 
ez zeukala "nahiko heldutasun".  
Berehala iragarri zuen "beste auke-
ra batzuk" aztertzen ari zela, Mon-
dragon Unibertsitatearekin batera.

Kritikak izan ziren orduan, 
Candyren langileek egindakoak. 
Haien ordezkarien iritziz, Foru 
Aldundiak ez zuen aurkeztu "aldez 
aurretik beraiekin adostutako bal-
dintzak betetzen duen planik. Izan 
ere, proiektuak gutxi batzuendako 
lanpostuak bakarrik proposatzen 
zituen".

Bideragarritasun falta 
Edozein modutan, Foru Aldundiko 
aurreko gobernu-taldeak, berriz, 
ekainean aurkeztu zuen proposa-
men berria; tartean, Urbanext 
enpresarena. Baina horrek ere ez 
du aurrera egin, Elkargiren, Oina-
rriren eta Jaurlaritzaren iritziz 
bideragarria ez zelako.  

Ane Irizar, Jesus Markez eta Kepa Castro, Bergaran.  |   maiTE TxinTxurrETa

Candyko langile ohien etorkizun iluna, 
berrindustrializazio proiektu bakoa
batzuei bukatu zaie eta gainontzekoek bukatzear dute langabezia-prestazioa

Nepaldarrek eskerrak emateko erabili zuten prentsaurrekoa.  |   l.k.

lEIrE kOrTAbArrIA  |  arrasaTE

Elkarhezitzen erakundeak eta 
Debagoienean bizi diren 30 bat 
nepaldarrek indarrak batu zituz-
ten apiril bukaeran Nepalen 
lehenengo lurrikara izan zene-
tik, eta diru-bilketa kanpaina 
jarri zuten martxan. Bada, kan-
paina hori bukatutzat eman 
dute eta, zehazki, 30.926 euro 
batu dituzte, martitzenean pren-
tsaurrekoan Elkarhezitzenek 
eta nepaldarren ordezkari 
batzuek azaldu zutenez. Deba-
goiendarrei eskerrak ere eman 
zizkieten. 

Premiazko gauzak erosteko 
Batutako diruaren zati handie-
na, 27.300 euro inguru, uztailean 

bidali zuten Nepalera eta dagoe-
neko erabili dute. Hain zuzen, 
janariak –arroza, olioa…– eta 
txapazko teilatuak egiteko mate-
riala erosi dute horrekin. Izan 
ere, ehun milaka lagun behin
-behineko bizilekuetan daude 
oraindik, eta etxebizitza horiek 
osatzeko materiala behar da. 
Gainerako dirua orain ailegatu 
dela jakinarazi diete Elkarhe-
zitzeni. Dirua giza trafikoaren 
aurkako Maiti Nepal erakundeak 
kudeatzen du.

Prentsaurrekoan azaldu 
zutenez, biktimen egoera hobe-
tzetik urruti dago. Izan ere, 
orain, neguarekin, etxebizitza-
rik gabe geratu direnen egoerak 
txarrera egingo du.

nepali laguntzeko 31.000 euro 
eman dituzte debagoiendarrek

IdOIA dAvIlA  |  dEbaGoiEna

Eguazten gauetik eguen goi-
zera erabat itxi zuten autobi-
dea, Eskoriatza eta Luku arte-
ko tartean orain arte egon den 
bypass-a kentzeko. 

Orain, saihesbide bat ego-
kitu dute autobidearen espazioa 
berrerabilita. Hala, Gasteizko 
noranzkoan bi bide zabaldu 
dituzte, eta beste bat Eibarko 
noranzkoan. Bi norabideko 
trafikoak hormigoi-hesiarekin 
berezituta egongo dira.  

Zirkulazio handia 
Datozen egun bereziei begira 
egin dute hori guztia. Izan ere, 
aurreikuspena da bihar, zapa-
tua, zirkulazioa nabarmen 

handiagoa izango dela, Gabon 
egunak direla eta. Horregatik 
egokitu dituzte hiru bide lur-e-
rauzketa gertatu zen autobi-
dearen tarte horretan.

Konpontzen ere bai
Edozelan ere, zirkulazioa arin-
tzeaz gain, ezponda egonkor-
tzeko obrak aurrera jarraitu-
ko duela bermatu du Bidegik. 
Hain justu, egunotan egin 
dituzten lan horiekin, trafi-
koaren joan-etorria eta ezpon-
da egonkortzeko lanetan ari 
diren langile eta makineriak 
behar duten mugikortasuna 
bermatuko da, Bidegitik adie-
razi dutenez.

aP-1 autobideko hiru bide egokitu 
ditu bidegik gabon egunetarako
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I.d.  |  bErGara

Jendez bete zen Bergarako pilo-
talekua zapatuan, abenduak 12, 
35/02 eta 04/08 auziak salatzeko 
eta auzipetuei babesa adieraz-
teko. 

Maddi Iñarra ibili zen aur-
kezpen lanetan musika, dantza 
eta kantuak izan zituen jai hone-
tan. "Politika egitearren zigor-
tu nahi gaitu Espainiak", esan 
zuten, eta, horregatik, ekimen 
batekin erantzun zuten: mosai-
ko koloretsu erraldoi bat osatu 
zuten ekitaldiaren lehenengo 
zatia amaitzeko.

Bigarren zatian hainbat pilo-
ta partidu jokatu ziren. Hauen 
ostean, kalejira egin zuten erral-
doi, buruhandi, trikitilari, han-
kapalu, batukada, eta abarrekin, 

eta, amaitzeko Anger, Montauk 
eta DJ Naken Selektor taldeek 
kontzertuak eskaini zituzten 
gaztetxean.

Babesa 
Arrano tabernari, Artatse elkar-
teari, Aittor Arantzabali, Mikel 
Zubimendiri, Mikel Garaion-
dori eta Ino Galparsorori adie-
razi nahi izan zieten babesa 
ekitaldian. 

Aittor Arantzabalek salatu 
zuen horrelako ekimenetan 
eta prentsaurrekoetan parte 
hartzeagatik zigortu nahi dituz-
tela: "Oso prozesu gogorra iza-
ten ari da". Horrez gainera, 
eskerrak eman zizkien herri-
tarrei eta Libre ekimeneko 
antolatzaileei.

musika, dantza eta kantuz bete zen 
pilotalekua, Libre aldarrikatzeko

Mosaiko koloretsua osatu zuten herritarrek.  |   imanol soriano

IdOIA dAvIlA  |  arrasaTE

Jakiunde akademiak Mondragon 
Unibertsitatean Jakin-mina ize-
neko hitzaldi programa bat egin-
go du 2015eko abendutik 2016ko 
martxora bitartean, eta parte 
hartzera gonbidatu ditu Arra-
sateko ikastetxeak. 

Bosgarren urtez, programa 
honen bitartez, DBHko 4. mai-

lako ikasle motibatuek hainbat 
diziplinatako adituak entzun 
ahal izango dituzte. Honela, lehen 
mailako jakitunen iritziak eza-
gutzeko aukera izango dute. 

Zikloak 
Hainbat ziklo antolatu dira Eus-
kal Herrian zehar eta ikasle 
bakoitza hautatzen duen zikloko 

bost hitzalditara joan ahal izan-
go da. Gipuzkoa osoan hiru ziklo 
antolatu dira: bi Donostian eta 
bat Arrasaten. 

Arrasateko zikloko hitzaldiak 
Mondragon Unibertsitateko Goi 
Eskola Politeknikoan izango 
dira, egubakoitzero, 17:30ean.

Programa gaur, abenduak 
18, hasiko da eta LKS S. Coop 
Taldearen zuzendari nagusi Ele-
na Zarragaren eskutik Perfiles 
profesionales del futuro. Una 
visión desde la empresa hitzaldia 
entzun ahal izango da.

Hitzaldietako gaiak askota-
rikoak dira eta zikloan zehar 
telekomunikazioen, lidergoaren, 
ikus-entzunezkoen eta elika-
gai-industriaren adituen hitzal-
diak eskainiko dira. Azkena 
martxoaren 11n izango da eta 
ziklo osoan parte hartzen duten 
ikasleei diploma emango diete.

Akademia
Gizartearendako erreferentziaz-
ko foro izateko helburuarekin 
sortu zen Jakiunde. Bertan, 
hainbat arlotan jakitunak diren 
pertsonak biltzen dira, eta, hain 
zuzen, kide guztiek elkarrekin 
egindako hausnarketak eskain-
tzen dituzte. 

Parte hartzeko
Programan parte hartzeko asmoa 
duten ikastetxeek Jakiunde aka-
demiaren bulegoan eman deza-
kete ikasleen izena, akademia@
jakiunde.org helbide elektroni-
koaren edo 943 22 57 73 telefo-
noaren bitartez.

Ikasleak iazko hitzaldietako bat entzuten.  |   jakiundE

ikasleentzako hainbat 
hitzaldi antolatu ditu 
Jakiunde akademiak
arrasateko ikastetxeak 'jakin-mina' programan 
parte hartzera gonbidatu dituzte

Hondakinen bilketa zerbitzua-
ren ordutegiak aldaketak 
izango ditu abenduaren 24an 
eta 31n. Egun horietan, Are-
txabaletan, Bergaran, Esko-
riatzan eta Oñatin errefusa 
13:00etarako atera beharko 
da, iluntzean beharrean. 
Antzuolan gauza bera egin 
beharko da ontzi arinekin.

ordu aldaketak egongo 
dira hondakinen bilketan 
hilaren 24an eta 31n

Gaur emango diote Nerea 
Larrañaga bergararrari eri-
zainen ibilbidea aitortzen duen 
saria. Larrañaga Mendaroko 
Ospitaleko erizaintza zuzen-
daria izan da 16 urtez eta per-
tsonarengan oinarritutako 
zaintzaren alde egin duen 
apustua azpimarratzen dute 
haren lankideek.

nerea Larrañagak 
gipuzkoako erizaintza 
kolegioaren saria jasoko du

jON bErEzIbAr  |  dEbaGoiEna

Buru gaixotasuna duten pertso-
nen eta senideen Gipuzkoako 
elkartearen eskutik iritsi da aitor-
tza: Barruak astintzen errepor-
tajea aukeratu du, Kazetaritza 
eta Buru Osasuna Saria 2015 
lehiaketako telebistaren katego-
rian. Arrasateko San Juan de 

Dios Ospitaleak, Arizmendi-Almen 
Ikastolak eta Goienak elkarlanean 
egindako erreportajea da. Ara-
bako Arespalditza herrian lau 
egunez elkarrekin bizi izaten 
egon diren ikasleak eta buruko 
gaixotasuna duten pertsonak ditu 
protagonista; euren testigantzetan 
oinarritzen da lana. Agifesetik 

adierazi dutenez, "proiektuaren 
interesgarritasuna eta nola lan-
duta dagoen" baloratu dute saria 
erabakitzeko orduan. 

Dokumentala ikusteko, eska-
neatu QR kodea sakelakoarekin. 

agifes elkarteak goienaren 'barruak 
astintzen' erreportajea saritu du

bideoa ikusteko:
eskaneatu Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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Hyundai Tucson Gama: CO2 (gr/km) emisioak: 119-175. Kontsumo mixtoa (L/100km): 4,6-7,5.

Tucson berria 18.900 etik aurrera.
Aldaketa gure bizitzari lotuta dago. Berari esker sentsazio berriak ezagutzen ditugu 
eta une beteak gozatzen, gure irudimenaren motorra baita. Jarrera hori esker jaio da 
Hyundai Tucson auto berria. Bere itxura eta berrikuntza teknologikoek zure gidatzeko 
era aldatzen lagunduko dizute. Saia zaitez aldaketaren indarra ezagutzen: 
www.hyundai.es-en.

Kilometro-
mugarik
gabeko 
garantiaurte

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

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

ELGOIBAR
943 74 14 80
Olaso poligonoa 17

IRUN
943 63 97 69
Behobia zubia

EGUNA:   2016ko urtarrilaren 14a.
LEKUA: Arimazubi guneko aretoa (Arrasate).
ORDUA:  Lehen deialdia: 18:00. Bigarren deialdia: 18:30.

GAI-ZERRENDA
1. Aurreko Batzar Nagusiaren aktaren onespen-txostenaren 
 irakurtzea. Aktaren onespenerako bi bazkide izendatzea.
2. 2014-2015 ekitaldiko zuzendaritza-txostena aurkeztea, eta hala 

balegokio, onartzea.
3. 2014-2015 ekitaldiko sozietate-kudeaketa eta Urteko Kontuak 

(Balantzea, Galera eta Irabazien Kontua, Ondare Garbiaren 
Aldaketen Egoera-orria, Diru Fluxuen Egoera-orria eta Txostena), 
eta baita Kudeaketa-Txostena ere, aztertzea, eta hala balegokio, 
onartzea.

4. 2014-2015 ekitaldiko emaitzak banatzea.
5. 2015-2016 ekitaldirako helburu nagusiak eta aurrekontu ekonomikoa 

aurkeztea. 
6. Kontseilu Soziala berriztatzea. 
7. Kontu ikuskatzaileak izendatzea. 
8. Kontseilu Errektorea ahalduntzea Batzar Nagusian hartutako 

erabakiak egikaritzeko. 
9. Galde-erantzunak.

Aitziber Arregi Iribecampos
Kontseilu Errektoreko Lehendakaria

Arrasate, Arrasate, 2015/11/26

ARIZMENDI, KOOP. E.AREN 
BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

Arizmendi Koop.E-ko Estatutu Sozialetako 30. artikuluak dioenari 
jarraituz, Kontseilu Errektoreak, 2015eko azaroaren 26an egoitza 
sozialean egindako bileran adostu du Arizmendi Koop.E.ko 
bazkideak Ohiko Batzar Nagusi honetara deitzea, kooperatibaren 
interesetarako onuragarria delakoan.

jOsU bIlbAO  |  arrasaTE

Kulturateko Jokin Zaitegi aretoa 
jendez lepo bete zen EH Bilduren 
mitinean. Ander Rodriguezek 
eta Gotzon Elizburuk –Kongre-
surako hautagaiak– domekara-
ko EH Bilduren aldeko botoa 
eskatu zuten, "herri berri bat" 
eraikitzeko bide bakarra koali-
zioaren alde bozkatzea dela azpi-
marratuta. Hain justu, "emaku-
me eta gizon librez osaturiko 
herri berri bat" eraiki nahi 
dutela azpimarratu zuten.

Horrekin batera, domekan 
parte hartzera animatu dituzte 
herritarrak, eta EH Bildu Madri-
lera "zutik" joango dela adiera-
zi zuten, inoren aurrean "belau-
niko jarri gabe eta inoren men-
peko izan gabe", Ander Rodriguez 
hautagai arrasatearraren esa-
netan. "Independentzia itxaro-
pena da herri berri bat eraiki-
tzeko aukera". 

Gotzon Elizburu soraluzeta-
rrak, bestalde, koalizioa "memo-
ria oso eta inklusiboa" lortzea-
rekin konprometitu dela azpi-

marratu zuen. "Herri honetan 
gehiegi sufritu dugu, hori guztia 
gertatu izan ez balitz bezala 
begiak estaltzeko, guk memoria 
osoarekin dugu konpromisoa, 
oso eta inklusiboarekin; biktima 
guztiei aitortza, erreparazioa, 
eta garrantzitsuena dena, berri-
ro ez gertatzea bermatuko duen 
kontakizunarekin dugu guk kon-
promisoa. Hori baita etorkizu-

neko elkarbizitzarako oinarri 
sendoa jartzeko modu bakarra".   

Haustura demokratikoa
EH Bilduk Espainiako Estatua-
rekin haustura demokratikoa 
lortu nahi duela eta, abenduaren 
20aren ondoren koalizioko hau-
tagaiek haustura hori lortzearen 
aldeko "konpromisoa" hartu dute-
la ere azaldu zuten Kulturaten.

 a-20 

Gotzon Elizburu berbetan, lepo zegoen Jokin Zaitegi aretoan.  |   josu bilbao

UbANE MAdErA  |  bErGara

Miren Gallastegi –Senaturako 
PSE-EEren Gipuzkoako zerren-
daburua– eta Iñaki Arriola           
–PSE-EEren Gipuzkoako idaz-
kari orokorra– Bergaran izan 
ziren eguenean, bertako militan-
teekin eta Mari Carmen Barre-
netxea zinegotziarekin batera 
programa sozialista partekatzen 
bergararrekin. Ibargarai, Boni 
Laskuraingo erretiratuen etxea, 
Matxiategi… kalerik kale ibili 
zen karabana sozialista, Madri-
lera eraman gura duten bertakoen 
"ahotsa" jaso nahian. Ohi bezala, 
arrosak, gozokiak eta, bitxikeria 
moduan, pilulak gordetzekoak 
eman zituzten opari.

"Arima soziala"
Gipuzkoako idazkari orokorrak 
adierazi zuen Bergararendako 
hobe izango dela PSOEk irabaz-
ten badu: "Alderdi Sozialista 
gobernuan egon denean, behin 
eta berriro ikusi izan da ondo 
joan zaizkigula gauzak. Aldiz, 

eskumak gobernatu duenean 
okerrago joan zaigu. Gaur-gaur-
koz, gobernurako bi alternatiba 
erreal daude: Raxoiren PP edo 
Sanchezen PSOE, eta, duda barik, 
Bergararendako zein Gipuzkoa-
rendako mesedegarriagoa litza-
teke Sanchezek irabaziko balu". 

Gipuzkoatik Senaturako 
zerrendaburu Miren Gallastegik, 
berriz, azpimarratu zuen orain 
dela "aukera azkeneko urteetan 
galdutako eskubide sozialak 
berreskuratzeko eta etorkizun 
duina eraikitzeko. Lanpostu eta 
soldata duinekin, bizimodu dui-
na ahalbidetuko dutenak; guz-
tiondakoa izango den hezkuntza 
eredu publikoa berreskuratzeko, 
guztion eskubidea horixe delako, 
eta oro har, arima soziala duen 
gobernua izateko, herritarrei 
aurpegira begiratzeko aurpegia 
izango duena eta herritarren 
esanak entzuteko belarriak izan-
go dituena. Eta hori guztia egin-
go duela erakusten duen eskar-
mentua badu Alderdi Sozialistak". 

arriola: "Psoe gobernuan egon 
denean ondo joan zaizkigu gauzak"

PSE-EEko ordezkariak, Matxiategin, eguaztenean.  |   ubanE madEra

"biktima guztiei aitortza eta erreparazioa" defendatu dute EH bildu 
koalizioko ordezkariek arrasaten oraingo astean egindako ekitaldian

gotzon elizburu: "memoria osoarekin dugu 
konpromisoa, oso eta inklusiboarekin"
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Herritarren "hitzak eta zalantzak" bertatik bertara jasotzeko eta 
"bertako ahotsa erakundeetara eramateko" helburuarekin, Pode-
mos-Ahal Dugu alderdiko ordezkariak Arrasateko Herriko Plazan 
izan ziren joan den domekan. Kongresurako zerrendaburua den 
Nagua Albarekin batera izan ziren, besteak beste, Igor Urizar, gaur 
egun Arrasaten zinegotzi dena, Baleike alderdiarekin. Sahararren 
eskubideak aldarrikatzeko ere aprobetxatu zuten bisita.   

"aniztasuna ospatzen" eta "bertako ahotsa erakundeetara 
eramateko" arrasaten izan ziren Podemos-ahal Duguko kideak

Nagua Alba, ezkerretik hirugarrena, Arrasaten.  |   imanol soriano
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Bergaran egin zuten jeltzaleek 
hauteskunde kanpainako Deba-
goieneko ekitaldi nagusia, marti-
tzenean, eta han elkartu ziren 
Jaurlaritzako sailburu Arantxa 
Tapia eta Cristina Uriarte, lege-
biltzarreko presidente Bakartxo 
Tejeria, Aldundiko diputatu Mai-
te Peña, Debagoieneko hainbat 
alkate eta beste jeltzale asko. Kon-
gresurako Gipuzkoako hautagai 
Joseba Agirretxeak eta senatura-
ko hautagai Maria Eugenia Ipa-
rragirrek lagun izan zuten Gipuz-
ku Buru Batzarreko presidente 
Joseba Egibar. Eta hark hauxe 
azpimarratu zuen: "Herri honen 
estrategia euskal erakundeetan 
erabakitzen da". 

"Herri estrategia definitzea"
Ekitaldiko izarra izan zen Egibar, 
eta hasieratik utzi gura izan zuen 
argi "erabakiak herri honetan" 
hartzen direla: "Madrilen erabaki 
asko hartu arren, herri honen 
etorkizuna herri honetan eraba-
kitzen da eta erabakiko da".

"Herri estrategia definitzean" 
dagoela gakoa adierazi zuen, eta 
Madrilera doazenek zer defendatu 
behar duten argitu: "Euskal era-
kundeak, horiek sortutako tresnak, 

kontzertu ekonomikoa, euskal 
erabakiak… Azkenean, da herri 
estrategia bat definitzea". 

"Konpromisoak hartzeko" gertu
Ezker abertzalea izan zuen berbe-
ta-gai Joseba Agirretxeak, eta 
"ukazioaren munduan murgildu-
ta" bizi izan direla esan zuen: "Inde-
pendentzia aldarrikatu eta burua 
zuloan sartu; horixe da egin duten 
bakarra".

"Helmugaz" berba egiten dute-
la leporatu zien, baina bien bitar-
tean ez dutela "ez egitasmorik, ez 
proiekturik, ezta proposamenik 
ere". EAJk, ostera, "konpromisoak" 
hartzen dituela esan zuen: "Auto-
gobernuan aurrera egitea eta esta-
tuarekiko harreman estatus poli-
tiko berri bat adostea izango da 
gure lehen konpromisoa". Horre-
kin batera, "euskal ekonomia itu-
na eta Nafarroako ekonomia hitzar-
menak" defendatuko dituztela 
adierazi zuen, "geureak direlako", 
eta suspertze ekonomikoaren alde 
egingo dutela azpimarratu: "Geu-
re eredu produktibo eta ekonomi-
koa erakutsiko dugu". 

Bestalde, Debagoiena "eskual-
de eredugarritzat" jo zuen Gipuz-
koarako, "arazoei buelta ematen" 
jakin duelako.

"erabakiak herri honetan" 
hartzen direla diote eaJkoek
"autogobernuan aurrera egitea" dela lehen 
konpromisoa zehaztu du agirretxeak, bergaran

Kongresurako hautagai Agirretxea, alboan hainbat jeltzale dituela.  |   mirari alTubE

UbANE MAdErA  |  dEbaGoiEna

50.000 debagoiendarrek dute 
domekan botoa emateko esku-
bidea eskualdeko bederatzi uda-
lerrietan –Aramaio barne; edozein 
modutan, behin-behineko zentsua 
da adieazitakoa–. Betiko moduan, 
09:00etatik 20:00etara arte dago 
horretarako aukera. Oraingo 
honetan, botoen bitartez izenda-
tuko dira Kongresua osatzen 
duten 350 diputatuak, Espainia-
ko presidentea tarteko. Eta bai-
ta ere Senatua osatuko duten 
208 senatariak; azken horiek 
zuzenean aukeratuko dira.

Sei diputatu
Kongresuaren kasuan, probintzia 
bakoitzak aukeratzen dituen 

diputatu edo parlamentari kopu-
rua bere bizilagun kopuruaren 
araberakoa da. Hala, Gipuzkoa-
ri sei diputatu izendatzea dago-
kio; Bizkaiari, zortzi; Arabari, 
lau; eta  Nafarroari, bost. 

Senatuari dagokionez, lurral-
de ordezkaritzako ganbera da. 
Hauteskunde bidez aukeratzen 
diren 208 senatariez gainera, 
erkidegoko ganberek senatari 
bat eta milioi bat biztanleko bes-
te bana aukeratzen dituzte, guz-
tira, 261 senatarira iritsi arte.

Milioi bat biztanleko, bat
Alderdiei edo koalizioei begira-
tuta, berriz, Gipuzkoatik 11 alder-
di-koaliziok aurkeztu dituzte 
zerrendak Kongresurako: EH 

Bilduk, EAJk, PSE-EEk, PPk, 
Ahal Duguk, Orain Batera-Ezker 
Anitzak (Unidad Popular), Eus-
kadiko Alderdi Popularrak eta 
besteak beste, Herritarrak-He-
rritarron Alderdiak (Ciudadanos).  

Internetez, egunean bertan
Goiena Komunikazio Taldeak  
hauteskunde eguna bertatik ber-
tara jarraituko du; domekan, 
bozketaren jarraipena eginez eta 
emaitzen berri emanez, Goiena.
eus. Interneteko ataria baliatuta; 
biharamunean Goiena.eus-en 
zein Goiena telebistan emaitzez 
gainera haien gaineko balora-
zioak jasoko dira, eta abendua-
ren 23an, eguaztena, GOIENA 
paperak laburpena jasoko du.  

Trantsiziotik, Espainiako Gorteak osatzeko xii. hauteskundeak izango dira

50.000 bat lagun daude 
deituta botoa emateko  
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Domekako emaitzek utziko duten 
erretratua zein den jakiteko azke-
neko egunak dira, eta guztiak 
daude itunetarako gertu. Guztiak, 

baina nork bere alderdiaren edo 
koalizioaren programarekin zeri-
kusiren bat duten itunetarako 
gertu daudela azpimarratu dute, 
Debagoienean ordezkaritza duten 

alderdiek edo koalizioek Kongre-
surako izendatutako zerrendabu-
ruek Goienari erantzundako gal-
deretan. Hortik aurrera, batzuek 
indarrak jartzen dituzte ezaugarri 

edo berezitasun euskaldunak ber-
matzeko beharrean eta eurek 
horretarako hartzen duten kon-
promisoan, eta beste batzuek, 
berriz, garrantzi handiagoa ema-
ten diete ekonomiarekin lotutako 
proposamenei. 

Eskaintzak eginda, gaur, egu-
bakoitza, amaituko da Espainiako 
hauteskunde orokorren kanpaina. 

Maiatzekoarekin alderatuta, nabar-
men apalagoa izan dena. Bihar 
izango dute, bada, herritarrek 
hausnarketarako tartea. Inkesten 
arabera, oraindik halako kopuru 
handi samarra dago, gainera, 
botoa zeini eman erabaki barik 
duena. Alderdi tradizionalekin 
batera, alderdi berriak ere sartu 
dira, oraingoan, kinielan.

Debagoiendarrendako azkeneko mezuak
Programen araberako itunak egiteko gertu daude alderdiak zein koalizioak

"Madrilen inork ez 
digu gure etorkizuna 
erabakitzen 
utzi nahi"

marian beitialarrangoitia (legazpi, 
1968) aurkeztu du EH bilduk kon-
gresurako zerrendaburu. madril gain-
ditu beharreko harresia dela dio.
Independentismoa da Madrilera-
ko duzuen helburu bakarra?
Espainiatik datorren inposizio eta 
mehatxuen aurrean gure bidea egin 
behar dugu. batzuek beste lau urte 
madrili begira egotea proposatzen 
dute. EH bilduk aldaketa proposatzen 
du, joko arauak errotik aldatzea: madri-
li begiratzeari utzi eta Euskal Herrian 
erabakiak hartzen hasi. inork ez bai-
titu gure interesak, eskubideak eta 
erabakiak defendatuko, guk egiten 
ez badugu.
zuek diozuen moduan, haustura 
demokratikoa eragiteraino?
madril gainditu beharreko harresia da 
euskal herritarren eskaera demokra-
tikoentzat. katalunian ondo dakiten 
moduan, bide propioa egitea da uzten 
diguten bide bakarra. Erabakiak har-
tuz, egin beharreko bidea definituko 
duen gehiengoak sortu behar ditugu 
etorkizun hobea eraikitzeko, eta madri-
li erabaki horiek errespetarazi. 
diozue "oraina eta geroa" daude-
la jokoan; zergatik?
madrildik inposatutako ereduak ez digu 
balio, ez alde politikotik, ezta sozialetik 
ere, ez gatazkaren konponbiderako, ez 
herri gisa etorkizuna irabazteko. alda-
keta behar dugu; hori ez da Espainiatik 
etorriko. ihes egiteko modu bakarra gure 
bidea egitea da, Euskal bidea, inde-
pendentziaraino, guk hartuz erabaki 
guztiak, txikiak eta handiak.
Itunetarako gertu zinatekete?
Erabakitzeko eskubidea errespeta-
tzeko eta dispertsioa amaitzeko kon-
promisoa hartzen ez duen itunik ez 
dugu onartuko. baina ez gaitezen 
engaina, madrilen inork ez digu gure 
etorkizuna erabakitzen utzi nahi. 
jarraitu behar dugu horren alde borro-
ka egiten eta erabakiak hartzen. Eta 
borroka egiten da kalean, erakundee-
tan eta igandean boto kutxak inde-
pendentziaren aldeko erabakiz betez.

marian beitiaLarrangoitia 
eh biLdu

EH bildu

"Guri dagokigu 
dugun erabakitzeko 
eskubidea 
defendatzea"

joseba agirretxea (ondarroa, 1966) 
aurkeztu du Eajk kongresurako 
zerrendaburu Gipuzkoatik. kon-
tzertu ekonomikoa arriskuan ikus-
ten du.
kontzertu ekonomikoa arriskuan 
ikusten du EAjk?
arriskuan egon daitekeela uste 
dugu, batzuek egindako adieraz-
penen arabera. Edozein kasutan 
ere, arriskuan jarri baino lehen ere, 
Eajk kontzertuaren defentsa 
sutsua egiteko konpromisoa har-
tzen dugu; autogobernuaren eta 
ongizatearen oinarrietako bat dela-
ko. kontzertu ekonomikoaren kon-
trako kritikak entzun dira, eta 
batzuek egindako adierazpenak 
ez zaizkigu batere gustatzen.
Ortuzarrek dio: "gure bila 
datoz!".
argi dago zenbait alderdi politiko 
berrik ere oso gustukoa dutela 
birzentzalizazioa eta estatuak 
eskumen gehiago izatea. Guri dago-
kigu nazio izaeragatik daukagun 
erabakitzeko eskubidea defenda-
tzea.
Hori horrela bada, erreala da 
eskumen gehiago lortzeko espe-
rantza izatea?
bai, noski. argi dago Eajren esku 
egon diren eta dauden instituzioek 
ondo kudeatzen badakitela, Eus-
kadin ondo egiten badakigu. Eta 
ziur gaude guri dagozkigun eta 
oraindik Estatuak kudeatzen dituen 
eskumenak guk kudeatuko bage-
nitu, euskaldunen onurarako izan-
go litzatekeela. Pentsioen kasuan, 
bermatuak egoteaz gain, hobeak 
ere izango lirateke.
Itunetarako gertu zinatekete? 
itunak beti dira elkarrizketaren 
ondorio bat. Hitzaren ondoren datoz 
konpromisoak. Gu beti hitz egite-
ko prest gure programan dauden 
oinarriak onartzen dutenekin: nazio 
izaera, aldebikotasuna eta eraba-
kitzeko eskubidea. autogobernua 
eta kontzertuaren defentsa.  

Joseba agirretxea 
eaj

Eaj

"Sozialistok gara 
Rajoy Moncloatik 
botatzeko boto 
eraginkorra"

odon Elortza (donostia, 1955) 
aurkeztu du PsE-EEk kongresu-
rako zerrendaburu Gipuzkoatik. 
Euskadiko eta Espainiako gober-
nuen arteko urteetako harrema-
naren aldekoa da.  
Ustelkeria amaitzea eta ongiza-
tea berreskuratzea gura duzue; 
egingarria da hori?
rajoy da ustelkeriaren erantzule 
politikoa, eta PsoEk irabazita, 
gehiengoaren boto eraginkorra balia-
tuta, ahalbidetuko da elkartasunean 
eta giza kohesioan oinarritutako 
krisitik irteteko modua. sozialistok 
gara Gipuzkoan rajoy moncloatik 
botatzeko boto eraginkorra. 
kontzertu ekonomikoa arriskuan 
dago?
Ezta gutxiago ere. moncloan izan-
dako gobernu sozialistak etengabe 
izan dira harremanetan Eusko jaur-
laritzarekin; euskal autogobernua 
garatu egin zuten eta beti errespe-
tatu izan dute kontzertua eta kupoa. 
Gure aurrekoek moduan, Gipuzkoa 
plural, berritzaile eta elkarrizketa-
rako irekita dagoen ahotsa ordez-
katu nahi dut kongresuan, elkarren 
arteko ulermena bultzatu eta Eus-
kadiren eta Espainiaren arteko 
elkarbizitza indartzeko. 
zelan txertatuko litzateke Eus-
kadi defendatzen duzuen esta-
tuaren erreforma federalean?
Hasteko, gure erreformaren balioak 
azalduz eta esplikatuz zelan ber-
matuko genukeen Euskadiren 
berezitasuna, bereziki kontzertua-
ri eta kupoari dagokionez, horiexek 
dira-eta euskal autogobernuaren 
oinarrizko tresnak. 
Itunetarako gertu zinatekete?
legealdiko edo programaren ara-
berako itunak ezinbestekoak dira 
gobernu berriaren egonkortasuna 
bermatzeko. a20ren ostean eta 
emaitzen arabera ikusi beharko 
dugu zeinekin berba egin. dena 
den, gobernagarritasun itunak 
PPrekin baztertuta daude. 

oDon eLortza
pse-ee

PsE-EE

"Langileen aldeko 
errepublika 
plurinazionala 
proposatzen dugu"   

jon Hernandez (irun, 1978) aurkez-
tu du unidad Popular-orain batera 
(Ea, uPeC) alderdiak Espainiako 
kongresurako zerrendaburu Gipuz-
koatik; eraldaketa osoa du helburu. 
sistemekiko haustura propo-
satzen duzue; haustura zertan?
Trantsiziotik eratorritako eredua 
apurtzea. Guztiok modu duinean 
bizitzearekin bateraezina da bote-
retsuen mesederako den monar-
kia parlamentario hau. Hortaz, 
laburbilduz, monarkiarekin eta 
langileak matxakatzen dituen eta 
ekonomia kapitalista oinarri duen 
eredua apurtzea. 
Milioi bat lanposturen sorrera 
iragarri duzue; zelan eta non?
larrialdiko proposamena da; gau-
zatzeko 9.000 milioi euroko inber-
tsioa egin beharko luke estatu 
zentralak eta udal bakoitzari eskai-
ni lanpostuak sortzeko beharrez-
koak diren esparruetan, sektore 
pribatuak arretarik jartzen ez dituen 
lanpostuetan, errentagarriak ez 
direlako. dena den, gure proposa-
men osoak eredu produktibo osoa-
ren eraldaketa du oinarri, ekono-
miako sektore nagusien naziona-
lizazioa eta banka publikoa sortzea.
konstituzioarendako ze errefor-
ma proposatzen duzue?
Prozesu eratzailea, desberdintasu-
nik ezaren eta guztiondako bizimo-
du duinaren bermatzaile izango den 
konstituzio berria lantzeko. Erre-
publika federala, plurinazionala, 
solidarioa eta langileen mesedetan 
jardungo duena proposatzen dugu. 
Itunetarako gertu zinatekete?
julio anguitarenak gara eta bat 
egiten dugu Programa, programa, 
programa bere leloarekin. beraz, 
berba egingo dugu ezkerrekoak 
diren alderdiekin, ezkerreko propo-
samenen gainean. PPk ez gober-
natzeko ahaleginduko gara, baina 
PsoEk eta Podemosek ez gaitza-
tela kontuan hartu ez bada errea-
litatea eta gizartea eraldatzeko. 

Jon hernanDez 
unidad popuLar-orain batera

u.P./o.b.

"PSOEren eta PPren 
bi lan erreformak 
baliogabetu 
behar ditugu"

nagua alba (donostia, 1990) da 
Podemos-ahal duguk kongresurako 
aurkeztu duen Gipuzkoako zerren-
daburua. autonomoen eta enpresa 
txikien alde egingo du.
Trantsizio energetikoa aldarrika-
tzen duzue, zer da hori?
Europar banku zentralaren arabera, 
gure ekonomiaren oztopo nagusie-
netako bat energiaren balioa (kostua) 
da. Guk arazo hau konpontzeko Tran-
tsizio Energetikorako Plana aurkeztu 
dugu. Honekin, etxeak berrituko geni-
tuzke energia galerak murrizteko, 
200.000 lanpostu sortuz eta argin-
darraren fakturan 700 euro aurreztuz. 
Plan hau alemanian aurrera eraman 
da jada arrakasta handiarekin. 
Podemosen eraldaketa ekonomi-
koa egingarria da praktikan?
Gure programak memoria ekonomi-
koa eta juridikoa dakar, non aurrera 
eraman nahi ditugun neurri guztiak 
egingarriak direla justifikatzen dugun. 
PPk azkeneko lau urteetan aplikatu-
tako austeritate politikak eta murriz-
ketak ez dira ez bidezkoak, ez eta 
ekonomikoki eraginkorrak ere. PsoE-
ren eta PPren bi erreforma laboralak 
baliogabetu behar ditugu, kalitatez-
koa eta duina den lana sortuz, eta 
bereziki gure autonomoak eta enpre-
sa txikiak babestu behar ditugu, hauek 
sortzen baitituzte lanpostu gehien.
ze leku du erabakitzeko eskubideak 
Podemosen?
Podemos-ahal dugun erabakitzeko 
eskubidea konstituzioan jasotzea 
proposatzen dugu. demokrazian ara-
zoak demokrazia handiagoarekin 
konpontzen dira, eta hiritarrek erre-
ferendum lotesle baten bitartez beraien 
etorkizunari buruzko erabakia har-
tzeko eskubidea dute.
Itunetarako gertu zinatekete?
Helburua gobernatzea da; beraz, ez 
dugu aukera hori gogoan hartzen. 
Hala ere, legealdi hau ezberdina izan-
go da gehiengo osorik ez delako egon-
go; proposamen konkretuen inguru-
ko akordioak egon beharko dira.

nagua aLba
podemos-ahaL dugu

i.s.
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gipuzkoako
foru aldundia

arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

elgetako
udala

Leintz gatzagako
udala

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

argitaratzailea goiena komunikazio 
taldea kooperatiba elkartea
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 
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LaguntzaiLeak

G
aztea naizen arren, zu baino dezente zaharragoa naiz. 
Izatasunak inoiz izan duen erditze handienetik nator 
ni. Atera kontuak, gogoratu ere ez naiz egiten. 
Antza, zuri eskatutako gurariak egia bihurtzen ditu-

zula aditua daukat. Gizakiengan, haurrengan bereziki, kon-
tzientzia pizteko ahalmena ere badaukazu. Hori diote, behintzat. 

Azkenaldian, gaixo nago, oso. Burua altxatu ezinik nabil. 
Kristorenak eta bi pasatakoa naiz: izozteak, dardarak, erredu-
rak, talka beldurgarriak… Denetarik jasandakoa naiz. Baina 
oraingo hau jasangaitza da.

Gaixotasunaren hasiera era-
mangarria zen, gorputzean 
zehar gutxi nituen, harmonian 
bizi ginen. Igarri ere ez nuen 
egiten. Baina azkenaldi hone-
tan asko erreproduzitu dira, 
larregi dira. Kontrola galdu 
dute. Egunero daukat sukarra, 
garunean ere (iparrean), gutxi 
dauden arren, beraien efektua 
sumatzen dut, eta urtzen ere 
hasita nago jada. Larruazala zulatzen didate, nire zainak bir-
bideratzen dituzte, askotan buxatzeraino. 

Nire erraietako lehengaiak ere aurki xahutuko dituzte. 
Tatuaje eta pearcing-ez josi naute. Isuri kutsakorrak etenga-
bekoak dira, ia arnasa ez hartzeko bestekoak… ezin dut gehia-
go. Jota nago.

Ez dizut ezer materialik eskatu nahi, baina betetzea oso 
zaila den guraria eskatu nahi dizut: gizakiengan kontzientzia 
piztea bakarrik eskatu nahi dizut. Bai, kontzientzia. Zaindu 
nazatela, berriz ere harmonian bizi gaitezkeela, ezer besterik.

Orain gutxi modan jarri naiz (Parisen), eta, nork daki, 
agian, hobetze aldera egingo dut. Denborak esango du. Baina 
ez dut uste. Ez naiz askorik fidatzen.

Honek horrela jarraituz gero, nire amaiera gertu izango 
delakoan nago, eta nirekin batera gizakiena ere bai. 

Adeitasunez. Lurra.

UrTzI AMIANO
goiena.eus/komunitatea/

Olentzero maitea...

Nire erraietako 
lehengaiak ere 
aurki xahutuko 
dituzte

z a B a l I k

H
egoak jota, aztoramenduak bizi gaituela ematen du eta 
inork gutxik dirudi bere baitako. Berdin balio du egu-
ratserako, Gabonei buruz jarduteko nahiz, bai, boto-ku-
txetara gerturatzeko garairako ere. Guztia batuko da 

datozen egunotan, baita loteria. Fede-jauzi ariketa bertsua egin-
da hel dakioke boletoari zein boto-paperari, zori hutsean sinesten 
duenik geratzen bada inon.  Bat edo beste, ufadak, haize-orratzak 
nola, hegora begira jarriko gaitu. Madrilera. Sari potoloa, ira-
bazleak eta galtzaileak; banaketa egongo da. Txartel edo paper 
barik, jokoak guztiok joko gaitu. Haizeak bezala.

jON bErEzIbAr | jberezibar@goiena.eus

Ero-haize

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

Gau islandiar bat
zihara Enbeita
http://goo.gl/Gzh4vh

Islandian Gabon gauean 
liburuak oparitzeko ohitura 
omen dutela irakurri berri 
dut, eta Gabon gaua, gainera, 
irakurtzeko aprobetxatzen 
dutela. 

Euskaldunok Durangoko 
Azokara begira liburuak 
ateratzen ditugun legez, 
islandiarrek gabon aurretik 
argitaratzen dituzte libururik 
gehienak, eta azaroan urte 
horretan argitaratutako 
liburuen katalogoa jasotzen 
dute denek etxean. 

Eurentzako opor sasoia 
delako egiten dutela diote, 
eta, historiari erreparatuta, 
aspaldi opariak egiteko 
aukera bakarrenetakoa omen 
zelako liburuena. Papera 
merkea eta eskuragarria 
zelako. 

Datu moduan, hamar 
islandiarretik batek inoiz 
libururen bat argitaratu 
omen du.

Gau-mahaiñoa estaltzen 
duten oraindik irakurri 
gabeko liburuei begira 
gelditu naiz. 

Eta Enderen Historia 
amaigabea-ko protagonistaren 
legez, liburuak harrapatuta 

(Islandiako elurra izango da 
irudi hori ekarri didana, ez 
bainaiz literatura fantastiko 
zalea) irudikatu dut neure 
burua, literatur gaupasan. 

Isiltasunean, eroso-eroso 
eseri, manta gozoz estali, eta 
jan eta edana eskuragarri. 
Eta hori luxua ez bada... 

Izan ere, liburuak erostea 
bera askorentzat luxua 
bihurtu den legez 
(liburutegiez ahaztu gabe, 
noski, inor haserretu 
orduko), askorentzat 
irakurtzeko tartea bilatzea 
bihurtu da luxu. 

Beti dago zeregin 
garrantzitsuagoren bat, eta, 
apurka-apurka, katalogoetako 
etxeetan legez dekorazioaren 
parte baino ez dira liburuak, 
koloreen arabera sailkatuak, 
dekorazio ederraren lagun. 
Edota jendeak irakurtzen 
dugula ikus dezan.

Espainiako eta Portugalgo 
unibertsitarien artean 
egindako ikerketa baten 
arabera, elkarrizketatuen 
laurdenak irakurtzen dutena 
baino gehiago irakurtzen 
duten itxura egiten dute. Eta 
%12-16k ez dute sekula 
irakurtzen edo oso gutxi. 

Garik egun finlandiar bat 
baten legez, gau islandiar bat 
eskatzen dut nik. Luze-luze 
bat.

Beti berritua
Anjel lertxundi
http://goo.gl/vyrjfr

Itsasoa inoiz ikusi ez bagenu 
bezala gelditzen garenean, 
horra momenturik ederrena. 
Itsasoak, ditxa da, lehorreko 
edozein begiraleku bihurtzen 
baitu eder, Elena Asinsen 
kuboak Zarauzko malekoian 
daudenetik, askotan begiratzen 
diot itsasoari osotasunetik 
hutsera eta hutsetik 
osotasunera doazen blokeen 
ilara luzeko harrien artetik. 
Ibilian-ibilian ordea, Paul 
Valéryren poemako miraria 
berritu nahian: La mer, la mer, 
toujours recommencée (Itsasoa, 
itsasoa, beti berritua).

Halatsu atzo ere: olatuek 
hondarra garbitzen eta 
berdintzen duten puntutik 
haien erpin apartsuetara joan 
zitzaizkidan begiak; handik 
itsasmugara egin zuten gero, 
eta bertan pausatu nituen, 
Elenak orain aste batzuk egin 
zidan azken deia gogoan: 
bakardadeaz mintzatu 
zitzaidan eta bisita bat agindu 
nion Gabonak baino lehen. Ez 
da posible izan. Baina atzo ere, 
atzo bereziki, lehenengo aldia 
balitz bezala ikusi nuen 
itsasoa Asinsen kuboen 
artetik.
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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

Fernando 
Lasaren 
sendiaren 
partetik
juanma lasa 
(Fernando lasaren sendia)
bergara

Eskutitz honen bidez, gure 
aita Fernando Lasa Maiztegiri 
azken agurra ematera etorri 
zinetenei eskerrak eman nahi 
dizkizuegu, lagun, senide, 
zaintzailea, lankide, etab. 

Bere azkenengo egunetan 
zaindu eta bere ondoan egon 
diren Bergarako eta 
Arrasateko osasun publikoko 
zentroko Jesus, Maite, Mada 
eta Rosario langileei ere 
eskerrak eman nahi 
dizkizuegu, bihotz-bihotzez.

Heriotza latza da beti, 
baina esan behar dugu 
momentu zail hauetan gure 
ondoan horren pertsona eta 
profesional zintzoak eta 
gertukoak izateak erraztu egin 
duela gure azken agurra eta 
aitaren azken bidaiarako 
bidea.

Aitak, ezkertiar eta 
abertzale peto-petoa izanda, 
beti zerbitzu publikoen alde jo 
izan du, eta azken momentuan 
ere horrelaxe izan da; eta esan 
dezakegu guztiz bete dela bere 
nahia, zerbitzu publikoetan 
lan egiten duten profesionalei 
esker.

Familiaren partetik, beraz, 
mila-mila esker.

150 milioi 
josu garitaonandia 
(oparitu zuhaitz bat egitasmoaren 
arduraduna)
bergara

Pentsatuko duzue loteriaz ari 
naizela halako zenbaki 
potoloaz idaztean, baina ez, 
hozberoaz nabil. 

150 milioi graduko 
tenperatura lortu zuen Steven 
Cowley zientzialari 
britainiarrak bere 
laborategian; hau da, eguzkian 

dagoen giroa baino hamar 
aldiz beroago. Berotasun 
horretan, atomoak elkartzea 
lortzen da energia askatuz eta 
hondakin gutxi sortuz; energia 
horri fusio energia deritzo eta 
2030erako erabilgarri edukiko 
dugula aurreikusten da. 

Frantzian eraikitzen 
dabiltza fusio energia sortzeko 
zentrala; proiektu horrek 
atomoak elkartzea baino gauza 
zailago bat lortu du: munduko 
gobernu garrantzitsuenak 
elkartzea. 

Lurra planetan bizi den 
biztanleriaren erdiak baino 
gehiagok parte hartzen du 
fusio energiaren inguruan, eta 
horrek itxaropena sortzen dit 
gizakia egunen baten gauza 
izango dela elkartzeko Lurra 
planeta zaintzeko, bertan bizi 
garenok duintasunez bizitzeko, 
ondorengo belaunaldien 
errekurtsoak urratu gabe.

Harrigarria da: gizakia 
gauza da eguzkian dagoen 
energia sortzeko, baina 
oraindik ez gara gauza energia 
hori energia kimiko 
bihurtzeko; hau da, janarian 
eta oxigenoan landareak 
egiten duena. Beraz, zuhaitzak 
zaintzen jarraitu behar dugu, 
zuhaitzak baitira guri gehien 
laguntzen diguten izaki 
bizidunak. Zure bizitzan 
zuhaitz bat sartzea aholkatzen 
dizut, ondorengo belaunaldiei 
egin diezaiekezun oparirik 
ederrena baita.

Libre izateko jaio 
haiz... Euskal 
Herria; libre 
izateko jaio 
gara... 
euskaldunok
Aittor Arantzabal, Mikel 
zubimendi, Mikel garaiondo eta 
Ino galparsoro
debagoiena

Ezertan hasi aurretik, 
eskerrak ematea lauron 
izenean Libre dinamikan parte 

hartu duzuen denoi, eta, 
bereziki, Libre dinamikako 
arduradunei.

Aurreko urtean Bergarako 
epaitegia inguratu genuen; 
ekitaldi hartan Inok Kafka 
ekarri zuen gogora: Joseph K 
prozesuko pertsonaiaren 
antzera sentitzen gara, bai. 
Ezker Abertzaleko kide eta 
beharginak izateagatik 
atxilotu eta espetxeratu 
gintuzten. Gure delitu larria 
bileretan, mobilizazioetan 
parte hartzea, 
prentsaurrekoak ematea, 
plenoetan egotea, batzarrak 
dinamizatzea... izan da. 
Zapatukoa moduko 
ekitaldietan parte hartzea da 
gure kondena.

Audientziako eremua ez da 
gurea, ez da erosoa, ezta 
naturala ere. Guk laurok 
deklaratu dugu eta hamaika 
pasarte entzun ditugu, baita 
barregarriak ere, elkarri 
adarra majo jo diogu: bateko 
ibaia garbitzeko zerrendak, 
besteko politikaren yonkia... 
disfrutatu dugu, bai, bereziki, 
gura aittona eta eredua den 
Patxi Urrutiarekin, bere 70 
urteekin duintasuna eta 
konpromisoa zer den erakutsi 
duelako.

Hasi da bai, prozesu berri 
baten aurrean gaude, 4/08 
izenarekin batailatu dutena; 
bertan 35 pertsona epaituak 
izaten ari gara Auzitegi 
Nazionalean. Martxora arte 
iraungo duen epaiketa luzea. 
Zigor eskaera ere mardula da, 
10 urteko espetxe zigorra 
eskatzen digute, talde 
terroristako partaideak 
izatearen akusaziopean. 
Esfortzua, beraz, handia 
izango da, baina ziur gaude 
zuen, guztion laguntzarekin 
aurre egitea lortuko dugula.

Ezker Abertzaleko kide 
ginen eta gara, nork bere 
eremuan bere ekarpena egiten 
jarraitzen dugu Euskal 
Herriko independentzia 
bilatze bidean, hauteskunde 
kanpaina gaude bete-betean; 
domekan botoa ematera 
deituak izan gara. Estatu 
mailako hauteskundeak dira, 
marko ezin hobea gure 
herriarentzat independentzia 

nahi dugula aldarrikatzeko 
eta norabide horretan 
indarrak bildu eta 
Espainiarekin behin betiko 
apurtzea nahi dugula 
irudikatzeko. Arnaldo, Jose 
Luis eta beste batzuk 
hurrengo asterako deituak 
zeuden fiskaltzaren aldetik, 
bertan behera utzi dute, 
gezurrak erabilita; izan ere, 
egia bakarra zera da: 
hauteskunde kanpainan parte 
hartzea moztu dietela; 
bereziki, preso mantentzen 
duten Arnaldori. Doala 
hemendik gure besarkada 
goxoena berari eta beste preso 
politiko guztiei.

Militanteak gara, bai; 
horregatik, militantzia keinu 
bat eskatzera gatozkizue zuei 
guztioi: bete ditzagun 
boto-ontziak independentzia 
ekartzen lagunduko duten 
boto-txartelekin, bildu 
gaitezen independentziara; 
bildu gaitezen EH Bildura.

Gora, Euskal Herria libre, 
independente eta sozialista.

Gora, zuek. Esker mila.

Errealitatearekin 
bat izan
Marisol Andrade
Eskoriatza

Gabonak heldu dira gure 
etxeen ateraino, barnean 
bihotzak zabaldu dira eta 
batzuk konturatu gara 
kokoteraino gaudela. 

Mahaiak beteko dira; bai 
kontsumismoz zein 
hipokrisiaz, urtean zehar pila 
bat arazo, eta denok uste dugu 
konpondu behar dugula 
mundua gau batean, si akaso.

Aldamenekoa ezin ikusi, 
baina egun hauetan, 
solidaritatea bizi-bizirik. 
Kontrako sentimenduak 
agerian.

Denondako edukiko dugu 
lekua? Denondako egongo da 
janaria? Denondako 
lanpostuak? Denondako 
irteerak?

Izan ere, etxe barnean 
ondo begiratuz gero, dagoena 
miseria da.

Zenbat gaixo zein 
gaixotasun, zenbat preso zein 
kartzela, zenbat droga zein 
depresio familien artean, 
hezkuntzaren munduan, 
LOMCEko jabeak, gure 
euskararen zein 
askatasunaren gainean.

Sistema honen 
funtzionamenduak beti 
zapaltzen du gutxi duena; 
horrela ezin da jarraitu, ez 
dago eskubiderik!

Gabonetan gaude, eta, aldi 
berean, etxekoandreek lan 
gehiago; eta urteak pasatzen 
dira, baina eurendako 
soldatarik ez. 

Gauza bera antzinako 
lanpostuetarako; lurreko lan 
zein gorputz zerbitzuendako… 
gero eta lan gehiago, baina 
diru gutxiago. Seguritate 
sozialarena ez dugu 
komentatuko.

Aitona-amamak gehitzen 
dira, baina gure erizainak 
kanpora joaten dira, etxean ez 
ditugu-eta babesten. Beste 
ikasketa batzuetan, beste 
horrenbeste.

Etxegabetzeak, genero 
biolentzia, ingurumena, 
familien normalizazioa… 
zerrenda luzea da. Eta 
politikariak… hobe ez 
aipatzea. 

Hauek gai hauek 
Gabonetan mahai gainera 
eramateko. 

Bihotzez zein garunez, 
enpatizatzeko. Horrela 
sortuko dira aleak, aldaketak 
egiteko; nork bere herrian, 
jasangarria izateko.

Inteligentzia emozionala 
praktiketan, hori gure motor, 
gure eskuetan baitaude 
erantzun maitagarrienak, eta 
errealitatearekin bat datoz.

Gabonak heldu dira gure 
etxeen ateraino, ea lortzen 
dugun hipokrisia gutxiago eta 
enpatia gehiago.

Bestalde, eskerrik asko 
abenduaren 19an Eskoriatzako 
Jose Iñurrategi pilotalekura 
hurbilduko diren guztioi, 
tximeleta gelako umeei 
laguntzeko asmoz. Amuskako 
elkarteari, Eskoriatzako 
Udalari, Luis Ezeiza eskolari 
eta, bereziki, herriko ume 
guztiei, hor egoteagatik.
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Bergarako Udalak herritarren 
eta elkarteen hainbat dohaintza 
jasotzen ditu urtean zehar. Gehie-
nak Udal Artxiboak eta Labora-
torium museoak onartzen dituz-
te. "Dohaintza asko jasotzen 
ditugu, eta hori eskertzekoa da. 
Bergaran badagoela sentsibilita-
te ezberdin bat erakusten du 
horrek. Askotan etortzen zaigu 
jendea, zerbait bota aurretik artxi-
borako interesgarria izan daite-
keen edo ez galdetzera. Orain, 
jendeak identifikatzen du leku 

bat dokumentu horiek gorde ahal 
izateko. Eta hori ere garrantzi-
tsua da", azaldu du Bergarako 
Udal Artxiboko Arantzazu Oregik.

"Museoaren bildumarekin 
zerikusia duten piezak hartzen 
ditugu. Baloratu egiten dugu, 
txostena prestatu, eta onartzeko 
proposamena egiten diogu Uda-
lari", azaldu du Rosa Errazkinek, 
museoko teknikariak.

Bitxikieria ugari
Bergarako Udal Artxiboan doku-
mentu eta argazki ugari jaso 

dituzte: Narbaiza ehungaietako 
eta UCEMeko dokumentuak, Ari-
zondo aldizkariaren aleak, Tori-
bio jauregiren argazkiak, Semi-
narioko artxiboak, Agirreolaren 
argazkiak... 

Laboratoriumen oraindik ez 
dituzte dohaintza asko jaso, bai-
na Errazkinek uste du pixkana-
ka jasoko dituztela: "Orain, 
museoaren berri duenean jendeak, 
pieza baten bat jasoko dugula 
uste dut, Seminarioan askoz ere 
bilduma handiagoa zegoela bada-
kigu eta. Itxaropen hori badugu".

Dohaintzekin 
ondarea osatzen
bergarako udal artxiboak eta laboratorium museoak 
jasotzen dituzte herritarren dohaintza gehienak

Vicente Jauregik Udal Artxiboari dohaintzan emandako argazkia.  |   Toribio jaurEGi

Felipe Uriartek Laboratoriumi emandako lurrin makinaren maketa.  |   GoiEna

UCEMeko dokumentazioa Bergarako Udal Artxiboan.  |   GoiEna

VAllEKo KonDEArEn ArgAZKIAK Bergarako Udal Artxiboak jaso duen dohaintzarik berezienen 
artean, Valleko Kondearen bildumako argazkiak daude. "Mila argazki baino gehiago ditugu, beira irudi 
estereoskopikoak barne. Kondea argazkizalea zen, eta, dirudienez, etxean laborategi bat zuen. Argazki 
hauek toki eta jende ezberdinetatik jaso ditugu", azaldu du Arantzazu Oregik. 

EGilEa: EzEzaGunaBeira irudi estereoskopikoa (San Pedro elizatik prozesioa ateratzen).
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Zorionak eta
Urte berri on!!!

LANDALUZE

berezitasunak
tripakiak

urdaiazpikoaK
Odolosteak

Iturriotz kalea 7 ARRASATE
Tel.: 943 79 14 86

Bañez doktorea 6, behea
Tel.: 943 79 74 87  Mugikorra: 687 77 71 57

SARRAILAGINTZA-LANAK, 
24 ORDUZ ZURE ZERBITZURA.

Oinetako konponketak - Giltzen kopiak - Era guztietako labanen zorrozketa

Zerkaosteta 16 Behea 
943 79 77 59

ARRASATE

I L E - A P A I N D E G I A

Gabon
zoriontsuak 

guztioi!

j.b.  |  arrasaTE

Arrasate pasealekuko obren 
ostean sortu den plazatxo 
berrian zein arbola jarri era-
bakitzeko aukera eman die 
Udalak herritarrei. Lau espe-
zieren artean hautatu behar-
ko dute: haritza, pagoa, ezkia 
edo astigarra. Parte har dai-
teke oraingo domekara arte 
eta botoa eman ahalko da 
BAZen –domekan itxita egon-
go da– edo Udalaren webgu-
nean. Bietan daude ikusgai 
espezie bakoitzaren adibideak 
–herrian bertan landatuta 
daudelako– eta fitxa teknikoak. 

Pasealekuko 
arbola hautatzeko 
azken txanpa

Z
uhaitzek basoa ikusten 
uzten ez dutenean. 
Zaborra 426 milioi euro-
ko erraustegi baten 

desagerrarazteari irtenbidea 
deitzen diote eta Europako 
birziklatze mailarik altuenetan 
jarri gaituen sistemari, arazo 
larria. 5.000 milioi euroko abia-
dura handiko tren bat eraiki-
tzeari garapena eta zuhaitz 
bat aukeratzeari, parte-hartzea. 

Gerra Zibileko biktimak 
kontuan hartzen ez dituen 
txostenari Memoria Historikoa 
eta Udaleko batzorde infor-
matzaileetan ahorik ez zabal-
tzeari, herritarren alde lan 
egitea. Arrasate pasealekuan 
adostutako proiektu bat gau-
zatzeari inposizioa eta ia alda-
ketarik egin gabe bukatu eta 
argazkia ateratzeari, bizila-
gunei entzutea.

Kanpaina mediatiko bor-
titzek euren fruitua ematen 
dute eta mila aldiz errepika-
tutako gezurra egia bihur dai-
teke. Baina, azken finean, 
argazkien atzean lana behar-
ko luke, arazoen aurrean ardu-
ra eta egitasmoetatik tiraka, 
herritarron parte hartzea. 
Gabonetako bonbilla liluraga-
rri horiekin ez dute argituko 
Azoka berria egiteko kokaleku 
posibleen artean gaur egungoa 
ez egotea, hau da, udal tekni-
kari, herritar eta eragileek 
dagoeneko landu eta adostu-
tako proiektua baztertu izana.

Itxuren, erosotasunaren 
eta titularren atzean miatze-
ra gonbidatzen zaituztet, jarrai-
tu dezagun kritiko izaten eta 
galdetu, adibidez, nork auke-
ratu duen Gorostizakoa izatea 
estali beharreko parkea eta 
ez beste bat.

'Zuhaitzak'

"Titularren 
atzean miatzera 
gonbidatzen 
zaituztet"

n I r e  u s t e z

ENEkO 
FErNANdEz

mirEia larrañaGa

Rosa Sarraoa eta Agurtzane Mondragon izan dira Arrasateko Udalarekin 
ere euskaraz kanpainako azken irabazleak: "Udalak ahalegin handiak egin 
ditu eta egiten ari da euskararen erabilera normalizatzeko eta lehentasuna 
da herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea. Kanpainaren balorazioa 
ona da, baliabideen zein herritarren erantzunaren ikuspegitik", dio Udalak. 

Pozik herritarren erantzunarekin

Urtero moduan, egitarau zaba-
la antolatu dute Iturbiden 
Gabonak ospatzeko. Abendu 
hasieratik dabiltza ospakizu-
netan eta oraindik honako 
hiru ekintza hauek geratzen 
zaizkie: astelehenean, aben-
duak 21, Udaleko ordezkariak 
pasatuko dira egoiliarrei opa-
riak ematera, 13:00etan. Aben-
duaren 24an, Goikobalu abes-
batzak urteroko kontzertua 
eskainiko du, 17:00etan hasi-
ta. Eta amaitzeko, urtarrilaren 
5ean, Errege magoen bisita 
eta opari banaketa izango 
dute egoiliarrek, 17:00etan. 

Askotariko ekintzak 
Iturbide egoitzan 
Gabonak ospatzeko

Fernandez Corcuera farma-
ziako 2016ko guardiako txan-
da guztiak egingo ditu gauez. 
Eta urte osoan zehar fun-
tzionatuko dute modu horre-
tan. Hau da, 22:00etatik 
09:00etara Fernandez Cor-
cuera izango da zabalik egon-
go den farmazia bakarra 
Arrasaten. Musakola auzoan 
dago kokatuta, hain justu, 
Maisu Aranbarri kaleko 1. 
zenbakian (943 79 22 26). Bes-
talde, Gipuzkoako Sendagi-
leen Elkarteak smartpho-
neetarako aplikazioa jarri 
du deskargatzeko moduan, 
honako webgune honetan: 
www.cofgipuzkoa.com.

Gaueko guardia 
txanda guztiak, 
Fernandez farmaziak

Martitzeneko osoko bilkuran 
onartu zenez, Musakolako, 
Iturripeko edo Uarkapeko 
instalazioak erabiltzearren 
–denbora zehatz baterako alo-
katzeagatik, argia erabiltzea-
gatik...– ordaindu beharrekoa 
ez da ordaindu beharko aurre-
rantzean. Hori bai, hiru hile-
rako alokairu eskaerengatik 
ordaintzen jarraitu beharko 
dute, nahiz eta bazkide izan. 
Neurri horrekin, Udalak kasu 
egin die 117 erabiltzailek modu 
formalean egindako eskaerei; 
udalbatzak aho batez onartu 
zuen proposamena. 

Kirol instalazioak 
erreserbatzeagatik ez 
da ordaindu beharko 

MIrArI AlTUbE  |  arrasaTE

Emakume Txokoaren aurkako 
erasoa eta azkenaldian inguruan 
gertatutako eraso sexistak salatu 
zituzten eguaztenean, emakume 
horiei babesa eta elkartasuna 
adieraztearekin batera. Arrasa-
teko Mundu Martxako plataformak 
deitutako agerraldia izan zen, 
eta Debagoieneko feministek bat 
egin zuten horiekin. 

Bilguneen "beharra" 
Azaroaren 20an jasan zuen erasoa 
Arrasateko Emakume Txokoak. 
Leihoa apurtu eta zenbait onda-
sun eramateaz gain, feminismoa-
ren eta emakumeen aurkako 
mezuak agertu ziren. "Horrek 
kezka sorrarazi zigun, gure aska-
tasunaren eta ahalduntzearen 
aurkako ekintza izan zelako", 
adierazi zuten agerraldian. Eta, 
horren harira, Arrasateko Uda-
lari eskaera bat egin zioten: "Mar-
txan jarri nahi dituen neurriak 
eta erabakiak zehazterakoan 
erabiltzaileon ikuspegia aintzat 
hartzea; bai txokoko segurtasun 
neurriei dagokienez, bai beste-
lako erabaki garrantzitsuetan". 

Emakumeen "bilgunearen 
alde" egin zuten, eta adierazi 
txokoa "emakumeendako etxe 

bat dela", hainbat belaunalditako 
eta hainbat herrialdetako ema-
kumeak ezagutzeko lekua delako 
eta mugimendu eta sentsibilita-
te feministen bilgunea.

Aretxabaletan ere txoko bat 
abian jartzeko lanean dabilela 
mugimendu feminista aipatu 
zuten, baina Udal Gobernu berriak 
"eten" egin duela bideratuta zegoen 
egitasmoa. Eta Mundu Martxako 
plataformako kideek adierazi 
zuten bilguneak behar direla 
inoiz baino gehiago.

Debagoieneko erasoak 
Azken hilabeteotan izandako 
eraso matxistak direla-eta kezka 
agertu zuten: "Debagoienean ger-
tatu diren eta ezagutzera eman 
diren eraso matxista larrien ingu-
ruan kezka eta haserrea adiera-
zi nahi dugu, eta emakume horiei 
gure babesik beroena eskaini". 
Eta aipatu zituzten Arrasaten, 
Zaldibar inguruan, azaroan, era-
soa jasandako neska eta Bergaran, 
gizon berarekiko salaketa jarria 
duten lau emakume.

Emakume Txokoan elkartutako kideak.  |   maiTE TxinTxurrETa

"Eraso matxista guztiak" buka 
daitezela ozen aldarrikatu dute
arrasateko mundu martxak deitutako agerraldia izan da Emakume Txokoan 
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Arrazoi askorengatik da Ford Transit Courier zure 
negozioaren oinarri: dituen emisio baxuengatik (99 g/km) 

eta erregai-kontsumo txikiagatik (3,8 l/100 km).
Urrun eramango zaitu.

5.900 eurotik aurrera

Ford Transit Courier gama, batez besteko kontsumo konbinatua: 3,8-5,3 l/100 km. CO2 emisioak: 99-120 g/km.
EcoBoost motorrak %20 hobetzen ditu kontsumoak motor konbentzional batekin alderatuta. Ford Transit Courier Ambiente 1.0 Ecoboost 100 ZP autoarendako da prezioa. 
Hauek ez daude barne: BEZa, IEDMT (garraiobide mota batzuei ezarritako zerga berezia, autonomia erkidego bakoitzaren araberakoa) eta garraioa. Eskaintzak barne hartzen 
du deskontua FCE Bank PLC SErekin finantzatzearren “Vente a Ford Credit” kanpainaren bidez, 36 hilabeteko gutxieneko iraupen-konpromisoarekin. Gobernuaren Pive planaren 
ekarpenaren menpe dago eskaintza.
Penintsulan eta Balear uharteetan baliagarria hilabetea bukatu arte. Ez da bateragarria beste deskontu batzuekin. Iragarkian agertzen diren modeloek ez dute zertan eskainitakoak 
izan. Ford.es.

Zerrajera 4 behea   20500 Arrasate
Tel.: 943 53 32 72

erreka@errekajatetxea.eu

Ondo ibili santamasetan!

Iturriotz 21 · Tel.: 943 79 03 84 · eyaelec@telefonica.net
ARRASATE

etxetresna elektrikoak
estilo guztietako lanparak zure esku

Gabon zoriontsuak!

Kirol Zerbitzuak honako hiru 
jarduera hauek doan proba-
tzeko aukera eskainiko du 
bihar: k-strech delakoa Uar-
kapen (10:00) eta gimnasia 
hipopresiboa (11:00) eta yoga 
(12:00) Musakolan. Gainera, 
gimnasiorako aholkulari bat 
kontratatu dute makinen era-
bilera, kirol plan pertsonali-
zatuak eta bestelako zerbitzuak 
doan eskaintzeko. Ordutegi 
honetan egingo du lan adituak: 
astelehen eta eguaztenetan, 
16:00etatik 20:00etara; marti-
tzenetan, 07:00etatik 11:00eta-
ra; eguenetan, 09:00etatik 
13:00etara eta egubakoitzetan, 
10:30etik 14:30era. Informazio 
gehiago: 943 77 16 77. 

Kirol jarduerak doan 
probatzeko aukera 
egongo da bihar

imanol soriano

Txatxilipurdiren Jostailu Truke Merkatuan berehala agortu ziren jostailuak. 
Berez bi orduz egoten dira Azoka Plazako ateak zabalik umeek jostailuak 
truka ditzaten, baina minutu gutxitan "hegan" egin zuten gehienek: 
"Urtero izaten du harrera ona ekimenak. Umeak jostailuak aldatzeko 
deseatzen egoten dira", adierazi du Haurren Saileko Arantza Osorok.

Jostailuen trukea, abiada bizian

jOkIN bErEzIArTUA  |  arrasaTE

Azoka Plaza egun dagoen leku-
tik aldatu nahi du Udal Gober-
nuak, eta, horretarako, Maria 
Ubarretxena alkateak martitze-
neko osoko bilkuran azaldu 
zuenez, beste herri batzuetako 
ereduak ari dira aztertzen: "Arra-
kastatsuak diren azokak eta 
arrakasta horren zergatiak azter-
tzen ari gara; amaitzear dugu 
txostena. Txosten hori bukatzean 
batzordeetara eramango dugu 
eta horixe izango da aurrera-
pausoa Azoka Plaza non eta 
zelan gauzatu erabakitzeko". 

EH Bilduko Eneko Barbe-
renak osoko bilkurako galdera 
eta eskaeren tartean atera zuen 
gaia: "Prentsan irakurri genuen 
Obra eta Zerbitzuetako batzor-
deburuak iragartzen zuela pro-
zesu berri bat abiatuko dela 
azokaren espazioa eta proiektua 
definitzeko. Horren aurrean bi 

gauza salatu ditugu: lehena, 
batzordetik ez dela pasatu pro-
zesua berri bat abiatzearen 
puntua; bestetik, prozesu hori 
egin zen, proposatzen diren 
eragile berdinekin. Horrek ez 
du zentzurik".       

gardentasun legea 
Bestalde, hilabete honetan inda-
rrean sartuko den Gardentasu-
naren Legearen harira Udalak 
prentsa ohar bidez iragarri du 
webgunean argitaratu dituela 
alkatearen eta zinegotzi guztien 
curriculumak eta laster eman-
go duela aditzera alkatearen 
eta zinegotzien Ondasun Erre-
gistroa. Beste zenbait neurri 
ere aurreikusten dituzte; besteak 
beste, diru laguntzen, higiezinen 
eta udal langileen zerrendak 
eguneratu eta argitaratzea: 
"Asmoa da informazioa progre-
siboki webgunean txertatzea".

Azoka lekuz aldatu gura 
du Udal Gobernuak
beste herri batzuetako ereduak ari dira aztertzen; 
EH bilduk dio prozesu parte hartzailea abiatu zela 

Martitzeneko osoko bilkurako bozketa bat.  |   amaia TxinTxurrETa

j.b.  |  arrasaTE

Bizitzeko herria. Horixe izango 
da Arrasateko ikastetxe guztie-
tako ikasleak protagonista dituen 
Eskola Agenda 21 proiektuaren 
2015-2016 ikasturterako gaia: 
"Herri batek bizitzeko zer behar 
duen galdetu diegu ikasleei. Dene-
tariko erantzunak jaso ditugu, 
baina askok erantzun digute 
natura, berdeguneak, zuhaitzak, 
jolasteko eta elkartzeko tokiak 
behar dituela bizitzeko herriak", 
adierazi dute Udalako Ingurumen 
Eskolako arduradunek. 

Horregatik, berdeguneei "arre-
ta berezia" jarri diete eta horiek 
hobetzeko proposamenak egin 

dituzte ikasleek. Ingurumen esko-
lakoen arabera, parkeak nola hobe 
daitezkeen azaltzeko maketak 
egin dituzte: "Arrasaten dauden 
inguru naturalak hobeto ezagu-
tzeko pista jolasa egin dugu, eta 
ondoren, mapa batean adierazi 
dugu natura-gune horien gainean 
ikasitakoa. Udalatx inguruko 
basoetan ibilaldiak egin ditugu 
eta hango zuhaitzak eta animaliak 
ezagutu ditugu", gaineratu dute. 
Hurrengo hiruhilekoan jolasto-
kiekin eta elikadurarekin zeriku-
sia duten gaiak landuko dituzte. 
Ohitura denez, ikasturte amaieran 
udalbatzaren aurrean aurkeztuko 
dituzte proposamen guztiak. 

'Bizitzeko herria' izango da Agenda 
21 proiektuko ikasturterako gaia

O h a r r a k

Auto ZIrKulAZIorIK EZ 
BItErIn EtA gArIBAIn
Abenduaren 21eko 14:00etatik 
aurrera eta hilaren 23ra arte, 
autoen zirkulaziora itxita egon-
go da BiteriN. Garibai ere 
itxita egongo da hilaren 22an, 
egun osoan. Autobusa Zerra-
jera eraikinean geldituko da. 

1975EAn JAIotAKoAK
2016ko martxoaren 12an, 
1975ean jaiotako mondragoe-
tarrek kintada ospatuko dute. 
Otsailaren 21a baino lehena-
go 50 euro sartu beharko dira 
Laboral Kutxaren kontu hone-
tan: 3035 0047 19 0471083544. 
Interesatuek izen-abizenak 
modu honetan idatzi behar 
dute: 75_Abizena_Izena.
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Diagnostikoa - Orientazioa
• 

Psikoterapia: 
umeak, gazteak eta helduak

• 
Arreta psikologikoa 
genero indarkerian

Laguntza eskolarrak
• 

Estimulazio goiztiarra
• 

Logopedia
• 

Ikasketa teknika eta ohiturak

Edurne Iriondo - Psikologo Psikoterapeuta eta logopeda
Itziar Iriondo - Psikologo Psikoterapeuta

Saioa Belategi - Psikologoa, Heziketa Bereziko masterra
Kontxi Lazkano - Pedagogoa
Ion astigarraga - Psikologoa

Ignazio Zuloaga 10 • Tel.: 943 79 48 77 • ARRASATE
psikopedagogiko-arrasate@euskalnet.net    RPS 295/13

PSIKOPEDAGOGIA ZENTROA

LURRINDEGIA

Olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50

Iturriotz, 9 • ARRASATE • Tel.: 943 79 81 82

Jose Ramon Otamendi

harategia
Olarte 13 - Tel.: 943 79 62 28

jOkIN bErEzIArTUA  |  arrasaTE

Mondra futbol taldeak 2007an 
bertan jokatzeari utzi eta 2014ra 
arte inongo erabilera barik egon 
ostean, Atxabalpek garai hartan 
erabiltzen zenean baino askoz 
itxura hobea du gaur egun. Mun-
duko futbol ligarik onenean dihar-
duen Eibar taldeak inbertsio 
handia egin du ohiko berdeguneaz 
gain, alboko zelaian ere belarra 
jartzeko. Martitzenean inaugu-
ratu zuten alboko bigarren zelai 
hori, hondarrezkoa zena. 

Eibarrendako oso urrats 
garrantzitsua izan da: "Oso inpor-
tantea da guretako. Lehen Mailan 
sendotzeko bidean beste urrats 
bat da. Bere garaian aurrerapau-
so garrantzitsua izan zen Atxa-
balpen lehen zelaia izatea, eta 
bigarren zelai honekin beste pau-
so bat emango dugu profesiona-
lizaziorako bidean", dio Eibarko 
presidente Alex Arantzabalek. 
Eibarrek beharrezkoa zuen biga-
rren zelai bat, batez ere neguko 
hilabete "gogorrei" aurre egiteko. 

Mesedegarria bi aldeendako 
Atxabalperen jabea den Arrasa-
teko Udaleko alkate Maria Uba-
rretxenak ere adierazi du "poz-
garria" dela akordioa, nahiz eta 
Atxabalpe herrigunetik nahiko 
urruti dagoen: "Pena da zelaia 
herritik gertuago ez egotea, umeak 
etor daitezen entrenamenduak 
ikustera. Izan ere, Lehen Maila-
ko talde bat hemen entrenatzen 
izatea herriarendako ona da. 
Udala beti egongo da kirolarekin 
duen erantzukizunari eta kon-

promisoari balioa emateko gertu". 
Inaugurazioa gertutik jarraitu 
zuen egun kirol zinegotzia den 
Ander Garaik, Mondrako azken 
presidenteak. 

Arantzabalen arabera, "inber-
tsio handia" egin dute Atxabalpe 
egun dagoen moduan uzteko: 
"Akordatzen naiz lehen aldiz hona 
etorri ginenean zaldiak zeudela 
belarra jaten eta hauek guztiz 
utzitako instalazioak zirela". 
Horrez gain, Eibarko presiden-
teak uste du "onuragarria" dela 
Arrasaterendako eta Debagoien 
osoarendako munduko futbol liga 
oneneko talde batek Atxabalpen 
entrenatzea.

Hilero 1.200 euro
Lau urterako akordioa sinatu 
dute Udalak eta Eibarrek, eta, bi 
aldeek hala erabakiz gero, laga-
pena luzatzeko aukera egongo 
da. Talde armaginak 1.200 euro 
ordaintzen dizkio Udalari hilero 
Atxabalpeko instalazioen erabi-
lera pribatuagatik. 

Ubarretxena, Arantzabal eta Garai |   j.b.

Munduko futbol liga onenari 
erantzuteko gertu dago Atxabalpe
bigarren zelaia inauguratu dute udalak eta Eibarrek; akordioa lau urterako da

Atxabalpeko zelai nagusia eta albokoa lotuta daude gaur egun, biak nahi denean erabiltzeko gertu.  |   jokin bErEziarTua

Santamasetako pilota txapelketako finalak 
jokatuko dira gaur Uarkapeko frontoian, 19:00etan
Santamasetako pilota txapelketa gaur amaituko da; izan ere, gaur 
jokatuko dira aurrebenjamin, benjamin, alebin eta infantil mai-
letako finalak, Uarkape pilotalekuan (19:00). Aurten 80 bat gazte-
txok hartu dute parte, eta, Arrasate Pilota Taldearendako barru-
ko txapelketa izanik, harrobia lantzeko oso aproposa izaten da. 
Bestalde, Uarkape profesional mailako eskuz binakako txapelke-
tako partidu baten lekuko izango da abenduaren 22an (18:00): 
Bengoetxea VI.ak eta Untoriak Irribarriaren eta Zubietaren 
kontra neurtuko dituzte indarrak. Sarrerak salgai daude Bue-
nuena eta Monte tabernetan, 20 eurotan. Era berean, Arrasate 
Pilota Taldekoak hasiak dira urteroko zozketako txartelak saltzen; 
angulak izango dira sari nagusia. Zozketa otsailean egingo dute. 

emaItzak

dribling - olympiakojos fc 7-3
betrayer - monte taberna 9-7
abokajarro - Lasagabaster 3-4
rayo makabro - aldatz 2-6
sonografos- elorra jma  5-3

saIlkaPena

  taLdea p j
 1 aldatz 10 4
 2 dribling 9 4
 3 monte taberna 9 4
 4 sonografos 7 4
 5 Lasagabaster 7 4
 6 abokajarro 6 4
 7 betrayer 6 4
 8 elorra jma 4 4
 9 olympiakojos fc 0 4
 10 rayo makabro  0 4

PartIDuak

abenduak 19, zapatua
10:30 aldatz- elorra jma / sonografos
11:30 sonografos - monte tab. / aldatz
12:30 rayo makabro - olympiakojos fc / 
monte taberna

abenduak 20, domeka
11:00 dribling - Lasagabaster / 
abokajarro
12:00 betrayer - abokajarro / Dribling

z a l D I B a r

j.b.  |  arrasaTE

Amaitzear da AKE elkartearen 
santamasetako tenis txapel-
ketaren seigarren edizioa.  
Azaroko hirugarren aste bukae-
ran hasi zen; helduen mailan 
38 jokalari lehiatu dira; gaz-
tetxoen mailan, 15 jokalari.  
Finalak domekan jokatuko 
dira. 10:00etan, helduen mai-
lan, Eneko Fernandez arrasa-
tearra eta Ruben Pinillos 
eibartarra hirugarren postua-
gatik lehiatuko dira –bigarren 
pistan– eta 11:30ean gaztetxoen 
mailako finala jokatuko dute 
Igor Errasti arrasatearrak eta 
Oinatz Orbegozo zarauztarrak 
–bigarren pistan–. Helduen 
mailako txapelduna Sebastian 
Sierra arrasatearraren eta 
Aitor Magallanes aretxabale-
tarraren artean erabakiko da, 
11:00etan –lehen pistan–. 

Santamasetako 
tenis 
txapelketako 
finalak, etzi
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j.b.  |  arrasaTE

Arrasate Musikalek hiru kon-
tzertu antolatu ditu aurten ere 
Gabonetarako. Martitzenean 
ikasleek kontzertua eskaini 
zuten Iturbide egoitzan; ume 
askok hartu zuten parte eta 
denetariko instrumentuak jo 
zituzten egoiliarren gozamene-
rako. Gaur izango da Gabonen 
harira ikasleek eskainiko duten 
bigarren kontzertua; Kultura-
teko areto nagusian izango da, 
18:30ean. Taldeka zein bakarka 
eta hainbat instrumenturen 
presentziarekin, Gabonetako 
abestiak joko dituzte adin ezber-
dinetako ikasleek.  

urtea agurtzeko emanaldia 
Amaitzeko, Arrasate Musika-
leko Bandak urtea agurtzeko 
Gabon zaharreko kontzertua 
eskainiko du abenduaren 31n 
Amaia antzokian (13:00). Mikel 
Markiegi zuzendariaren gida-
ritzapean, Ludwig van Beetho-
ven-en Egmoont, Richard Addin-
sell-en Warsaw Concerto, Miguel 
Gonzalez Bastidaren Ezpata 
Dantza, Johan de Meij-en Aqua-
rium eta John Williams-en Harry 
Potter piezak interpretatuko 
dituzte. Aurretik, 11:00etan hasi-
ta, Banda kalejiran irtengo da 
herriko kaleak girotzeko. Bi 
emanaldiak doakoak dira. 

Ikasleak eta Banda, gertu 
Gabonetako saioetarako

jOkIN bErEzIArTUA  |  arrasaTE

Urtero legez, goi mailako bertso-
lariak gonbidatu ditu AEDk san-
tamasetako bertso saiorako. 
Abenduaren 22an izango da, Amaia 
antzokian, 20:30ean. Honako ber-
tsolari hauek igoko dira oholtza-
ra, Asier Iriondo gai jartzailea-
rekin batera: Gipuzkoako Txa-
pelketako finalerako sailkatu 
diren Jon Maia eta Alaia Martin, 
eta Uxue Alberdi eta Etxahun 
Lekue.  Sarrerak Monte, Irati eta 
Jai Zale tabernetan eta AEDn 
daude salgai; saioa hasi aurretik 
ere erosi ahalko dira, Amaiako 

leihatilan. Sarreren prezioa hamar 
euro da; AEDko eta Goiena Klu-
beko bazkideendako, zortzi euro. 

"Saio borobila" espero dute 
AEDren klasikoetako bat da san-
tamasetako bertso saioa, euska-
ra elkarteak antolatu zuen lehen 
ekintzetako bat izan zen-eta, due-
la 30 bat urte: "Arrasate ez da 
herri bereziki bertso zalea baina 
badaude egon oso bertso zale 
diren arrasatearrak eta guretako 
garrantzitsua da herrikide horiei 
urtean bitan gutxienez [bestea 
sanjuanetan egiten da] bertso 

saio bat eskaintzea, puntako ber-
tsolariak ekarri, ingurukoei auke-
ra eman...", adierazi dute. 

Aurten ere "saio borobila" 
espero dute: "Etorriko diren lau 
bertsolariak aintzat hartuta, saio 
borobila aurreikusten dugu, umo-
retsua, freskoa, inteligentea eta 
jai giroko egun baterako apropo-
sa. Ziur Asier Iriondo ere ez dela 
atzean geratuko; ondo ezagutzen 
dugu, duela urte batzuk AEDko 
Bertso Eskolako irakasle izan 
zen eta. Beraz, gonbidatu jendea, 
bereziki gazteak, parrandan eten 
bat eginez, Amaiara hurbiltzera".

Ikasleen Gabonetako kontzertua Kulturaten, artxiboko argazki baten.  |   GoiEna

Gipuzkoako bi finalista egongo 
dira santamasetako bertso saioan
maia eta martinekin batera, alberdi eta lekue; hilaren 22an, amaian (20:30)

j.b.  |  arrasaTE

Anita Maravillas antzerki taldeak 
Pintto Pintto umeendako antzez-
lana taularatuko du bihar, zapa-
tua, Amaia antzokian (17:00). 
Sarrera bost euro izango da. Pin-
tto txakurkumearen istorioa kon-
tatzen du ikuskizunak: "Pintto-k 
jolastea maite du, baina badiru-
di norbaitek beldur diola eta ez 
duela harekin jolastu gura. Pin-
tto-k adiskidetasunaren jokoa 
zein zoragarria eta zen sinplea 
den gogoratuko digu", azaldu 
dute Anita Maravillas taldekoek. 

Arropa garbitegi baten ager-
tuko da Pintto eta bertako langi-
leei munduarekiko duten ikuspe-

gia eraldatuko die txakur txikia-
ren agerraldiak. Bi langile horien 
eta Pintto-ren artean, lagunarte-
ko istorio ederra sortuko da. 

txotxongiloa protagonista 
Lau urtetik gorako umeei dago 
zuzenduta bereziki, baina hel-
duek ere gustura ikusteko antzez-
lana izango da: "Umeekin beti 
gurasoak, lagunak edo aitajaun 
zein amandreak etortzen dira 
eta eurendako ere eginda dago. 
Keinu ezberdinak egiten ditugu 
adin ezberdineko jendearenda-
ko". Txotxongiloa da ikuskizu-
naren protagonista nagusia eta 
antzezlanak ez dauka testurik. 

Familian gozatzekoa den ikus-
kizun honek 50 minutu inguru 
irauten du. Sarrera gutxi batzuk 
saldu dira oraingoz.

Familia giroan gozatzeko 'Pintto 
Pintto' antzezlana bihar Amaian

Lukas Prest zuzenean gaur eta euskaltzaleen lehen 
mus txapelketa abenduaren 26an Jai Zale tabernan
Euskal Herrian Euskaraz taldeak kudeatzen duen Jai Zale taber-
nan (Olarte kalea 37) ez da ekintzarik faltako datozen egunotan. 
Gaur, egubakoitza, zuzeneko musika izango dute: punk, rock eta 
hardcore doinuen bueltan mugitzen den Eskoriatzako Lukas 
Prest taldea igoko da oholtzara, 18:30ean. Abenduaren 22an, san-
tamas jaietako egun handian, ospakizun berezia egingo dute. 
Eta, abenduko egitaraua ixteko, euskaltzaleen lehen mus txapel-
keta antolatu dute hilaren 26rako, 16:00etan hasita. 

Ikuskizunaren une bat.  |   aniTa maravillas
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Datorren udaberrian larreratu 
behar duten animalia kopurua 
urtea bukatu aurretik jakina-
razi behar diote Udalari herri-
ko abeltzainek. Aloñako eta 
Artiako herri lurretako larre-
tara bidaliko dituzten animalien 
datuak abenduaren 31 baino 
lehen eman beharko dituzte; 
bestela, ez dute larreratzeko 
baimenik izango. Emandako 
datu horiek Aldundiak egiaz-
tatu behar ditu, eta horren 
ondoren ordaindu beharko 
dituzte tasak. Udalak eta Aloa-

bel Elkarteak deituriko auzo-
lanetan parte hartzen duten 
abeltzainei %100eko hobaria 
aplikatuko zaie tasa horietan. 

Larreratuko dituzten zal-
diak eta behiak identifikatze-
ko lepokoak erabiliko dituzte 
eta hazteriaren aurkako txer-
toa hartu beharko dute ardiek. 
Artaldea mendira bota baino 
hilabete lehenagoko epean eman 
beharko zaie tratamendua ani-
maliei eta albaitari batek sina-
tuta aurkeztu beharko dute 
osasun neurri hori hartu duten 
agiria. 

%100eko hobariak 2016ko 
larreratze tasetan

OIHANA ElOrTzA  |  oñaTi

Herriko hiru kirolariren artean 
bat aukeratu beharko du herri-
tarrak, bere ustetan herriko kiro-
lari onenaren saria jasotzea 
merezi duena. Eta hiru aukera 
ditu: Saioa Arkonada, Argider 
Isasti eta Julen Umerez. Hilaren 
22ra arte dago epea zabalik botoa 
emateko. Sari banaketaren eki-
taldia 23an izango da, 19:00etan, 
udaletxeko osoko bilkuren are-
toan.

Doan 
Gabonen bueltan antolatu ohi 
izan du Udalak Oñatiko Kirol 
Sariak ekimena, eta aurten ere 
horrela izan da. 2015ean zehar 
nabarmendu diren kirolarien eta 
kirolaren inguruan lan egiten 
duten eragileen, teknikarien eta 
laguntzaileen lana eta esfortzua 
aitortu gura ditu Udalak aben-

duaren 23an egingo den ekitaldian. 
Bederatzi sari emango dituzte 
guztira; tartean, eta hirugarren 
urtez, herritarrek hautatutako 
urteko kirolari onenaren saria. 
Epaimahaiak hiru hautagai hauek 
proposatu ditu sari horretarako: 
Saioa Arkonada korrikalaria, 
Argider Isasti triatleta eta Julen 
Umerez txirrindularia. Hirurek 
egin dituzte sari hori irabazteko 
beste meritu urtean zehar, baina 
batek bakarrik jasoko du saria. 

Abenduaren 22ra arte egongo 
da botoak emateko aukera Uda-
laren webgunean, www.onati.eus 
atarian. Botoa ematen duten guz-
tien artean, Zubikoa kiroldegiko 
ekintza batean doako erabilera 
zozkatuko da hilabete baterako.

Aurreko bi urteetan, Jokin 
Garai mendi lasterkariak eta 
Josune Odriozola igerilariak jaso 
dute sari hori.

Arkonadaren, 
Isastiren eta Umerezen 
artean aukeratu behar 
dute herritarrek
urteko kirolari onenaren saria jasoko du batek 
hilaren 23an, oñatiko kirol sariak 2015 ekitaldian

Bihar, zapatua, emango dituz-
te herriko merkatarien Gabo-
netako erakusleihoen sariak. 
Guztira, Oñatiko 33 komertziok 
parte hartu dute aurtengo 
lehiaketan. Zazpi sari emango 
dira, horietako bat herritarrek 
aukeratutako lehenengoari 
emango zaio. Hor parte har-
tzen dutenen artean, gainera, 
200 txantxi zozkatuko dira.

Euroak txantxiengatik alda-
tzeko truke-bulegoaren ordu-
tegia zabaldu egin du Udalak. 
Hala, udaletxeko harreran 
dagoen truke-postua egunero 
dago zabalik, 10:00etatik 
14:00etara eta 15:00etatik 
20:00etara. Euroak txantxien 
truke aldatzerakoan, % 5eko 
irabazia lortzen du herritarrak; 
100 eurorekin, 105 txantxi. 

Gabonetako jaiegunetan ez 
da autobus zerbitzurik egon-
go Arantzazura joateko. Hau 
da, abenduaren 25ean eta urta-
rrilaren 1ean ez da zerbitzu 
hori egongo. Aldiz, urtarrila-
ren 6an ohiko ordutegiarekin 
ibiliko dira Oñati eta Aran-
tzazu lotzen dituzten autobu-
sak, baita Arrikrutzetik pasa-
tzen direnak ere.

Bizarzuri eta Mari Domingi Miz-
ke gozoki dendara joango dira 
gaur, egubakoitza, 18:00etan. Olen-
tzerorendako gutunak jasotzeko 
joango dira eta 20:00ak bitartean 
dendan egongo dira herriko umeen 
gutunak hartzen eta eurekin hitz 
egiten. Mizke gozoki dendak 30 
urte bete ditu aurten, eta umee-
kin ospatu gura izan ditu, Gabon 
giroan.

Mari Domingi eta 
Bizarzuri Mizke gozoki 
dendan egongo dira gaur

Bihar sarituko dituzte 
Gabonetako 
erakusleihoak

Txantxien 
truke-bulegoa egunero 
dago zabalik orain

Gabonetako 
jaiegunetan autobusik 
ez Arantzazura joateko 

Oñati abesbatzak Gabonetan 
egin ohi duen kontzertua 
eskainiko du bihar, zapatua. 
Agustindarren elizan izango 
da, 20:00etan. Mirengu Pla-
zaola eta Loli Ordoki izango 
dira emanaldiaren zuzenda-
riak. Zuzendariek zein abes-
batzako kideek organo jotzai-
learen laguntza izango dute 
kontzertuan. 

Gabonetako 
kontzertua egingo du 
bihar Oñati abesbatzak

Argider Isasti.  |   arGidEr isasTi

Julen Umerez.  |   aloña mEndi

Saioa Arkonada.  |   josETxo imbuluzQuETa

Alacanteko Villena espetxean preso dagoen Joseba Arregi oñatia-
rrari elkartasuna adierazteko irteera antolatu du biharko Oñatiko 
Ernaik. 03:00etan abiatuko dira eta txalaparta doinuak, bertsolarien 
saioak eta musika emanaldiak egingo dituzte han. Zapatuan gazte-
lekuan ateratako argazkia ere helaraziko diote Arregiri. 

Alacanteko Villena espetxera martxa egingo du bihar 
Ernaik, Joseba Arregiri elkartasuna adierazteko

Joan den zapatuan gaztelekuan ateratako argazkia.  |   imanol soriano

O.E.  |  oñaTi

Parrokiako espetxe pastora-
lak Martuteneko presoenda-
ko laguntza kanpaina egiten 
dihardu. Jaso gura duten 
materiala Garoa aretoan ari 
dira biltzen. Gaur, egubakoi-
tza, da azken eguna. 

Barruko arropa berria 
gizon nahiz emakumezkoen-
dako, bainuko eta kirol oine-
takoak 41-44 neurri artekoak, 
azazkalak moztekoak eta 
galtzerdiak dira gehien behar 
direnak. Baina, horrezaz gain, 
tabako gorria, metxeroak, 
turroi biguna eta kartazal 
nahiz seiluak ere jasoko dituz-
te. Garoa aretora 18:00etatik 
20:00etara eraman daitezke 
produktu horiek; ordutegi 
horretatik kanpo, Irizar 
estankoan, Sillero zapata 
dendan eta Hirukar liburu 
dendan jasotzen dute mate-
rial hori.

Espetxe pastorala 
materiala biltzen 
ari da presoentzat

O.E.  | oñaTi

Imanol Astudillo oñatiarra 
Euskadiko txapelduna da kumi-
tean, 52 kilo azpiko kategorian. 
Pasa den domekan lortu zuen 
urrezko domina, Gasteizen 
jokatutako Euskadiko txapel-
ketan. Oier Alberdik bron-
tzezkoa lortu zuen 84 kilo 
azpikoan. Zapatuan, berriz, 
Gabonetako infantil mailako 
txapelketa jokatu zuten Donos-
tian eta Aloña Mendiko kara-
te saileko gaztetxoek sei domi-
na ekarri zituzten.

Imanol Astudillo 
Euskadiko onena 
kumitean

Aloña Mendiko karatekak.  |   aloña mEndi
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Zazpigarren urtez antolatu dute 
gaztelekuko bertso-paper lehia-
keta. Lehen Hezkuntzako bosga-
rren eta seigarren mailetako eta 
DBHko eta Batxilergo mailetako 
gaztetxoei zuzenduta dago. 

Lehen Hezkuntako ikasleei 
hiru gai hauek jarri zaizkie euren 
lanak egiteko: txikitako oroitza-
penak, arratsalde bat Kuboan eta 
leihotik begira nago. Zortziko 
handian edo txikian bi bertso 
edo lau kopla osatu beharko dituz-
te eta bost onenak izango dira 
sarituak. Nagusien mailan, berriz, 
hiru onenak sarituko dituzte. 

Horiek hiruna bertso osatu behar-
ko dituzte neurri eta gai librean.  

Sari banaketa 
Lehiaketan parte hartu gura duten 
gaztetxoek urtarrilaren 15a aurre-
tik entregatu beharko dituzte 
lanak. Sariak kultura produktu-
tan gastatzeko txantxiak eta ber-
tsolaritzarekin lotutako opariak 
izango dira. Ohikoa den moduan, 
jaialdia egingo dute sari banake-
ta egunean. Urtarrilaren 22an 
izango da hori, gaztelekuan ber-
tan, eta ekitaldira Gipuzkoako 
txapelduna ekartzen ahalegindu-
ko dira.

Gaztelekuko bertso-paper 
lehiaketa martxan da

O.E.  |  oñaTi

Ixilik, En Tol Sarmiento eta 
Ze Esatek! taldeek kontzertua 
egingo dute bihar, zapatua, 
gaztelekuan, 22:30ean. Araba-
ko Iekora herrian sortutako 
ETSk, gainera, Oñatin hasiko 
du Zure mundua disko berria 
aurkezteko bira. Ze Esatek! 
talde azpeitiarra Inoiz egin 
dugun diskorik onena lan 
berriarekin etorriko da. Eta 
bi talde horiekin batera joko 
du Oñatiko Ixilik taldeak, 
Euskal adicts maketa erakus-
teko. Kontzertua 22:30ean da. 
Sarrera, bost euro.

En Tol Sarmiento taldeak 
Oñatin hasiko du bira

G
oizeko seiak; iratzar-
gailua zarataka hasi 
bezain pronto gora; 
aurreko egunean ger-

tu utzitako arropak jantzi, 
motxila gainean hartu eta ige-
rilekura. Elurra, euria, hai-
zea… berdin zen. Etxetik kirol-
degira bidean gaueko errele-
boan lan egin zutenak agurtzen 
nituen. Aldageletara iritsi, 
gainerako igerilariak agurtu 
(berandu nenbilen egunetan 
izan ezik) eta uretara. Onar-
tzen dut uretara sartzen gehien 
kostatzen zitzaionetako bat 
nintzela.

Horrela igaro genituen 
makina bat urte igeriketan 
genbiltzan igerilariok, baita 
gu baino lehenago aritu zire-
nek eta baita gaur egun dabil-
tzanek ere. Oker ez banago, 
egun, seietan sartzen dira 
uretan. Askok zorotzat hartzen 
gintuzten, baina gaur da egu-
na esfortzu hori egiteaz harro 
nagoela.

Larunbatean, igeriketa sai-
laren 30. urteurrena ospatzeko 
100dik gora elkartu ginen, gaz-
te eta heldu, aurretik igerile-
kuan metro gutxi batzuk egin-
da. Momentu hunkigarriene-
tako bat, zalantzarik gabe, 
bertaratutako guztiok altxatu 
eta denok ezagutzen dugun 
Artza txalotu genuenekoa.

Berak aitortu bezala, 
momentu onak pasa izan ditu-
gu elkarrekin, baita txarrak 
ere; guztiok osatzen dugu 
Aloña… baina ez didazue uka-
tuko  gogor lan egin eta jarrai-
tzen duenaren beharra ezin-
bestekoa dela  gutxienik orain 
arteko 30 urteak betetzeko. 
Eskerrik asko, Artza! (Laudo-
rio-zalea ez den arren)

Kirolaz
harago

"Askok
zorotzat 
hartzen 
gintuzten"

n I r e  u s t e z

MIkEl 
ArANbUrU

OIHANA ElOrTzA  |  oñaTi

Aloña Mendiko gimnasia errit-
mika taldeko kideek urteroko 
erakustaldia egingo dute bihar, 
zapatua, 18:30ean, Zubikoa kirol-
degiko kantxan. 

Guztira, 120 gimnasta inguru 
dira talde horretako kide eta 
guztiek parte hartuko dute bihar-
ko ekitaldian. Taldeka egingo 
dituzte ariketak, musika lagun. 

Joan den domekan, abendua-
ren 13an, Donostian izan ziren 
taldeko hainbat kide, Gipuzkoa 
Basket taldearen saskibaloi par-
tiduan. Atsedenaldian Ilunbeko 
kantxara atera ziren gimnasta 
oñatiarrak, erakustaldia egitera. 
Bestalde, sailaren 25. urteak pres-
tatzen hasi dira dagoeneko. Almu-
dena Cid Oñatira etorriko da 
datorren urtean.

Erakustaldia egingo dute bihar 
iluntzean herriko gimnastak

Gimnasta oñatiarrak Ilunbeko kantxan domekan.  |   aloña mEndi
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Elkar Hezi Taupadak hamabos-
taldiaren barruan, Elkartasun 
Azoka egingo dute bihar, 10:00etan 
hasita, herriko plazan. Hamabos-
taldiaren aurtengo gaia errefu-
xiatuak eta Eskola Agenda 21eko 
mugikortasuna eta osasuna izan-
go da. Horregatik, aurtengo azo-

kan bildutako dirua Siriako erre-
fuxiatuak diruz laguntzeko era-
b i l i ko  da .  Edo z e l an  e r e , 
hamabostaldi horren baitan, 
ekintzak egin dituzte egun haue-
tan Siriako egoera ezagutarazte-
ko asmoz: ipuin-kontaketak, 
komikiak eta Walls filmaren aur-
kezpena, besteak beste.

Askotariko tailer eta postuak 
Gobernuz kanpoko hainbat era-
kunderen postuak izango dira 
biharko azokan; 18 inguru. Euren 
erakundeetan egiten dutena era-
kutsiko dute eta hainbat produk-
tu jarriko dituzte salgai: artisau-
tza, bidezko merkataritzako pro-

duktuak, elastikoak, bitxiak… 
Horretaz gainera, ikasle, irakas-
le eta gurasoek egindako gozo-
gintza eta bitxigintza postuak ere 
egongo dira, eta, urtero bezala, 
txosna jarriko dute sagardoare-
kin, txorizoarekin eta saldarekin. 
Aipatzekoa da aurten ere batxi-
lergoko 2. mailako ikasleak ibili 
direla azokako antolakuntza lane-
tan, eskolako kultura prozesua-
rekin batera elkarlanean.

Ikastetxe kanpoko postuak 
ere jarriko dituzte. Esaterako, 
Acesmak eta Gurutze Gorriak 
jostailu bilketa egingo dute, eta 
azken horrek berpizte kardiopul-
monar tailerra eskainiko du, 
12:30ean hasita. Bestalde, hama-
bostaldiaren gaia kontuan izan-
da, errefuxiatuen gaineko era-
kusketa egongo da, eta, Eskola 
Agenda 21ek antolatuta, Clown 
ikuskizuna –3 eta 9 urte arteko 
haurrei zuzendutako ipuin-kon-
taketa– eta mugikortasun eta 
osasun tailerra. Tailer horretan 
ibilalditxoa egingo dute, 11:30ean 
hasita, ordubetez. Aurpegi mar-
gotze tailerra ere egongo da.

olentzeroren bisita 
Horrekin batera, datorren eguaz-
tenean, hilaren 23an, Olentzero-
ren jaia ospatuko dute Elkar Hezin: 
Olentzero joango da Haurtzain-
degira, Haur Hezkuntzara eta 
Lehen Hezkuntzara, eta neska
-mutikoek abestiak, marrazkiak 
eta eskutitzak eskainiko dizkio-
te ikazkinari.

Elkartasun Azoka egingo du 
Elkar Hezi ikastetxeak bihar
siriako errefuxiatuei bideratuko dizkiete lortzen dituzten irabaziak

Iazko Elkartasun Azokan bisitariak produktuak ikusten.  |   GoiEna
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Urteko azken ohiko osoko bilku-
ra izango da astelehenekoa 
–19:30ean–, eta bertan esango dio 
agur Juanje Alberdik alkatetza-
ri. EAJk maiatzeko hauteskundeak 
irabazi eta Alberdik ekainean 
hartutako kargua utzi egingo du, 
duela hilabete iragarri bezala –
orain bi aste iragarri zuten jel-
tzaleek haren ordezkoa Elena 
Lete izango dela–.

Alberdik alkatetza ez ezik 
udalbatzako bere lekua ere utzi-
ko duenez, Espainiako Hautes-
kunde Batzorde Zentralari eska-
tuko zaio maiatzeko bozketara 
aurkeztutako zerrendako hurren-
go hautagaia izendatzea zinegotzi, 
Igor Oiarbide, alegia. 

Horrekin batera, alkateordeen 
berrantolaketaren berri ere eman-
go da osoko bilkuran. Elena Lete 
ez zen orain arte alkateorde, eta 
izendapen hori jasoko du –lehen 
alkateorde izango da–, alkate 
izendatua izan bitartean behin
-behineko alkate gisa jardun ahal 
izan dezan –alkateari dagozkion 
erabakiak berak hartuko ditu 
hortik aurrera–. 

Igor Oiarbidek Hauteskunde 
Batzorde Zentralaren kredentzia-
la jasotzean, osoko bilkuran –ohi-
koa, edo ezohikoa deituta– har-
tuko du hark kargua eta baita 
Elena Letek alkatetza ere. 

Alkatetzaren eta ibilbide pro-
fesionalaren artean erabaki beha-
rrak eraman dute Juanje Alber-
di kargua uztera; Alberdi Oñati-
ko Ulma Handling Systems 
kooperatibako zuzendari nagusi 
izango da aurrerantzean.

Juanje Alberdik asteleheneko 
osoko bilkuran utziko du kargua 

Juanje Alberdi, ezkerrean, aurreko asteko ezohiko osoko bilkuran.  |   imanol soriano

j.I.  |  bErGara

Gobernuz kanpoko erakundeei 
bideratutako diru laguntzen 
aurtengo deialdian GKEek 
sentsibilizaziorako proiektu-
rik aurkeztu ez dutela-eta, 
horietarako gordetako 2.710 
euroak Saharan udazken hone-
tan izandako uholdeek era-
gindako kalteei aurre egiteko 
ematea erabaki du Tokiko 
Gobernu Batzarrak, Bubisher 
elkarteak egindako eskaerari 
erantzunez horrela. 

Urriaren 17an izan zituz-
ten uholdeak Saharako kan-
pamenduetan, kalte handiak 
sortuz: familia askok zuten 
apurra galdu zuten, baita gor-
deta zituzten elikagai guztiak 
ere. Galera materialak ere 
handiak izan ziren.

Gainerakoan, garapen 
proiektuetarako 51.490 euro 
banatuko ditu Udalak GKEen 
artean; ondorengoak dira eska-
ria egin eta laguntza jasoko 
dutenak: Serso San Viator, 
Mundu Solidarioa Helburu, 
Tau Fundazioa, Oscar Rome-
ro, Bubisher eta Komite Inter-
nazionalistak. 7.000 eta 10.200 
euro arteko kopuruak jasoko 
dituzte guztiek. 

54.200 euro 
garapen 
proiektuetara 
eta Saharara

Igor Oiarbide.  |   GoiEna

Agorrosingo 
igoera, aurrera

Aurreko egubakoitzeko 
ezohiko osoko bilkuran 
bozkatu zituzten 
Agorrosingo prezioen 
%20ko igoeraren kontra 
EH Bilduk jarritako 
alegazioak. Udal Gobernua 
osatzen duten alderdietako 
ordezkarien kontrako botoa 
jaso zuten alegazioek, eta 
ez zuten aurrera egin. 
2016an, beraz, %20 igoko 
da Bergaran 
erroldatutakoek 
Agorrosingo abonuagatik 
eta ikastaroengatik 
ordaindu beharrekoa.

Alkateak adierazi zuen 
igoerarekin jasoko den 
dirua Agorrosinen geratuko 
dela; Agurne Barrusok, 
berriz, Agorrosinen 
autofinantzazioa %62-
64koa izanda igoera hori 
ez dagoela justifikatuta.

Elena lete behin-behineko alkate izango da ordutik, izendapenaren zain

Ondo pasa Gabon jaietan!

ERAKUSKETAK
Aroztegi aretoan.

Simon Arrietaren pintura erakusketak
Azaroaren 20tik abenduaren 20ra

Beart elkartearen erakusketa, Simon 
Arrietaren omenez
Abenduaren 24tik 2016ko urtarrilaren 
10era

Bestelako erakusketak:

Dixula: 
Iñaki Badiola
Pol-Pol: 
Bernat Alberdi (argazkiak)
Raizabal: 
Itziar Albisua (zeramikak)
Hamaika: 
Juan Martin Aristi (margoak)
Artesan: 
Guillermo Azkarate/Agustin Amosarrain 
(argazkiak)
Nahikari: 
Arizondo Argazki Taldea

URTARRILA

OSTIRALA 18
Gabonetako kontzertua
Musika Eskolaren eskutik
18:30 Udal Pilotalekuan

IGANDEA 27
Hiruko saskibaloi txapelketa
10:00-14:00 / 16:00-20:00 Udal Pilotalekuan

‘Ofelia, maite zaitut’ antzezlana
18:00 Zabalotegi aretoan

ASTELEHENA 28
‘Liburu magikoa’, Oliver magoarekin
18:00 Zabalotegi aretoan

Gabonetako jolas parkea
11:00-13:00 / 17:00-20:00 Labegaraietan

OSTEGUNA 31
San Silvestre lasterketa

11:00 Umeen eta gurasoen parte hartze 
solidarioa
12:00 San Silvestre Trail Bergara, Peugeot 
Etormobil sarial saria

LARUNBATA 2
Hiruko saskibaloi txapelketa
10:00-14:00 / 16:00-20:00 Labegaraietan

Gabonetako jolas parkea
11:00-13:00 / 17:00-20:00 Udal Pilotalekuan

IGANDEA 3
Hiruko saskibaloi txapelketa
10:00-14:00 / 16:00-20:00 Labegaraietan

Gabonetako jolas parkea
11:00-13:00 / 17:00-20:00 Udal Pilotalekuan

ASTEARTEA 29
‘Zu eta ni sudurluze bi’ antzezlana
18:00 Zabalotegi aretoan

Gabonetako jolas parkea
11:00-13:00 / 17:00-20:00 Labegaraietan

LARUNBATA 19
Napar Feria
San Antonio auzoan

‘Laborategi jolasak’
Laboratorium museoan Manu Hernan-
dezekin.
12:00–14:00

Gabonetako kontzertua
20:30 Udal Pilotalekuan

OSTEGUNA 24
Olentzero eta Mari Domingi
11:30 Ikastetxeen kalejira San Martin 
plazaraino.
19:00 Kalejira Udal Biltegitik hasita.
Plazan Olentzerok eta Mari Domingik 
haurren gutunak jasoko dituzte.

ASTEARTEA 5
Bizarzuriren haurren gutun bilketa.
17:00 Udaletxean.

Haurrentzat txokolate dastatzea (San Joxe-
pe elkarteari esker)
17:00 Udaletxeko arkupeetan

Errege kabalgata
19:00 Udal Biltegitik hasita

IGANDEA 10
‘Kontu-kantari’ antzerki/kanta emanaldia
18:00 Zabalotegi aretoan

LEHIAKETAK
Gabon giroko marrazki lehiaketa (5 urteko 
haurrekin)
Antolatzailea: Bergarako Udal Liburutegia

Erakusleiho Lehiaketa
Abenduaren 10etik 22ra (biak barne)
Sari banaketa: abenduaren 23an, 20:00etan, 
osoko bilkuren aretoan

Gabonetako postalen XI. lehiaketa
Postalak aurkezteko: Gure Ametsa elkartean
Abenduaren 18an, 19:00–21:00

Sari banaketa:  Abenduaren 19an, 12:30ean, 
San Antonio plazatxoan.

Amodiozko gutunen 24. lehiaketa
Antolatzailea: Jardun.

ABENDUA

LARUNBATA 26
Hiruko saskibaloi txapelketa
16:00–20:00 Udal Pilotalekuan

‘Azken eguzkilorea’ antzezlana
18:00 Zabalotegi aretoan

ASTEAZKENA 30
Umeen pilota txapelketako finalak

Lauko hockey torneoa
09:00-19:00 Labegaraietan

ASTELEHENA 4
Gabonetako jolas parkea
11:00-13:00 / 17:00-20:00 Udal Pilotalekuan

Abenduaren 31ra arte

Bedelkarren eskutik barraka
17:00-20:00 Fraiskozuri plazan

Abenduan ostiralero eta larubatero, 
Seminarioko patioan eta karpan atrak-
zioak, pailazoa globoflexia egiten, 
karaokea...
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Tel.: 628 443486
Boni laskurain, 9 behea 

BERGARA

Bazkariak
• 

Afariak
• 

Ospakizunak
• 

Kintadak

ETOR ZAITEZ!
08:00etatik 21:00etara zabalik!

(Jubilatuen etxea)

AITONAK
TABERNA

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

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

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

MAITE TxINTxUrrETA  |  bErGara

Hator, hator Euskal Herrira, 
etxera ekimena aurkeztu zuten 
martitzenean ehun herritarrek. 
Abenduaren 31n, 18:00etan, dis-

pertsioa salatzeko San Martin 
plazan biltzera deitu dute jendea. 
Kandelekin Euskal Herriaren 
silueta erraldoia irudikatu nahi 
dute.

Hiru helburu
"Batetik, euskal preso politikoek 
jasaten duten dispertsioa salatzea; 
bestetik, preso gaixoen kaleratzea 
eskatzea; eta azkenik, preso guztien 
etxeratzea, konponbidea eta bakea". 
Horiek dira, Iñaki Arietaleaniz-
beaskoak azalduta, hilaren 31ko 
ekimenaren helburuak. Esan zuten, 
baita ere, ezin direla egon "Madril 
eta Paris noiz mugituko zain". Hel-
buruak lortzeko "kolore guztietako 
herritarrak" mugitu behar direla 
azpimarratu zuten. "Izaera politikoa 
duen gatazkak konponbide politikoa 
behar du", gaineratu zuten. Era 
berean, dispertsioa "inoiz martxan 
jarri behar ez zen neurri krudela" 
dela adierazi zuten.

Parte hartzeko deia
Ekimen "labur, parte hartzaile, hun-
kigarri eta ikusgarria" egin nahi 
dute . Horretarako, gutxienez, 415 
pertsona batu nahi dituzte: "415 eus-
kal preso politiko daudenez, 415 per-
tsonaren atxikimendua lortu nahi 
dugu", azaldu zuen Pili Gartziak.

Bestalde, Bilbon urtarrilaren 
9rako Sarek deitutako manifesta-
zioan parte hartzera deitu dituzte 
herritarrak. 

Plaza argiztatu nahi dute, 
presoak etxera ekartzeko
kandelak piztuta Euskal Herriko maparen silueta 
erraldoia irudikatuko abenduaren 31n

Martitzeneko agerraldia.  |   m.T.

j.I.  |  bErGara

Artekale zabalik egongo da aurre-
rantzean 09:00etatik 14:00etara 
–jaiegunetan ere bai–, eta eguba-
koitzetan 19:00etatik 22:00etara 
eta zapatuetan 14:00etatik 22:00eta-
ra ere bai. Bidekurutzeta, berriz, 
itxita egongo da ibilgailuentzat 
egubakoitzetan 19:00etatik 22:00eta-
ra eta zapatuetan 14:00etatik 
22:00etara. Gehienezko abiadura 

30 km/h izango da, eta oinezkoek 
izango dute lehentasuna. 

Udalak azaldu du aldaketek, 
"hein handi batean", merkatariek 
eginiko eskarian dutela oinarria. 
Eskaria herriko alde zaharra 
biziberritzeko Udalaren asmoekin 
bat datorrela-eta,  "jarduera eko-
nomikoa eta elkarbizitza susta-
tzeko aproposa" izan daitekeela-
koan hartu dute erabakia.

Artekale zirkulaziorako irekiko dute 
zenbait orduz, eta Bidekurutzeta itxi 

O h a r r a k

uDAlArEn EgutEgIA
Etxean jaso ez dutenek edo 
beste bat nahi dutenek Udal-
tzaingoan eskura dezakete. 
Baserri auzoetan auzo-alkateek 
banatuko dute; auzo-alkaterik 
ezean, Udaltzaingoan jaso 
beharko da.

gABonEtAKo ArgIAK
Frontoi aurreko zazpi bizi-
kletaren pedalei eraginez 
argiztatuko dira bihar arra-
tsaldean herriko arbolak.

Zapatuan eta domekan Gipuz-
koako Igeriketa Kopako lehiak 
izango direla-eta, Agorrosin-
go taberna irekita egongo da. 
Aurreko maizterrek taberna 
utzita, aste batzuk daramatza 
itxita, eta behin-behineko ire-
kiera honen ostean, maizter 
berriek hilaren 28an irekiko 
dute behin betiko –21etik 27ra, 
itxita egongo da–, eguneroko 
ohiko zerbitzua eskaintzeko.

Igeriketa txapelketa 
dela-eta, Agorrosingo 
taberna irekita

Bihar, zapatua, izango da saioa, 
Laboratoriumen, 12:00etatik 
14:00etara. Manu Hernandez 
irakasle eta zientzia dibulga-
tzaileak –Radio Euskadiko La 
Mecanica del Caracol irra-
tsaioko kolaboratzailea, bes-
teak beste– gidatuko du. Ume 
eta familiei ez ezik, edonori 
zuzendutakoa da, eta parte-har-
tzaileen arabera egokituko 
ditu esperimentuak.

Laborategiko jolasak, 
Manu Hernandez 
dibulgatzailearekin  

Aste osoan egin bezala, gaur 
oraindik ikastolako idazkari-
tzan bertan jasoko dituzte 
jostailuak, 18:00ak arte. Bihar, 
zapatua, berriz, udaletxe 
aurrean jasoko dituzte, 
11:00etatik 14:00etara. Jostai-
luok beste ume batzuek jaso-
ko dituztenez –bailarakoek–, 
erabilitakoak izan arren, oso-
rik eta egoera onean egon 
daitezen eskatzen dute.

Caritasi emateko 
jostailuak batuko ditu 
bihar Aranzadik plazan

Nafarroako produktuak erosteko 
aukera egongo da goiz osoan; eta, 
horrez gain, hau izango da egi-
taraua: 10:30ean, elkarteen arte-
ko sukaldaritza lehiaketa; 
11:00etan, txistulariak; 11:30ean, 
meza; 12:30ean, Gabonetako pos-
talen lehiaketaren sari banaketa, 
poniak, zezentxoak eta jolasak 
eta pintxoak Gure Ametsaren 
tabernan; 13:00etan, Alai Taldea; 
eta goiz osoan, Angie DJa.

Napar Feria bihar San 
Antonioko plazatxoan, 
10:30etatik aurrera  

N
i, Jaione, bigarren 
belaunaldiko etorki-
na naiz. Nire gura-
soak Avilan eta Cace-

resen jaio ziren. Nire ama 
hizkuntza gaztelania da. 

Urte asko eman ditut nire 
abizenez lotsatzen, nire sus-
traiak ezkutatzen; izan ere, 
nik ez ditut zortzi abizen eus-
kaldun; hobe esanda, bakar 
bat ere ez dut. 

Txikitan bi taldetan bana-
tu gintuzten ikastolan: etor-
kinen seme-alabak, batetik, 
eta bertakoak, bestetik. Nire 
lagunek euskaraz hitz egiten 
zuten beraien etxeetan. Nik 
ahizpa zaharrenarekin egiten 
nuen soilik; askotan, gurasoak 

ez jabetzeko txutxu-mutxuak 
izaten ziren. Zailtasun han-
diagoak izan ditut euskararen 
erabilera egokia ikasten. Erga-
tiboa, Nor-Nori-Nork…

Txikikeriak diruditen 
arren, buruhausteak sortzen 
zizkidaten; sortzen zizkidaten, 
bai. Urteak pasa dira, eta, 
oraindik, uste baino euskal-
dun zahar gehiagok gurasoei 
harridura aurpegiarekin begi-
ratzen diete alabek euskaraz 
ikasi eta lan egiten dutela 
esatean.

Eskerrak eman beharrean 
nago, eta ez, ordea, lotsatzera 
behartua. Gurasoek beraien 
garaian bizitza hobe baten 
bila Euskal Herrira etorri eta 
beraien alabak herrialde hone-
tan sustraitzen lagatzeagatik. 
Mila esker!

Nahiz eta gurea zona eus-
kalduna izan, gurasoen inda-
rragatik eta ahaleginagatik 
izango ez balitz, ni ez nintza-
teke orain artikulu hau eus-
karaz idazten ariko.

Sustraiak

jAIONE 
cArPINTErO

n I r e  u s t e z
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ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

TOKI-ONA
Bodegoia-taberna

Eguneroko janariak
Txitxizotzak
Kazolatxoak
Txabierroak 

Matxiategi 1. BERGARA
Tel.: 943 39 53 

ARRANDEGIA

Fraiskozuri 6
BERGARA

Tel.: 943 76 56 62 

 

Sukalde eta bainu enzimerak

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

Faxa: 943 76 04 77

BERGARA
MARMOLER IA

PEDRO SALEGI OSA
ile-apaindegia
edertze gela 

Masterreka 7
BERGARA

Tel.: 943 76 00 55 

Janaria ere etxera 
eramaten dugu

Plater gustukoenak:

• Xia-Jiao (ganba-enpanadillak)

• Curry triangeluak okelaz beteta

• Langostino frijituak almendrekin

Etor zaitez!

943 25 06 77 • Fraiskozuri plaza 7 (Frontoi parean) • BERGARA

j.I.  |  bErGara

Padel zaleek oraintsura arte 
izan dute aukera datozen hila-
beteetan pista erabiltzeko egun 
eta ordu finkoak hartzeko 
eskaera egiteko.

Itoginekin izandako arazoa 
arazo, zerbitzuak normal 
jarraitzen du, beraz –libre 
geratutako orduak hartzeko 
aukera egoten da–. Aurreko 
euriteekin sortutako arazoa-
ri behin-behineko irtenbidea 
eman diote –silikonarekin–, 
baina Udalak behin betiko 
konponketa landuagoa eska-
tuko du, proiektua egin zuen 
arkitektoari kalte-ordaina 
eskatzeaz gain.

Konponketaren 
zain, padel pista 
normaltasunez

jUlEN IrIONdO  |  bErGara

Musika Eskolako 400 ikaslek 
hartuko dute parte gaur, egu-
bakoitza –18:30ean–, Udal Pilo-
talekuan egingo den emanaldian. 
Hainbat taldetan banatuta jar-
dungo dute ikasleek: Suzuki 
taldea, txistu taldea, dantza 
taldea, akordeoi orkestra, 
Big-Band, orkestra sinfonikoa, 
hasiberrien abesbatza, trikiti 
taldea, haurren abesbatza eta 
gazte banda. Askotariko kan-
tuak jo eta abestuko dituzte, 

eta amaieran denek batera jar-
dungo dute bi piezatan.  

Bihar, berriz, Musika Esko-
laz gain, Aritzeta abesbatza, 
Orkestra Sinfonikoa, Orfeoia, 
Orfeoi Gaztea eta Udal Musika 
Banda igoko dira frontoiko ohol-
tzara –20:30ean–. Sarrerak www.
bergara.eus helbidean eros dai-
tezke, eta gaur, 17:00etatik 
19:00etara, Udal Liburutegian, 
8 eurotan. Gabonetako Kontzer-
tuaren antolatzaileek eskatu 
dute frontoira denboraz joateko.

Bihar iluntzeko Gabonetako 
Kontzertuaren atariko, gaur 
Musika Eskolaren emanaldia

Iazko Gabonetako Kontzertua.  |   GoiEna

Saskibaloi taldea izango da 
jokatzen aurrenekoa, 16:30ean; 
Bosteko A taldea izango da aur-
karia Labegaraietan. Azkenak 
doaz bergararrak, eta bosgarren 
kontrarioak. Neurketa hau 
amaituta, 18:15ean eskubaloia-
ren txanda izango da. Haritza 
Eibar (14 puntu) izango dute 
etxekoek (6 puntu) aurkari.

Eskubaloi eta saskibaloi 
talde nagusiek etxean 
jokatuko dute bihar

Hanka Labankak ligaxka hasi-
ko du bihar, Ribabellosako Dra-
gons, Bilboko Metropolitano 
eta Torrelavegako Sobre Ruedas 
taldeekin. Bestetik, neska-mu-
tiko eta gazteentzat hilaren 
30ean egingo diren hiruko eta 
lauko txapelketetarako izena 
martitzenera arte eman daiteke, 
Labegaraietan eta Agorrosinen.

Hanka Labanka lehian, 
eta hiruko eta lauko 
hockeya Gabonetan

Domeka izango da 'Simon Arrieta 1915-1969' 
erakusketa ikusteko azken eguna, Aroztegin
Simon Arrietaren 30 olio-pintura, lau marrazki eta margotzeko 
erabiltzen zituen tresnak eta egin zituen erakusketetako doku-
mentazioa daude ikusgai Aroztegin; erretratuak –Bergaran eza-
gunak diren pertsonenak gehienak–, herriko lau paisaia eta hiru 
natura hil jasotzen ditu, besteak beste. 18:00etatik 20:30era egon-
go da gaur ikusgai, bihar 12:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 
20:30era, eta domekan goizez bakarrik. Miguel Angel Elkorobe-
rezibarren liburua ere eros daiteke bertan.

Antzuolako pilotalekuan jokatuko dituzte gaur 
iluntzean Gipuzkoako txapelketako pilota partiduak
Bergarako Udal Pilotalekuan Gabonetako kontzertuak egingo dire-
la-eta, asteroko hitzordua Antzuolara aldatu dute. Han, alebinen 
bigarren urteko finalerdia jokatuko du Iker Etxanizek Andoaingo 
Gastelekuren kontra. Julen Gallastegik eta Markel Gartziak ere 
finalerdia jokatuko dute, kadete mailan, Tolosaren aurka, Tolosan.  
Astelehenean eta martitzenean Gabon sariko partiduak jokatuko 
dituzte, 17:15etik aurrera: gazteetan, Otermin eta Bergara; eta nagu-
sietan, Eneko eta Ander Muguruza eta Iñarra eta Gallastegi.

bETi busTi

Eskola Jokoen barruan, txapelketa jokatu zen aurreko asteburuan 
Labegaraietan. Atletico San Sebastian eta Santiagotarra taldeetakoak 
lehiatu ziren, Beti Bustikoekin batera. Etxekoei dagokienez, Oier Villarrek 
eta Aitor Urtzelaik garaipena lortu zuten K-1ean, eta Xabat Akarregik eta 
Oier Villarrek C-2an ere bai. Alex Zabaletak bigarren egin zuen K-1ean.

Piraguismoa, Eskola Jokoetan

j.I.  |  bErGara

Asteburuan izan zen bigarren 
finalaurrekoa, eta Iñigo Artzelu-
sek, Gari Lopez de Munainek eta 
Unai Arantzabalek lortu zuten 
hilaren 26ko finalerako txartela 
–23:00etan gaztetxean–, hurren-
kera horretan sailkatuta. Jon 
Patxi Aiastui eta Eñaut Uriarte 

finaletik kanpo geratu ziren Kor-
tazarko saioan. Taberna bete eta 
giro ederra egon zen egubakoi-
tzean. Lehen finalaurrekotik, 
Asier Arriaren Txie eta Enaitz 
Alustiza egongo dira finalean; 
iazko finaleko laukotea finalean 
izango da, beraz, aurten ere, eta 
horiei Arantzabal gehituko zaie.

Abenduaren 26ko Bergarako Bertsolari 
Txapelketako finalerako boskotea, osatuta

emaItzak

sVc-estrella coja 4-9
errefuxa-river city 4-4
arrano zabalik-sanpe united 7-7
Vodka juniors-his 6-5
poteo izarrak-birgerias 9-4
america-komando piperrak 5-7

saIlkaPena

  taLdea p j
 1 estrella coja 24 8
 2 errefuxa 18 8
 3 river city 17 8
 4 komando piperrak 15 8
 5 poteo izarrak 11 8
 6 Vodka juniors 10 8
 7 america 9 8
 8 sanpe united 8 7
 9 birgerias 7 7
 10 his 6 8
 11 arrano zabalik 5 8
 12 sVc 3 8

PartIDuak

azaroak 18, egubakoitza
22:15 poteo izarrak-his / sVC
23:15 sVc-sanpe u. / Poteo izarrak

Bihar, Agorrosingo kiroldegian, 
areto txirrindularitzan aditu 
direnek emandako ikastaroa 
izango da, 16:30etik 19:30era. 
Parte hartzeko izena eman behar 
da; Agorrosinen bertan egin 
daiteke, 3,5 euro ordainduta. 
Goizez, berriz, gimnasia susta-
pen saio berezi bat izango da.

Areto txirrindularitza 
ikastaroa egingo dute 
bihar Agorrosinen 

l a B e g a r a I e ta
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komisiñoaren lan eskerga
'sabiñe' txerria, jaietako ikur
ganadua eta hegaztiak
bertako produktuak 
goi mailako pilota txapelketa
Dantza-taldeak kalerik kale
Denboran bidaiatzen

andEr larrañaGa
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ONDO PASAU
SANTAMASAK!

Eguneko menua, asteburuetako 
menu bereziak,  despedidak, 

banketeak, eta abar.     

Iturriotz 41. ARRASATE
Tel.: 943 79 63 69

Komisiñoko zenbait kide aurtengo kartelarekin, azken bileretako baten ostean ateratako argazkian.  |   sanTamas komisiñoa

jOkIN bErEzIArTUA  |  arrasaTE

"Jaiak herritik herriarendako 
sortzea, herriaren parte-hartzea-
rekin eta borondatezko lanare-
kin". Horixe izan da, sortu zene-

tik, Santamas Komisiñoaren 
helburua eta ardatz nagusia. 
Gaur egun 30 bat lagunek osa-
tzen dute, betiere inguruan dituz-
ten hainbat sateliteren laguntza-

rekin. 40 urte egin behar da 
atzera Komisiñoaren sorrera 
ulertzeko: "1975ean lehen aha-
legina egin zen eta Portaloian 
hainbat postu jarri ziren, baina 

komisiñoaren emaria, 
santamasen oinarria
jaia berreskuratzeko egin dute lan 1976an sortu 
zenetik; udalaren laguntzarekin landu dute egitaraua

SANTAMAS JAIETAKO EGITARAUA

ABEnDuAK 19, ZAPAtuA

13:00 Herriko Plazan, 
borobilEko danTza saio 
parte-hartzailea, lore Gazteak 
eta Txikitxu taldeen eskutik. 
olentzeroren gutun banaketa 
basandererekin. Eguraldi txarra 
eginez gero, biterin izango da.

17:00 amaia antzokian Pintto 
Pintto anTzEzlana, anita 
maravillas teatroak eskainia.

19:00 Herriko Plazan, 
santamasetako kuadrillEn 
arTEko ii. HErri Probak. 
Eguraldi txarra eginez gero, 
biteri Plazan izango da. 

ABEnDuAK 20, DoMEKA

10:00 Corazon de Encina kultura 
zentroan 27. santamas xakE 
txapelketa.

10:00 santamasetako vi. tenis 
txapelketako gazte eta helduen 
finalak, Musakolako kiroldegian.

12:00 biteri plazan, kulkiren 
eskutik, Industriaren kirol parkea 
saioa. umeek eta gazteek 
hainbat proba egingo dituzte.

ABEnDuAK 21, AStElEHEnA

18:00 ErakuslEiHo 
lEHiakETaren sari banaketa.

18:30 suziri jaurtiketa.

19:00 Herriko Plazan, Erraldoi 
ETa kilikiEn konParTsa.

19:00 Herriko Plazan, Sabiñe 
TxErriarEn aurkEzPEna.

19:00 Herriko kaleetan, kanTu 
kalEjira Portaloiren eskutik.

20:00 Herriko Plazan, Haitzama 
taldearekin danTzaldia.

21:30 Herriko Plazan, 
zEzEnsuzkoa.

ABEnDuAK 22, MArtItZEnA

09:00 suziri jaurtiketa.

09:30 Herriko kaleetan, udalaxpe 
txistulari taldearekin diana.

10:00 laubiden, Ganadu FEria.

10:00 laubiden, HEGazTi 
ErakuskETa.

10:00 seber altube plazan 
FruTa, barazki ETa HErriko 
salTokiEn ErakuskETa ETa 
lEHiakETa.

10:30 jokin zaitegi plazan eta 
biteri etorbidean, arTisau 
lanGinTzEn jarduEra 
FEria. beira-puztaile 
erakusketa egongo da.

10:30 san Frantzisko elizan 
bElEnEn ErakusTaldia.

11:00 Herriko Plazan, aramaioko 
sagardogileen saGardo 
dasTaTzEa ETa Taloak.

11:30 Herriko kaleetan zehar, 
kalEjira: arrostaitz eta lore 
Gazteak dantza taldeak, 
arrasateko trikitilariak, udalaxpe 
txistulari taldea, arrasateko 
gaiteroak, albokariak eta 
txalapartariak.

11:30 Herriko kaleetan zehar, 
iruñEko san lorEnTzo 



gOIENA  |  2015-12-18  |  EGubakoiTza 3 santamasak 2015

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

ezagutuko duzu, eta detaile txikiez gozatzen ikasi. 
Zure desioetan inspiratuta, DS 4 berriarekin 

gidatzearen benetako plazera bizi izango duzu.

DSk nahiago du TOTAL

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

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

Ondo ibili 
santamasetan!

Inspirazioak 
gida zaitzala

DS 4 berria

ofizialki Santamas Komisiñoa 
1976an sortu zen. Garai hartan 
hainbat merkatari, tabernari, 
kirol eta kultura talde –gaiteroak 
AED, SUDC, Eskautak, Ekologia 
Taldea, Ikastola, Danok, Besai-
de, Lore Gazteak...– elkartu ziren 
euskal kultura, ohiturak, sus-
traiak eta ondarea berreskura-
tzeko eta plazaratzeko", gogora-
tu dute. 

Jaia berreskuratu
Arbasoen bizimodua ezagutzera 
emateko, feria, artisautza, herri 
kirolak, bertsolaritza, antzinako 
langintzak eta folklorea hartu 
dituzte oinarri hasieratik. Eta 
lortu dute jaia berreskuratzea, 
gaur egun hainbat arrasatearren 
urteko jairik kutunena izaterai-
no: "Komisiñoaren lorpen han-
diena izan da galbidean zegoen 
jai bat berreskuratzea boronda-
tez egindako lanarekin. Herri 
parte-hartzailea sortu dugu, jaia 
antolatzeko beharrezkoa irudi-
tzen zaigu-eta herriko eragileen 
parte-hartzea. Komisiñoa aipatzen 
denean herria osotasunean inpli-

katuta dagoela esan nahi dugu, 
gure helburua jaia herriarena 
izatea da eta". Azken 40 urteotan 
asko aldatu dira gauzak eta horie-
kin batera ere aldatu dira san-
tamasak: "Urtetik urtera gauzak 
aldatzen edo hobetzen joan dira 
santamasen egitarauan, gizartea 
aldatzen joan den heinean, Komi-
siñoa eta festa egokitzen joan 
dira-eta behar berrietara". 

Lan handia da halako egita-
rau luze bezain interesgarri bat 
antolatzea, urte osoko lana: "Balo-
razioa egiteaz bat hurrengo san-
tamasei begira jartzen gara. 
Urtero ekarri nahi izaten ditugu 
berritasunak, eta, hori egiteko, 
aldez aurretik lan handia egin 
beharra dago. Urria, azaroa eta 
abendua izaten dira hilabete 
lanpetuenak, baina hilero izaten 
dugu egitekoren bat", argitu dute.

 Amaitzeko, Komisiñoak eske-
rrak eman nahi izan dizkie jaia 
antolatzeko "borondatezko eta 
ezinbesteko" lana egin duten guz-
tiei: "Eskerrik asko parte hartu 
dutenei ere, egon ezin direnak 
ahaztu barik", adierazi dute. 

udalaren esker ona 
Aurtengo egitarauaren eta kar-
telaren –Iban Galan Desegin artis-
tarena izan da aurten ere, seiga-
rren urtez jarraian– aurkezpenean 
Maria Ubarretxena alkateak esker 
on hitzak izan zituen Komisiñoa-
rendako: "Komisiñoari eta bertan 
parte hartzen duten kultura tal-
deei zein eragileei eskerrak eman 
nahi dizkiet egin duten lanagatik, 
aurten ere arrasatearrendako 
horren bereziak eta gustukoak 
diren jaiak antolatzeagatik".  

Aurrerantzean parte-hartze 
"aktiboagoa" izango du Udalak 
herriko jai guztietan, Ubarretxe-
nak iragarri zuenez: "Arrasatear 
guztien interesekoak izango diren 
jaiak antolatuko ditugu herriko 
eragile guztiekin elkarlanean". 

Etxez etxe banatu den egita-
rauan jaien aurrekontua zehazten 
da ekintzez ekintza, Komisiñoa-
ren zein Udalaren ardurapean 
dauden ekitaldiak berezituta. Bi 
eragileen gastuak batuta –diru 
sarrerak kontuan hartu barik–, 
93.545 euroko partida bideratu 
da santamas jaietarako. 

Andoni Altuna (kultura taldeen izenean), Oihan Vitoria (Komisiñoaren izenean), Maria Ubarretxena (Arrasatko 
Alkatea) eta Juan Ramon Mendieta (Kultura Zinegotzia) .  |   jokin bErEziarTua

SANTAMAS JAIETAKO EGITARAUA

Lore Gazteak taldeko dantzarien erakustaldia Herriko Plazan, iaz.  |   GoiEna

danTzanTEEn koFradia.

11:30 Herriko kaleetan zehar, 
iTurEnGo joaldunak.

11:30 Herriko kaleetan zehar, 
incansables txaranga. 

11:30 Herriko Plazan, arrostaitz 
danTza taldearen EkiTaldia.

11:30 zaldibarren, HErri 
kirolak: Telleria harri-jasotzailea. 
sorondo eta Gartzia emakume 
beratarrak aizkoran eta trontzan. 
mugertza eta kañamares 
osaba-ilobak aizkoran. Peio 
kañamares motozerrarekin.

12:00 seber altube plazan 
herriko saltoki, fruta eta barazki 
lehiaketaren sari banakETa.

12:10 Herriko Plazan, 
arrasaTEko TrikiTilariEn 
saioa.

12:50 Herriko Plazan, lore 
Gazteak taldearen ekitaldia.

13:00 jokin zaitegi plazan, 
urteetan santamasetan 

etorritako artisauei omEnaldia.

13:30 Herriko Plazan, san 
lorentzoko dantzanteen 
kofradia (iruñea) eta arrasateko 
Gaitero taldearen ekitaldia.

13:30 Herriko Plazan, TxErri 
danTza HErrikoia.

14:45 musakolako kiroldegian, 
HErri bazkaria.

18:00 uarkapen profesional 
mailako PiloTa ParTiduak.

19:30 Herriko Plazan, TxErri 
danTza ETa larrain 
danTza HErrikoia.

20:00 Herriko Plazan, TxErri 
zozkETa.

20:00 Herriko plazan, 
danTzaldia Egan taldearekin.

20:30 amaia antzokian, 
bErTso saioa aEdk 
antolatuta. bertsolariak: jon 
maia, uxue alberdi, Etxahun 
lekue eta alaia martin. Gai 
jartzailea: asier iriondo. 
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SANTAMASAK 2015 Arrasate
Girorik zoroena geurean!

Bengoa
 • 

Ezkiña 
• 

Itzala 
• 

Monte 
• 

Okoretegi 
• 

Rumba 
• 

Txoko II

IdOIA dAvIlA  |  arrasaTE

Aurten ere, ohi bezala, txerria 
santamasen parte izango da, eta 
kartelean, gainera, nabarmena 
da haren presentzia.

Sabiñe, hala du izena aurten 
aurkeztuko den txerriak, Udala 
auzoko Uxarte baserrikoa da eta 
itxura ederra du. 

Aurkezpena 
Sabiñe txerria abenduaren 21ean, 
astelehena, ezagutu ahal izango 
da Herriko Plazan, arratsaldeko 
zazpietan. 

Baserri horretakoek diotenez, 
mestizoa da eta ez dago argi zein 
arrazaren arteko nahasketa den. 
Hala ere, euskal txerriaren odo-
la badu; izan ere, bertako arra-
zaren  ohiko orban beltzak ditu.

Uxarte baserriko Martin Uri-
barrenen hitzetan, Sabiñe "luzea, 
handia eta altua" da, eta 150 eta 
200 kilo artean pisatzen duela 
azaldu du.

Itxura on hori lortzeko dene-
tarik eman diote jaten txerriari; 
erremolatxa, artoa, garagar-irina, 
sagarrak, aza eta pentsu pixka 
bat eman dizkiote Sabiñe-ri kumea 
zenetik.

Uxarten dagoen zementuzko 
etxola bat da Sabiñe-ren txerri-
korta, eta gustuko du bertako 
berotasunean geratzea. Beste 
txerri batekin bizi da eta ez du 
jende artean egoteko ohiturarik. 
Horregatik, Uribarrenek ez daki 
nola  jokatuko duen txerriak 
plazan, jendez inguraturik. "Ez 
dakit lasai ibiliko den. Txerriak 
odola du eta ez da batere man-

tsoa, ia basatia dela esan liteke", 
dio Martin Uribarrenek, txerria-
ren jabeak. Hori dela eta, erres-
petuz tratatzea eskatu eta gomen-
datzen du Uribarrenek.

Zozketa
Sabiñeren zozketa santamas 

egunean izango da, abenduaren 
22an. Ekitaldiz beteriko jardu-
naldia izango da eta 20:00etan 
egingo da zozketa, txerri-dantza 
eta larrain-dantza herrikoia egin 
ostean, Herriko Plazan.

Zozketarako txartelak euro 
batean saltzen dira eta 500 euro 
irabazteko aukera egongo da. 
Saria dirutan emango da, debe-
katurik dago-eta animaliak zoz-
ketatzea.

Horregatik, ospakizuna amai-
tzean, Sabiñe Udala auzora itzu-
liko da, Uxarte baserrira. Uriba-
rrenek dioenez, urtarril aldera 
txarriboda egingo dute eta txo-
rizo ugari egingo dituzte: "Horre-
tarako hazi izan ditugu txerriak 
beti Uxarten".'sabiñe' du izena 

aurtengo txerriak
udala auzoko uxartetik dator aurtengo santamas 
jaietako ikurra izango den animalia

Sabiñe txerria Udala auzoko Uxarte baserrian.  |   andEr larrañaGa

DAtuA

Sabiñe-k 150 kilotik gora 
pisatzen du eta orban 
beltzak ditu azalean; horiek 
oso ohikoak dira euskal 
txerrietan.

150
kilo
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Ondo pasau santamasak!

ANdEr lArrAlAgA  |  arrasaTE

Animaliek santamasetako prota-
gonista handienetakoak izaten 
jarraitzen dute. Goizetik bazka-
lordura arte, Arrasateko eta ingu-
ruko jendeak, familian zein lagu-
nartean, baserritar jantzita, oste-
ratxoa egiten du feriara ekarri 
dituzten animaliak ikusteko. 
Aurten ere hala izango da: Lau-
bide plazak askotariko ganadua 
eta hegaztiak hartuko ditu, san-
tamas egunean, goizeko hama-
rretatik aurrera.

ganadua eta hegaztiak, batera 
Aurreko urteetan bi zonatan bana-
tzen bazituzten ere, aurten, san-
tamasetako ganadu eta hegaztien 
feriak bateratu egingo dira espa-
zio berean. Hori horrela, ganaduen 
erakusketa Laubide plazan man-
tenduko da, urtero legez, eta hegaz-
tiena, berriz, Garibai hiribidera 
aldatuko da, Forum Sport sarre-

rako aterpera; horrenbestez, elka-
rren ondoan egongo dira bi feriak.

Ganaduari dagokionez, sei 
behi arraza desberdin ikusteko 
aukera egongo da aurten. Berri-
kuntzetako bat da, behietan, pirio-
niotar arraza egongo dela, behi 
gorria, pirenaika. Bestalde, potto-
kak, moxalak, behorrak, zezenak, 
idiak, astoak, ardiak... ere ikus-
gai izango dira.

Urtero bezala, askotariko 
hegaztiak egongo dira: arraza, 
forma, tamaina eta kolore asko-
tariko oiloak, indioilarrak eta 
ahateak egongo dira, arrautzak 
ipintzen dituztenak asko. Horre-
kin batera, hegazti mota berriak 
ere ekarriko dituzte.

Esan bezala, aurten, guztiak, 
bi zein lau hankakoak, Laubiden 
egongo dira elkarrekin.

Lau eta bi hankakoak 
batuko dira Laubiden
Ganadu arraza berriak ekarriko dituzte aurten 
arrasatera; adibidez, piriniotar behi gorriak

Iazko hegazti erakusketa.  |   GoiEna

Ganadu feria.  |   GoiEna
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A. l.  |  arrasaTE

Santamasetako azoka baserriko 
produktuen gotorleku bilakatu 
da azken urteotan, bertako baraz-
ki, fruta, kontserba eta bestelakoek 
urtero jende mordoa erakartzen 
dute eta. Aurten ere baserritarrek 
eta elkarteek euren postuak jarri-
ko dituzte erakusleiho modura: 
guztira, 84k.

Biteri eta Seber Altube guneak
Bi gunetan banatuko dira pos-
tuak: Biteri plazan eta Seber 
Altuben. Biterin elikagaien 60 
postu jarriko dituzte: gazta, txo-
rizoa, pastelak eta kontserbak 

egongo dira hor, besteak beste. 
Postu horien artean, batzuk Deba-
goienekoak izango dira: Gorro-
txategiko gozogintza, Antzuolako 
eta Aramaioko gaztagileak, 
Egiaundi baserriko txakolina, 
Oñatiko eztia... Gainontzekoak 
Euskal Herriko hainbat txokota-
tik eta Errioxatik etorriko dira. 
Aipatzekoa da gune horretan 
Harreman gobernuz kanpoko 
erakundea eta IMME elkartea 
(emakume musulmanen integra-
zioa Euskadin) ere egongo direla 
euren postuekin.

Seber Altuben baserritarrak 
egongo dira; 24tik hamabi Arra-

satekoak izango dira eta gaine-
rakoak, inguruetakoak: Bergara-
koak, Aramaiokoak, Gabiriakoak, 
Segurakoak, Gatzagakoak eta 
Aretxabaletakoak, esaterako. Base-
rrietan ekoiztutako frutak, baraz-
kiak eta ogia ekarriko dituzte.

Hiru lehiaketa 
Urtero legez, hiru lehiaketatan 
banatuta sariak banatuko dituz-
te: herriko postu onenari, baraz-
ki onenari eta fruta onenari.

Bestalde, barazki ekologikoe-
kin osatutako saltoki onena eta  
baserrian eskuz egindako ogi 
onena ere sarituko dituzte.

84 postu egongo dira 
bi gunetan banatuta
ohiturari jarraituz, hiru lehiaketa antolatu dituzte: 
herriko saltokiena, barazkiena eta frutena

arrasateko askasibar base-
rrikoa da rakel Perez de 
arenaza eta urtero jartzen 
du postua santamasetan 
bere produktuak erakuste-
ko. izan ere, 2011n, 2012an 
eta 2013an herriko salto-
kirik onenaren saria esku-
ratu zuen; iaz, aldiz, baraz-
ki onenaren saria.
Elikadura ekologikoaren 
alde egin duzue.
Gaurko elikagaiei eta ani-
maliei botatzen zaizkien gai 
kimikoak ikusita, gure bizi-
tza aldatu behar genuela 
erabaki genuen. beraz, base-
rria berriro ere martxan jarri 

eta kimiko bako baratzea 
jarri genuen. bestetik, oiloak 
ere aske ditugu oilarrekin; 
hori guztia zaporean antze-
maten da.
Horregatik sari guztiak.

bai, eta asko asebetetzen  
nau horrek. izan ere, astero 
azokara zein santamasetara 
eroaten ditudan produktuak 
aukeratu behar izaten ditut: 
kolorea, ehundura eta itxura 

kontuan izan behar dira, eta 
egindako lan horren erreko-
nozimendua izan da. aurten 
ez dut uste saririk eskuratu-
ko dugunik, udalak azoka 
plazarako daukan proiektua-
rekin eta gai honen inguruan 
dagoen jendearekin izanda-
ko konfrontazioa dela eta. 
Edozelan ere, urtero legez, 
saiatuko naiz ahalik eta pro-
duktu onenak eramaten; 
postu polita ipiniko dut.
garrantzitsua da zuen-
dako santamasetako azo-
ka?
asko gustatzen zaidan azo-
ka da, baina baserritarrok 
astero gaude gure herriko 
azoketan eta hor ikusten da 
gure lana. Herrian oso pro-
duktu onak eta sasoikoak 
ditugu urte osoan zehar, ez 
santamasetan bakarrik.

andEr larrañaGa

"Herrian oso produktu onak eta sasoikoak urte 
osoan daude, ez santamasetan bakarrik"

rAKEl PErEZ DE ArEnAZA | askasibar basErria

Familiaren bergarako Elko-
ro baserrian landatzen hasi 
zen ane Gorosabel arrasa-
tearra, 2013an, eta, aurten 
santamasetako azokan 
dagoen bigarren urtea izan-
go bada ere, iaz herriko sal-
tokirik onenaren saria eroan 
zuen.
zer egiten duzu zuk?
batez ere, barazkiak ekoiz-
ten ditut. Egia esan, lurra 
lantzen ikastea prozesu 
luzea da, kontuan izan beha-
rreko hamaika faktore dau-
de, eta nik neuk, oraindik, 
asko dut ikasteko. baina 
hankasartzeen eta zailta-

sunen gainetik, beti, sasoian 
sasoiko produktuak eskain-
tzen ditut, modu naturalean 
ekoiztuak direnak, mimoz 
zainduak eta mintegi eko-
logikoetan haziak. askoren 

ustetan, negu sasoian ez 
omen dugu bertako produk-
tuz elikatzeko aukera zaba-
la, baina uste okerra da. ondo 
zainduz gero, gure lurra oso 
emankorra da, eta urte osoan 

zehar bertako barazkiz eli-
ka gaitezke.
Nola bizi duzu azoka?
santamas eguna arrasa-
teorrandako egun berezia 
da, giro polita sortzen da, 
eta, horregatik, aurtengo 
helburua postu atzean goiz 
atsegina pasatzea da, herria-
ri herriko baserritarron lana 
erakustea eta, posible bada, 
baserrira esku hutsik itzul-
tzea. bestalde, santamasek 
zentzua izateko, gure kul-
turaren parte izaten jarrai-
tzeko, folklore hutsean ez 
geratzeko, kontuan eduki 
behar dugu artisau eta base-
rritarrok urte osoan gure 
jarduna mantentzen saia-
kerak egiten ditugula. Ez 
gara egun bakar batetik bizi: 
herriaren babesa ezinbes-
tekoa dugu aurrera egiteko.

Erika rEvalo

"Ez gara egun bakar batetik bizi: herriaren 
babesa ezinbestekoa dugu aurrera egiteko"

AnE goroSABEl | Elkoro basErria
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Gabon 
zoriontsuak 

denoi!

ANdEr lArrAñAgA  |  arrasaTE

1978. urteaz geroztik eta ohitu-
rarekin jarraituz, mota askota-
riko langintzek lekua izango 
dute santamasetako azokan: 
abarkagintza, pilotagintza, larru-
gintza, hargintza, xisteragintza, 
kaikugintza, tailagintza, zera-
mika eta bitxigintza postuak 
egongo dira ikusgai, beste asko-
ren artean. Artisauek, euren 
postuak erakusleiho moduan 
ipini eta egindako lanak salgai 
jartzeaz gainera, eurek ondoen 
dakiten hori zelan egiten duten 
erakutsiko dute: lanketa proze-
su osoa egingo dute, postuetara 
hurbiltzen den jendeak ikus 
dezan.

Bi gunetan banatuta 
Aurtengo berrikuntzetako bat 
da artisauen azoka bi gune des-
berdinetan banatuko dituztela: 
Jokin Zaitegi plazan eta Biteri 
hiribidean egongo dira.

Jokin Zaitegiko gunean lan-
gintza tradizionalak gailenduko 
dira, eta, horrekin batera, taile-
rrak eta erakustaldiak ere egon-
go dira.

Biterikoa izango da nobeda-
dea; hor egongo dira aurreko 
urteetan Forum Sporteko arku-

pean jarri izan diren postuak. 
Gune horretan Arrasateko arti-
sauak egongo dira: urtetik urte-
ra tokiko artisauen kopurua 
hazten joan dela ikusita, Komi-
siñokoek arrasatear horiendako 
zona berezi bat prestatu dute.

Beira airean puzten bakarra 
Azken urteetan bezalaxe, arti-
sauen testuinguruan langintza 
konkretu eta teknika jakin batzuk 
ezagutarazi eta balioan jarri 
gura izan dituzte Komisiñoko 
kideek. Eta horietako artisaue-
tako bat Igor Obeso da. Hark, 
hondakinetako beira eta leiho 
moduko planoak erabiliz, moz-
tuz, itsatsiz eta forma emanez 
askotariko objektuak egiten ditu: 
botilak, pitxarra, lanparak... 
Aipatzekoa da hori egiteko tra-
diziorik ez dagoela eta Euskal 
Herrian beira airean puzten duen 
bakarra dela Obeso. "Labea 1.200 
gradura jartzen dugu, eta, beira 
urtu ostean, kaña batzuen lagun-
tzarekin guk gura dugun forma 
ematen diogu, egin nahi dugun 
objektuaren arabera. Eta hori 
da, hain justu ere, martitzenean 
Arrasaten erakutsiko duguna; 
gure lan prozesua", azaldu du 
Obesok.

Esan bezala, aurten ere arti-
sautza tradizionalak eta aspal-
diko lanbideek lekutxoa izango 
dute ferian: txiki, gazte zein hel-
duen gustura, langintza teknika 
desberdinak gertutik ezagutzeko 
aukera egongo da abenduaren 
22an urtero egiten den santama-
setako azoka ezagunean.

artisau azoka, lehengo 
lanbideen erakusleiho
aurten bi gunetan banatuko dituzte artisauak:    
jokin zaitegi plazan eta biteri hiribidean, hain zuzen

Artisaua egurra lantzen santamasetako azokan.  |   GoiEna

biteriko gunean 
artisau 
arrasatearrak 
egongo dira
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A. l.  |  arrasaTE

Pilota partiduek beti izan dute 
lekua santamasetako egitarauan, 
eta aurtego jaialdiak beste piz-
garri bat izango du. Izan ere, 
eskuz binakako txapelketakoa 
izango da jokatuko duten partidu 
nagusia: 18:00etan hasita, Uarka-
pe Udal Pilotalekuan Aritz Lasa 
eta Erostarbe Mendizabal III.aren 
eta Tolosaren aurka lehiatuko 
dira. Lehen partidu horrekin, 
pilotazaleak motorrak berotzen 
hasiko dira, eta ostean izango da 
plater nagusia. Izan ere, eskuz 
binakako txapelketa barruan 
jokatzen ari diren Bengoetxea 
VI.ak eta Untoriak Irribarriaren 
eta Zubietaren aurka neurtuko 
dituzte indarrak.

Partidu nagusia
Abenduaren 4an hasi zuten eskuz 
binakako pilota txapelketa. Gaur-
tik martitzenera bitartean lehen 
itzuliko hirugarren jardunaldia 
jokatuko dute, eta, horren barruan, 
hain justu, santamas jaien baitan, 
Asegarceko Bengoetxea VI.a eta 
Untoria Aspeko Irribarriaren eta 
Zubietaren aurka lehiatuko dira; 
duda barik, lehia polita izango 
da martitzenekoa. Arrasaten pilo-
tazale mordoa dago, eta, urtero 
moduan, Uarkapeko harmailak 
beteta egotea espero da.

Uarkapeko pilota partidueta-
rako txartelak eskura daitezke 
dagoeneko; orain dela astebete 
jarri zituzten sarrerak salgai. 
Arrasateko Monte eta Buenuena 
tabernetan daude eskuragarri, 
20 eurotan.

eskuz binakako 
txapelketa, uarkapera 
bengoetxea vi.a eta untoria, irribarriaren eta 
zubietaren aurka santamasetako pilota txapelketan

Bengoetxea VI.a Bergarako pilotalekuan.  |   josETxo aranTzabal

Askotariko herri 
kirolak izango 
dira Zaldibarren
Aurten ere herri kirolek 
lekua izango dute 
santamasetan: 
martitzenean, 12:00etan 
hasita, askotariko proben 
erakustaldiak izango dira 
Zaldibarren, eguerdi partea 
animatzeko.

Batetik, zerrarekin 
antzinako oholak nola 
egiten ziren ikusteko 
aukera izango da. 
Bestalde, hiru aizkolariren 
arteko abiadura probak 
egongo dira: zutik eta lan 
luzean Kañamares eta 
Mugertza osaba-ilobek 
ikuskizuna eskainiko dute. 
Nerea Sorondo eta Amaia 
Gartzia beratarrek aizkora 
erakustaldia egingo dute; 
horiek eroan zuten iaz 
Emakumezkoen 
Nafarroako Arpana 
Txapelketako txapela. 
Trontzan bi emakume bi 
gizonen aurka lehiatuko 
dira: emakumeak zutik eta 
gizonak etzanda, batetik, 
eta proba mistoan, 
bestetik. Horrekin batera, 
Telleria gaztea harriak 
jasotzen ibiliko da. Eta 
amaitzeko, Pello 
Kañamaresek motozerra 
erabilita irudiak egingo 
ditu. Duda barik, eskaintza 
zabala egongo da 
Zaldibarren.

Kontuak kontu, 
bistakoa da herri kiroletako 
aurpegi ezagun dezente 
jasoko dituela Arrasatek 
santamas jaietan, zale 
askoren pozerako.

Sarrerak 20 
eurotan salgai 
Monten eta 
Buenuenan
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 OPEL ASTRA
  > KILOMETROAK ETA KILOMETROAK FIDAGARRITASUN OSOZ

Etorri Opel Astra berria ezagutzera!

Ondo pasa jaixak!

ANdEr lArrAñAgA  |  arrasaTE

Arrasaten aspalditik daude bi 
dantza talde, Lore Gazteak eta 
Txikitxu-Arrostaitz, baina san-
tamasetako dantzetan eta herri 
mailako beste ekitaldi askotan 
indarrak batu eta ikuskizun bate-
ratua eskaintzen dute. Bi dantza 
taldeetako dantzari banarekin 
izan da GOIENA, santamasetako 
dantzen gainean gehiago jakite-
ko asmoz: Arrostaitzeko Ainhoa 
Nafarrate eta Lore Gazteakeko 
Ander Arizaleta txikitatik ibili 
dira abarkak astintzen, eta aur-
ten ere biak egongo dira santa-
masetako giroa alaitzen.
bi dantza talde zarete, baina hala-
koetan batera zoazte.
Ander Arizaleta: Herri berean bi 
dantza talde daude, baina ekital-
di guztietan batera hartzen dugu 
parte. Udalak eta elkarteek ere 
hala eskatzen digute; santama-
setan, dantzari egunean, sanjua-

netan… edozein ekitaldi herri-
koitan batera irteten gara beti.
Nola bizi dituzue santamasak?
Ainhoa Nafarrate: Dantzariok 
goizean irteten gara eta herria 
animatzen dugu dantza egiten, 
azoka ikusten dugu apur bat, 
disfrutatzen dugu jaiaz ere, jen-
deak ere eskertzen du giro apur 
bat jartzea. Bestalde, Komisiñoa-
kin elkarlanean gabiltzanez, ez 
gara gu bakarrak aterako gare-
nak: gaiteroak, txistulariak, albo-
kariak, txalapartariak, trikiti-
lariak… Arrasateko jai gogokoe-
nak dira ,  niretako.  Herri 

bazkariko giroa ere oso polita 
da, ikurrin-dantza egiten dugu, 
trikitilariek ere parte hartzen 
dute... Egunean zehar egiten den 
jaia da eta baserritar janzteko 
egun bakarra dugu. Gainera, 
dantzetan herritarrek parte har-
tzen dute plazan. Urtetik urtera 
txikiago geratzen ari zaigu pla-
za: oso emotiboa da horrenbeste 
jende dantzan ikustea.
A. A.: Bai, gu berdin. Gosaltzeko 
elkartzen gara, azoka ikusi... erri-
to bat bezala da guretako. Jaiaren 
parte bilakatzen gara, eta, gaine-
ra, gauera arte luzatzen da.
Urtero dantza bera egiten duzue. 
Nolakoak dira entseguak?
A. N.: Bi taldeek batera egiten 
dugun dantza txerri-dantza da 
eta duela urte asko egiten da; 
beraz, ez dugu batera entseatzen. 
Dantza berez jakin badakigu guz-
tiok eta ez da entsegu orokorrik 
behar.

A. A.: Gainera, goizean, gune 
desberdinetan banatzen gara alde 
zahar osoa hartzeko –Jokin Zai-
tegin, Monten eta plazan–, eta 
txandaka goaz, bai bi dantza tal-
deak, bai trikiti eskola ere.
Nerbiorik ez, beraz.

A. N.: Ez, santamasetan ez daude 
nerbio horiek, ez bada dantza 
berriren bat bereziki ikasi behar 
dugulako; urteroko dantza da. 
Aukeratzen ditugu betiko dantzak 
disfrutatu ahal izateko. 
A. A.: Espazio txikia egoteak 
eragin dezake urduritasun apur 
bat, baina aparteko ezer. Ezbeha-
rren bat gertatzekotan, mutilei 
gertatzen zaigu, hanka larregi 
altxatuta galtza apurtu daitekee-
lako, edo, bestela, lurra irristakor 
egon daitekeelako. Ea eguraldi 
ona egiten duen, horrek asko 
baldintzatzen du-eta jai giroa. 

ander arizaleta eta ainhoa nafarrate | dantzariak

"txerri-dantzan ez 
daude nerbio horiek; 
urteroko dantza da"

bi dantza taldeek indarrak batzen dituzte jaietan

urtez urte Herriko Plaza txikiagoa geratzen zaie

"Ea eguraldi ona 
egiten duen, horrek 
asko baldintzatzen 
du-eta jai giroa"

"dantza berez jakin 
badakigu eta ez da 
entsegu orokorrik 
behar"

Ainhoa Nafarrate eta Ander Arizaleta.  |   a. l.
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Ondo ibili santamasetan!
ERAIKUNTZARAKO MOTA GUZTIETAKO HARRIAK ETA HORMIGOIAK

KANPANZAR HARROBIA S.A.
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Faxa: 943 77 00 25

KOBATE HARROBIA, S.L.
Garagartza auzoa 52

ARRASATE 20500
Tel.: 943 71 24  03

Faxa: 943 77 02 51

A. l.  |  arrasaTE

Santo Tomasetako Feriak: hile-
roko bigarren eta laugarren astee-
tan (lehen) izaten ziren feria guz-
tien erremate bezala. Ganadu-sa-
lerosketak, barazki-lehiaketak eta 
jaialdi herrikoiek (aizkolari, 
harri-jasotzaile eta bertsolariek) 
inguruetako baserritar asko era-
kartzen dute. Hitz horiekin aipa-
tzen dira Mondragón izeneko 
liburuan santamasetako ezauga-
rri nagusiak (Juan Leibar eta 
Jose Letona, 1970). 

Nolabait azaltzeko, santamas 
jaia baserritarren jaia dela esan 
daiteke, batez ere. Jatorrian, base-
rritar maizterrak ugazabari urte-
ko errenta herrira eroaten zion 
eguna zen. Baserritarrak, euren 
alkandorarik dotoreena soinean 
jarrita, kapoi onenak ematen 
zizkion ugazabari, eta hark, ondo-
ren, bazkaltzera gonbidatzen zuen 
maizterra.

Urteetan arrasatearrek eza-
gutu dituzten santamasek ere 
jatorri bat dute, gauza guztiek 
bezala, eta jaien lehen hazia noiz 
landatu zen jakiteko mende batzuk 
egin behar da atzera. Tradizioa-
ren eta eboluzioaren arteko gerra 
horretan oreka mantentzea eta 
oraindik bizirik irautea lortu 
dute santamasek urte askoan 
zehar, eta, gaur egun, Arrasate-
ko historiara itsatsita jarraitzen 
dute, inoiz baino gehiago.

Historian ibilbidea 
Jose Mari Velez de Mendizabalek 
egindako dokumentazio lanari 
esker, azokaren sustraiak zein-
tzuk diren argitu da: 1351ko irai-
laren 20an, Gaztela eta Leongo 
Pedro I.a erregeak –Krudela ize-
nez ezagunagoa–, Valladoliden 
izenpeturiko idazki batean, Arra-
sateko azoka nagusia abenduaren 
21ean, 22an eta 23an egiteko agin-

dua eman zuen. Garai hartan 
Arrasate hiri gaztea zen oraindik, 
91 urte besterik ez zuen, baina 
merkataritza esparruan artetsua 
zen. Eta hori kontuan izanda, 
Alfontso X.ak –herriaren sortze-a-
giria sinatu zuena– arrasatearrei 
pribilegioak eman zizkion mer-
kataritza alorrean, batez ere kan-
porako merkataritza garatzeko 
asmoz.

Arrasate kokatuta dagoen 
leku estrategikoak herriko mer-
kataritza jarduera ahalbidetu 
zuen, eta, horrekin batera, Pedro 
I.a erregeak santamasetako feriak 
instituzionalizatu eta ofizialdu 
egin zituen: izugarrizko garape-
na ekarri zuen horrek. Modu 
horretan hasi ziren baserritarrak 
azoka egunetara hurbiltzen euren 
produktuak saltzeko asmoz. Beraz, 
hiru azoka egunetik egun baka-
rrera pasatu bada ere, horra hor 
lehen hazi hori: urte askoren 

santamasak 
denboran 
bidaiatzen
Gorabehera asko izan ditu jai 
horrek, baina bistakoa da   
oraindik ere bizirik dirauela

josE mari vElEz dE mEndizabal

1872. Santamasetako txerriaren zozketa ez da atzoko kontua. Irudiko txartelak XIX. mendera garamatza eta hor 
ikusten da txerriaren sinbologia zein lotuta dagoen baserriko kulturarekin. Velez de Mendizabalek azaldu 
duenez, bildutako dirua herriko ospitalera bideratzen zen.

josE mari vElEz dE mEndizabal

1930. Ferixalekuari izena nondik datorkion ikusten da argazkian. Gezurra 
badirudi ere, Uarkape ingurua da hori, eta bertan egiten zen garai hartan 
azoka: baserritarren eta ganaduaren elkartokia zen santamas eguna.
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GoiEna

2012. Duela hiru urteko argazki horrek erakusten du euskal folklorearen 
izaera mantentzen jarraitzen dela santamas jaietan. Askotariko dantza, 
herri kirol eta ikuskizunak egoten dira urtero.

ostean ondo ureztatutako kimu 
bilakatu dena gaur egun.

Azokaren kokapena 
"Suposatzekoa da ez zirela erai-
kitzen ari ziren harresietatik oso 
urrun egongo. Dena den, denbo-
raz kontzejuak ferien arautegia 
osatu zuen eta –Jose Maria Uran-
ga arrasatear historialariak dioe-
nez– Meatzerrekako San Valerio 
baselizara aldatu ziren", azaltzen 
du Velez de Mendizabalek, san-
tamasen historiari buruz egin 
zuen hausnarketan. 1727az geroz-
tik azoka herriko harresietara 
ekarri zirela azaltzen du bertan 
Velez de Mendizabalek; Beheko 
Portalera ekarri zuten, hain zuzen 

ere, eta horregatik da ezaguna 
leku hori Ferixaleku moduan. 
Edozelan ere, nahiz eta izen horrek 
bizirik iraun duen bere jatorria-
gatik, herriko beste leku batzue-
tan jartzen dute azoka orain.

Hutsunea frankismoan 
Esan bezala, mendeetan ondo 
errotuta egon den azoka izan da 

santamasetakoa. Hala ere, erre-
portaje honetarako 50eko eta 60ko 
hamarkadetako santamasetako 
argazkien bila historialari eta 
aditu direnen ate mordoxka jo 
ostean, ez da feriaren argazkirik 
aurkitu. 

Azoka desagertzeko zorian 
Juanito Leibarrek Arrasate Press 
hasiberriari azaldu zionez, 70eko 
hamarkada bukaeran santamas 
eguna laneguna zen, eta, hori 
dela eta, sinesgaitza iruditu dai-
tekeen arren, azoka desagertzeko 
zorian egon zen. Kuriosoa da jai 
horiek pairatzen ari ziren epe 
ahul hartan, 1976an zehazki, San-
tamasetako Komisiñoa sortu 

zeneko datua. Hala ere, urte batzuk 
pasata, iraganean izan zuen indar 
hori berreskuratzen joan zen, 
azokaren espiritua berpiztuz, 
gaur egun arte.

Baserritar janzteko ohitura 
Gaur egun, abenduaren 22an 
Arrasate zapaltzen duen orok 
ikus dezake abarka, zapi eta txa-
pelek betetzen dituztela kaleak: 
oso hedatuta dagoen tradizioa 
da. Baina baserritar janzteko 
ohitura ez da oso aspaldikoa. 
1988an egin zuen, lehendabizikoz, 
kuadrillen komisioak kalera base-

rritar jantzita irteteko deialdia; 
eta bistakoa da ohitura hori man-
tentzen jakin duela Arrasatek.

Sasoian dagoen jaia 
Santamasek denboran zehar garai-
ra moldatzen jakin izan dute eta 
baserritarren eta antzinako ofi-
zioen lana herrira ekartzeko balio 
izan du horrek. 

Horrekin batera, herri kiro-
lekin, dantzekin eta folkloreare-
kin, orokorrean, euskal tradizioa 
islatzen duen jaia sasoian dagoe-
la ikusten da 664 urteren ostean; 
izan ere, ez da ibilbide samurra 
izan duen jaia.

Duda barik, arrasatearren-
dako urteko egunik garrantzi-
tsuenetakoak dira datozenak; 
izan ere, egun gutxi geratzen 
dira, eta gogotsu daude euren 
abarkei hautsa kentzeko eta taloa 
eskuan dutela giro herrikoian 
santamas jaiak ospatzeko. 

1988an jantzi ziren 
arrasatearrak 
baserritar, 
lehendabizikoz

70eko hamarkada 
bukaeran santamas 
jaiak desagertzear 
egon ziren

arrasaTE PrEss

1987. Iturengo zanpantzarrek urte mordoa daramate santamasak alaitzen: esan daiteke jaiaren sinboloetako 
bat bilakatu direla. Orduan ere, herriko kaleetan zehar ibiltzen ziren joaldunak goizeko giroa alaitzen; argazkian, 
herritarrak herriko plazan agertzen dira, ikuskizunaz gozatzen, 1987ko abenduaren 22an.
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BErgArA 
cHEf 
fInAl 
HAnDIA

u
r
te

h err iteleb istag intzan

ANTOlATzAIlEAk: 

lAgUNTzAIlEAk:

goIEnA tElEBIStA | 'BErgArA cHEf'
EGuazTEna, abEnduak 23 | 22:00 

BErgArA cHEf fInAlEKo PArtE-HArtZAIlEAK:
• Beñat Abio eta Ariane Nafarrate
• Jose Mari Larrañaga eta Patxi Berraondo

• Larrañaga gozotegia
• Ogiberri okindegia
• Konde Panaderokua okindegia
• Gorla elkartea
• Maritxu Barrena
• Jose Mari Perez
• Koldo Lasa
• Jon Andoni Olabarria 'Budy'
• Inazio Beldarrain 'Azpeitxi'

azoka: 
• Ikuz labandegia
• Mertxe Oilaskoak-Urdaitegia
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Kalitatea hezkuntzan kontzeptuarekin guztiz konprometitua dagoen euskal 
ikastetxeen komunitatean sartu ginen duela ikasturte batzuk. Hari dagozkion 
ikuskaritzak gainditu eta ziurtagiri ofiziala eskuratu ostean, Teoriatik praktikara 
proiektua jarri genuen martxan. Hala, praktika onak hauteman eta aztertzeko 
ardura hartu genuen, beharrezkoa izanez gero, sakonago analizatu eta ikastetxe 
jakin baten ezaugarrietara moldatzeko aukera ere barne hartuta. Azken bi 
ikasturteetan zehar Haur Hezkuntzako geletan lantzen den Txokoen zirkulazioa-n 
oinarritutako metodologia aurkeztu eta azaldu diegu ikastetxe desberdinetako 
irakasleei. Hain aldekoa eta positiboa izan da esperientzien ebaluazioa, ezen 
aurten ere bisitak jasoko ditugun.

 
PARTEKATUZ IKASI
Orientabide programa bat da Partekatuz ikasi, eta prestakuntza zein 
berrikuntza-jardueretan –bisitak, batzarrak, materialen eskuratzea, prestakuntza 
saioak, etab.– oinarritzen da. Eredugarriak diren praktika pedagogikoen berri izan 
eta horiek gauzatzeko lehen pausoak ematen laguntzea du xede Eusko 
Jaurlaritzak sustatutako ekimen honek. 
Joan den ikasturtean Lekeitioko eskolak solasaldi dialogikoen esperientzia 
partekatu zuen gurekin; testu baten interpretazio desberdinen bidez ikasleengan 
hausnarketa eta elkarrizketa sustatzea dute helburu aipatu solasaldiek. Oso ondo 
baloratutako esperientzia izan zenez, aurtengo ikasturtean Lehen Hezkuntzako 
maila guztietan txertatu dugu. 

TUTORIZAZIOTIK TUTORETZARA
Egun, tutorizazio lanetan dihardugu; Haur Hezkuntzako etapan autonomia lantzea 
ahalbidetzen digun Txokoen zirkulazioa partekatzen ari gara lau ikastetxerekin: Odon 
de Apraiz (Araba), Otxarkoaga (Bizkaia), Bakio (Bizkaia) eta Pagasarribide (Bizkaia). 
Besteak beste, ondorengoak dira landuko ditugun oinarrizko gaiak: testuinguru 
desberdinetan eskola-denboraren antolaketa, gelen kudeaketa, txokoen planifikazioa 
–batetik, ikasketa espontaneo eta esperimentala bultzatzen dutenak; bestetik, 
ikasketa formal eta sistematikoa eskaintzen dutenak–, baliabideen antolaketa, edota 
irakasleen esku hartzea –behaketa, koordinazioa, etab.–. 
Dagoeneko zenbait irakasleren bisitak izan ditugu eskolan eta, orokorrean, oso 
positiboak izan dira gure metodologiaren inguruko balorazioak; geletan nabari 
diren ordena naturala eta lan-giro atsegina, elkarreragin zuzenerako zein berezko 
adierazpenetarako eskaintzen duen aukera, mota askotako ikaskuntzak 
sustatzeko gaitasuna, ikasleen arteko elkartasuna, edota ikasleak gertutik 
jarraitzeko parada dira, besteak beste, aipatzen dituzten abantailak.

BIKAINTASUNAREN 
BIDEAN SAN MARTIN 

AGIRRE HERRI 
ESKOLAREN 

METODOLOGIA HAINBAT 
IKASTETXERENTZAT 

EREDU

MAITE TxINTxUrrETA  |  bErGara

Daniel Laskurain (Bergara, 1966) 
artistak bere lehen nobela grafi-
koa kaleratu berri du, Simón, 
dibujante callejero izenekoa. Badi-
ra 20 urte Iruñean bizi dela, eta 
marrazketa eskolak ematen ditu 
institutu batean. Hala ere, aste-
bururo dator Bergarara, ez du 
bere herriarekiko lotura galdu. 
Joan den astean Elkar liburu
-dendan izan zen liburua sinatzen.
Simón, dibujante callejero liburua 
kaleratu berri duzu. Nolakoa da 
liburu hori?
Testuak eta marrazkiak ditu, 45 
inguru. Istorio bakoitza autono-
moa da, baina guztiak erlaziona-
tuta daude. Nobela grafiko modu-
ko bat da. Istorioaren protago-
nista marrazkilari bat da, eta 
Europan zehar ibiltzen da topatzen 
duen jendea marrazten. 
Testuak edo marrazkiek, zerk eman 
dizu lan handiagoa?

Biek. Batzuetan, testua marraz-
ki batetik abiatuta sortu da: lehe-
nengo, erretratua egin dut eta 
hortik testua idazten hasi naiz; 
eta beste batzuetan, alderantziz. 

Beste batzuetan, biak batera egin 
ditut; adibidez, testuan sartu 
badut "gizonak sudur handia 
zuen", segidan sudur hori marraz-
ten dut. Guztia batera egin dut, 
ez lehenengo bata eta gero bestea. 
Horregatik, nire burua ez dut 
ilustratzaile moduan ikusten. 
Nire arte proiektuaren zati bat 
dira marrazkiak. 
Nolatan bururatu zitzaizun liburu 
bat idaztea?
Arte ederrak ikasi nituen, eta 
beti margolari eta marrazkilari 
izan naiz; baina beti idatzi izan 
dut; ipuin motzak, adibidez. 

Lagun bati egin nion erretra-
tu batetik sortu zen guztia. Gaiz-
ki atera zitzaidan, eta lagunak 
esaten zidan, "hori ez naiz ni". 
Arrazoi zuen, eta pentsatu nuen: 

"Ba, marraztutako hau ez bada 
bera, zein da?". Eta hortik istorio 
bat asmatzen hasi nintzen. Gero, 
nik asmatutako pertsona baten 
beste erretratu bat egin nuen, 
eta beste istorio bat idatzi. Proiek-
tu hau horrela sortu zen, marraz-
ki txar batetik. 
Margolaria zarela diozu, baina eskul-
tura ere landu duzu. 
Bai. Liburuan gehiago sakontze-
ko, pertsonaien eskultura txikiak 
egiten hasi nintzen, eta orain 
horretan nabil. Hori da proiektu 
aren alderik originalena. Ikusi 
ditut liburuak marrazkiekin, 
baina oraindik ez dut ikusi libu-
ru bat marrazki eta eskulturekin. 
zure arteak diziplina ugari uztartzen 
ditu. Nola deskribatuko zenuke zure 
lan egiteko era?
Ez dakit... gauza originalak egitea 
gustatzen zait. Bestalde, eta libu-
ru berri honetan ikus daiteke, 
zenbait kontzeptu txertatzen saia-
tzen naiz: maitasuna, bakardadea, 
laguntasuna, elkartasuna... Hel-
buru nagusia jendea hunkitzea 
da. Nire erakusketa batera dato-
rrena ez dadin sartu den moduan 

atera, pertsonen sentimenduetan 
eragitea da nire helburua.
zure artista ibilbidean hainbat sari 
irabazi dituzu, eta munduan zehar 
erakusketak izan dituzu.
Bai, nik bizitza osoa daramat 
honekin; nire aita margolaria 
izan zen. Urteak pasa ahala, gau-

zak pilatzen dira; batzuetan sariak, 
erakusketak... hori zahartzaroa 
da. [Barre]
bergarako eskolako artistatzat 
daukazu zure burua?
Baietz esango nuke. Adibidez, 
nire liburuak ez du zerikusirik 
Simon Arrietarekin, baina pro-
tagonistaren izena haren omenez 
aukeratu nuen. Arrieta nire aita-
ren maisua izan zen. Bestalde, 
Arrietak asko baloratzen zuen 
marrazkia, eta horretan badugu 
zerikusirik. Zerbait badago Ber-
garan; Beartek ere lan handia 
egin du oinarrizko kultura bul-
tzatzen, eskertzekoa da. 

Laskurain, pasa den egubakoitzeko liburu-sinatzean.  |   imanol soriano

Daniel Laskurain | artista

"Artearen bidez sentimenduetan 
eragitea da nire helburua"
'Simón, dibujante callejero' nobela grafikoa kaleratu du artista bergararrak, 
Europan zehar dabilen marrazkilari bati buruzko istorioa kontatzen duena 

"Erretratu txar 
batetik sortu zen 
liburua egiteko 
proiektua"

"Protagonistaren 
izena simon 
Arrietaren omenez 
aukeratu nuen"
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MIrArI AlTUbE  |  arETxabalETa

Gabonetako postalak Demetrio 
Iriarteren irudia duen zigiluare-
kin bidali ahal izango dituzte 
aretxabaletarrek. Hura jaio zene-
ko mendeurrenaren harira atera 
dituzte eta Arkupen dauzkate 
salgai 50 zentimoren truke.

ohiko gutunendako
Aretxabaletako txistulari taldea-
ren ekimena izan da posta-zigiluak 
egitea; hain zuzen joan den irai-
lean hil zen Ramon Erañaren 
burutazioa. Oñatiko Zeka filate-
lia taldearen bitartez egin dituz-
te, Luis Maiztegiren gidaritzapean. 
Irudia, ostera, Jabier Erostarbe 
oñatiarrak egin du. "Postetxearen 
baimen guztiak ditu eta guk A 
tarifa aukeratu dugu, ohiko gutun 
eta postalak Espainiara bidaltze-
ko", jakinarazi du Jokin Antxiak, 
txistulariak, eta gaineratu: "200 
egitea erabaki genuen jakin barik 
zelako harrera izango zuten. Orain 
uste dut herritarrek gustura har-
tuko dituztela, eta laster buka-

tuko direla". Astelehenean aur-
keztu zituzten Iriarteren senideen 
aurrean, eta pozik agertu ziren.

'Bilobaren begietan' kontzertua 
Iriarteren urteurrenaren ospa-
kizunak abenduarekin batera 
bukatuko dituzte. Azken eguno-
tan, baina, ekitaldi mordotxoa 
dituzte aurrez aurre. UDAkoek, 
esaterako, domekan, Hirugarren 
Mailako taldeak Santutxuren 
aurka duen partidua baino lehen, 
16:15ean, Iriarte omenduko dute, 
UDAren ereserkiaren konposito-
rea izan zelako. Txistulariekin 
eta dantzariekin ekitalditxoa egin-
go dute eta senideek kamiseta 
bat emango diete.

Abenduaren 23an, ostera, Bilo-
baren begietan izena duen kon-
tzertua emango du haren biloba 
Aitor Ziardegik, beste hainbat 
musikari lagun hartuta: "Txistua 
beharrean beste instrumentu 
batzuen doinuak erabiliko dituz-
te, oboea, teklatua eta txeloa bes-
te batzuen artean".

Hilaren 23an, gainera, Iriar-
teren omenezko Interneteko ata-
ria aurkeztuko dute. Aretxaba-
letako argazki taldeko kideek 
egin dute eta han zintzilikatuko 
dituzte danbolinteroaren gaineko 
kontu guztiak, partiturak, argaz-
kiak eta bideoak, esaterako.

Basotxon ere omenaldia 
Basotxo erretiratuen elkartekoek 
ere izango dute gogoan Iriarte. 
Datorren astelehenean, San 
Tomas eguna, omenaldi xume 
baina beroa eskainiko diote erre-
tiratuen elkarteko lehenengo 
lehendakariari. 

Goizean goizetik izango dute 
jai giroa elkartean. "11:00etan, 
Gabonetako 40 saski zozketatuko 
ditugu, urtero legez, bazkide guz-
tion artean; saski dotoreak izan-
go dira aurtengoak ere", dio Jose 
Inazio Isasmendik, presidenteak.

Iriarteren omenezko ekitaldiak 
17:00etan hasiko dituzte: "Gure 
lehenengo lehendakaria izan zen, 
eta egun horretan, abenduaren 
21ean, hain zuzen, beteko zituen 
100 urte", dio. Aitzakia horrekin, 
aurten 100 urte bete dituzten baz-
kide bi ere omenduko dituzte: 
Natividad Rodriguez eta Angeles 
Molina. "Iriarteren kintakoak 
biak, ohorezko bazkide izendatu-
ko ditugu".

Ekitaldiaren berri eman: "Baso-
txoren lehen urteetako ibilbidea-
ren berri emango dugu, aurkezpen 
txiki bat izango da. Ondoren, 
dantzarien txanda etorriko da; 
eta gero, herriko txistularien eta 
Basotxoko kantu taldearen ema-
naldia. Iriartek berak konposatu-
tako lau bat pieza interpretatuko 
dituzte bien artean. Bukatzeko, 
Iriarteren senideei opariak bana-
tuko dizkiegu, eta ostean, txorizo 
muturtxoa izango dugu guztion-
dako, trikitilariek girotuta". 

Iriarterekin batera zuzenda-
ritza batzordea osatu zutenak ere 
gogoan izango dituzte; hona: Juan 
Jose Galdos (lehendakariordea); 
Prudencio Eskibel (diruzaina); 
Francisco Alzola (idazkaria); Leo-
nor Aranzabal (bokala); Calixto 
Eraña (bokala); Julian Uriarte 
(bokala); Salustiano Herrasti (boka-
la) eta Jose Mari Izagirre (bokala).

Demetrio Iriarteren posta-zigilua 
gutunetan itsasteko gertu dago

200 egin dituzte txistulariaren omenez eta arkupen dauzkate salgai

basotxokoek ere izango dute gogoan elkarteko lehenengo lehendakaria

Jokin Antxia eta Iriarteren senideak zigiluak eskuetan dituztela.  |   mirari alTubE

M.A.  |  arETxabalETa

Urri inguruan baserri auzoetan 
abian jarritako aukeraketa pro-
zesua bukatu da eta izendatu 
dituzte horietako alkateak; bede-
ratzi, guztira. Urtarrilean batza-
rra egingo du Unai Elkoro alka-
teak elkar ezagutzeko. 

funtzionamendua adostu 
"Lehen hartu-eman batzarra 
abenduan egitekoa nintzen, 
baina agenda arazoak direla-e-

ta ezin izango dut hori bete. 
Hortaz, urtarrilean izan behar-
ko du", jakinarazi du Elkorok. 
Eta batzar horrek nondik nora 
joko duen argitu du: "Lehenen-
go helburua izango da lan dina-
mika bat ezartzea, urtean hiru 
edo lau aldiz elkartu eta nola 
funtzionatuko dugun zehaztea. 
Izan ere, orain artekoak kexu 
izan dira ez zietela kasurik egi-
ten eta…". Eta gaineratu du: 
"Saiatuko gara hori konpontzen".

Izendatu dituzte 
auzoetako alkateak

AUZO ALKATEAK

alkaTEa basErria auzoa

Aitor Apraiz Arenaza zuatzubiskar aozaratza

Iñaki Oraa Arenaza ametza Garai izurieta

julian llodio ganboa arraikua oro

Ines Txintxurreta Iparragirre urtitxi Goroeta

Igor kortazar Arexolaleiba apotzagaetxebarri apotzagaetxebarri

Aitor Arantzabal Elortza zaloña aldekoa Galartza

javier zugasti Makazaga Erderena arkarazo

Iñigo gastañaga balza de vallejo andikua areantza

dabid Agirre Unzueta larrino Garai larrino

imanol soriano

Dantzarien agurra, elkarteko kantu taldearen emanalditxoa eta opariak 
izan zituzten joan den domekan, Basotxon, 90 urteko bazkideek. Zortzik 
jaso zuten omenaldia, baina bertan bost elkartu ziren, egoitza goraino 
beteta zegoela; honako hauek: Carmen Urrutia Ibabe, Gregoria Iñurrategi 
Etxebarria, Benito Domaica Sagastui, Apolonia Gartzia-Etxabe Ugarte eta 
Isabel Bengoa Ezkibel. "Zorionak eta segi aurrera!", esan zieten guztiei.

"Zorionak eta 
segi!", esan 
diete 90 urteko
bazkideei

M.A.  |  arETxabalETa

Gure Esku Dago dinamikaren 
Aretxabaletako lantaldeak Argi-
tu erabakia ekitaldia antolatu 
du urte berrirako. Urtarrilaren 
3an, domeka, 18:30ean, izango 
da, eta kriseiluak bidaliko dituz-
te zerurantz kiroldegi aurreko 
zelaitik: "Kriseiluen bitartez 

Aretxabaletako zerua argitzea 
da asmoa", jakinarazi dute lan-
talde horretako kideek, eta are-
txabaletar guztiak gonbidatu 
dituzte hara.

Postuak kriseiluendako
Kriseiluak aurrez eskuratu 
beharko dira, eta horretarako 

postuak jarriko dituzte hainbat 
egunetan eta lekutan. 

Abenduaren 24an (12:00etatik 
14:00etara eta 18:00etatik 20:00eta-
ra) eta 26an (18:00etatik 20:30era) 
Herriko Plazan izango dituzte 
salgai. Eta abenduaren 31n 
(18:00etatik 20:00etara), Durana 
kalean. 

'Argitu erabakia' ekitaldia GEDk deituta
urtarrilaren 3an kriseiluak bidaliko dituzte zerura kiroldegi aurreko zelaitik
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20550 ARETXABALETA Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07   
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ALTZARIAK
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M
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obiliario
RENAZA

amaia TxinTxurrETa

Bizi, erosi, Atxabaltan izena duen 
egutegia gertu daukate banatzeko 
Aretxarteko kideek. Ane Idigoras 
eta Ivan Valle argazkilariek 
erretratu dotoreak atera dizkiete 
merkatariei: Arkupen kantuan, 
pokerrean jokatzen, igerilekuan, 
Urkulun… Beste behin, lotsa barik 
jarri dira argazkilarien eskuetan, 
eta gaurtik herritarren etxeetan 
sartuko dira urte osorako.

Aretxarteren 
egutegia 
banatzeko 
gertu dago

M.A.  |  arETxabalETa

Azken urteotan legez, lehiake-
ta bidez aukeratuko du Udalak 
Aratusteak iragarriko dituen 
kartela. Lanak Arkupera eroan 
behar dira 2016ko urtarrilaren 
14a baino lehen eta irabazleak 
200 euroko jasoko ditu. 

urtarrilaren 18an erabakia
Lehiaketan edonork parte har-
tu ahal izango du eta lanak bi 
baldintza bete beharko ditu: 
neurria izan beharko da 50x70 
zentimetrokoa, eta, digitalean 
eroanez gero, DIN-A3; eta tes-
tua izan beharko da honako 
hau: Aratusteak, Aretxabaleta 

2016. Lanak egiteko erabilita-
ko teknika, ostera, librea da.

Kartelarekin batera karta-
zal itxi bat aurkeztu beharko 
dute egileek ezizenarekin. Eta 
horren barruan norberaren 
datuak zehaztuko dira; honako 
hauek: izen-abizenak, adina, 
helbidea eta telefono zenbakia.

Epaimahaia osatuko dute 
kultura batzordeko kideek eta 
herriko hainbat lagunek. Eta 
erabakiaren berri urtarrilaren 
18an emango dute. Kultura 
batzordeak egoki ikusiz gero, 
gainera, aurkeztutako kartel 
guztiekin erakusketa antola-
tuko dute.

2016ko Aratusteak iragarriko 
dituen kartel lehiaketa abian da

MIrArI AlTUbE  |  arETxabalETa

Neguko Azoka izenarekin lehe-
nengoz egingo dute Aretxabaletan 
Gabon atariko azoka, eta gaurtik 
domeka eguerdira bitartean Herri-
ko Plaza inguruak girotuko ditu. 
Hain zuzen, gaur piztuko dituzte 
argiak herriko kaleetan Gabon 
giro hori indartzeko asmoarekin. 
Azken urteotan baino toki gehia-
go argiztatuko dituzte, gainera,  
udal ordezkarien esanetan.

Karpa berogailuarekin 
"Azoka izango da herritarrek 
egindakoa herritarrendako. Are-
txabaletan baditugu ekoizleak 
eta artisauak, baita merkatariak 
ere, eta aukera bat merezi dute 
guztiek", jakinarazi du Joxe Migel 
Uribarrenek, Kultura zinego-
tziak. "Era berean, Gabonetako 
giro jatorra lortzea gurean da 
asmoa, beste herri askotan egi-
ten duten legez". 

Karpa handia jarriko dute 
plazan, 20 x 10 metrokoa, bero-
gailu eta guzti. "Beharbada, txi-
ki geratuko da, baina, lehenengoz 
jarriko dugunez, akatsetatik iku-
siko dugu", dio. 

Musika eskolakoen tonbola 
Leizarra musika eskolakoek egin-
go duten Gabonetako kontzertuak 
zabalduko du azoka, gaur, 
18:00etan, eta 22:00ak arte izango 
ditu ateak zabalik; zapatuan goi-
zez (10:00-14:00) eta arratsaldez 
(18:00-22:00) egongo da; eta dome-
kan goizez bakarrik (10:00-14:00). 

Musika eskolakoek, gainera, 
tonbola jarriko dute Ez dadila 
instrumentu faltagatik izan! leloa-
rekin. Etxean alboratutako ins-
trumentuak jasoko dituzte gaur 
arratsaldean, erosteko aukerarik 
ez dutenei eskaintzeko. Eta ton-
bolan txartelak salduko dituzte 
bi eurotan. Diru hori izango da 
instrumentuak konpontzeko eta 
berriak erosteko.

Joaldunak eta trikitilariak 
Azoka girotzeko beste ekitaldi 
batzuk ere izango dira; bihar, 
esaterako, Simon Otxandategi 
taldeko joaldunak ibiliko dira 

kalean gora eta behera, baita 
musika eskolako trikitilariak 
ere. Eta domekan egurrezko jola-
sak izango dituzte neska-mutikoek 
karpan bertan. 

Izaro Sanchez artisaua sanmigeletako azokan.  |   GoiEna

Herritarrek egindako Gabon 
giroko azoka aste bukaeran
Gaur 18:00etan zabalduko dute musika eskolako ikasleen kontzertuarekin

Urte askoan Madrilen bizi ostean Aretxabaletara itzuli den Txa-
ro Gallego aktoreak Suerte antzezlana estreinatuko du gaur, 
egubakoitza, 19:00etan, Arkupen (sarrera lau euro da). Ikerke-
ta-antzerkiaren barruan berak idatzi eta ekoiztutako bakarriz-
keta da. Poesia, ipuinak eta kantuak bateratuko ditu, eta gai 
askoren gainean jardungo du: amodioa, heriotza, bakardadea… 

Txaro Gallego aretxabaletarrak 'Suerte' 
bakarrizketa estreinatuko du gaur Arkupen

Apotzaga eta Gellao auzoetako bideak eta txokoak ezagutzeko 
mendi buelta antolatu du Guraso Foroak biharko, abenduak 19. 
4 eta 12 urte arteko seme-alabak dituzten familiei egin diete dei, 
eta ez dago aurrez izenik eman beharrik. Herriko Plazatik irten-
go dira, 10:00etan, eta 13:00 inguruan itzuliko dira. Ikasturteko 
lehen irteera da eta hilabete guztietan egingo dituzte.

Apotzaga eta Gellao aldera mendi irteera egingo 
dute bihar, zapatua, Guraso Foroak deituta

Gura beste jolas egiteko aukera izango dute 3 eta 12 urte arteko 
neska-mutikoek martitzenean eta eguaztenean, Ibarra kirolde-
gian. Ordutegia honako hau izango da: 11:00etatik 13:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara. Gabonetako parkean izango dituzte, besteak 
beste, hauexek: puzgarriak, eskulanak, mahai-futbola eta Wii eta 
XBOX jolasak. Bi egunetako sarrera-bonua 10 euro da.

Gabonetako parkea izango dute 3 eta 12 urte arteko 
neska-mutikoek abenduaren 22an eta 23an 

Aretxabaletako liburutegiak Aramaio, Arrasate, Bergara, Esko-
riatza, Legazpi eta Oñatikoarekin elkarlanean egiten duen Negu-
ko Gida gertu dago. Diskoen eta filmen gomendioak jaso dituzte 
han, umeendako, gazteendako zein helduendako. Ikastetxeetan 
banatu dituzte gida horiek eta Udalaren (Aretxabaleta.eus) eta 
Arkuperen (Arkupe.eu) web atarietan ere egin daiteke kontsulta. 

Diskoen eta liburuen gomendioekin osatutako 
Neguko Gida gertu daukate liburutegianPOSTUETAKO KIDEAK

MErKAtArIAK

  belar meta.

 amaia.

 atai.

 Tinta beltza.

 l-10 ile-apaindegia.

 Txilarra.

 brasileña.

 orly taberna.

 Txakoli taberna.

EKoIZlEAK

 jose lonbide.

 mendibitzu baserria.

 Etxezuri baserria.

 jakion.

ArtISAuAK

 miriam Carretero.

 izaro sanchez.

 ane Gonzalez.

 mikel unanue.

 julen landaluze.

HErrIKo tAlDEAK

 Hiruatx.

 uda.

 zaraia.

 okila.

 leizarra musika eskola.

Beste talde edo norbanakoren bat 
gehiago izan daiteke.
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Eskoriatzako Udalak argiak 
erosi ditu aurten, eta herriko 
hainbat puntutan ipini ditu, 
gehienak herrigunean. San 
Pedro auzoan hasi eta goiko 
kaleraino. 

Hain zuzen ere, abenduaren 
10ean jarri zituzten argiak, 
"herria biziberritzeko, Gabon 
giroa kaleetan antzemateko, 
herriko merkataritza bultza-
tzeko eta herritarrak, beste 

herri batzuetara alde egin 
barik, herrian bertan gera 
daitezen", Udalaren esanetan. 
Horretarako, 6.110 euro inber-
titu dira led teknologia dau-
katen argiak erosten; argindar 
kontsumo minimoa izango 
dute. 

Bestalde, hurrengo urteei 
begira, Udalaren asmoa da 
argi gehiago erostea, eta, horre-
la, herriko auzoetan eta eliza-
teetan ere jartzea.

Gabonetako argiek 
Eskoriatza piztu dute
led argiteriak 6.110 euroko kostua izan du eta 
hurrengo urteetan argi gehiago jartzea da asmoa

Herriko plaza Gabonetarako argiteria berriarekin.  |   idoia davila

Urte berrirako 
aurrekontuak onartu 
dituzte Eskoriatzan

IMANOl bElOkI  |  EskoriaTza

2016ko aurrekontuak onartu dituz-
te Eskoriatzan abenduko ezohiko 
osoko bilkuran. Irabazi eta EH 
Bildu alderdiek kontrako botoa 
eman dute eta EAJk eta Elizateek, 
berriz, aldekoa. Guztira, 5.325.435,85 
eurokoa izango da, aurtengoa 
baino %1,08 handiagoa. Orain, 
hamabost eguneko epea zabaldu 
da, gura duenak alegazioak aur-
keztu ditzan.

Joserra Zubizarreta alkateak 
adierazi du filosofia aldaketa bat 
egin dutela aurten: "Irekita utzi 
dugu proiektu berriak egon dai-
tezkeelako; lehen, mugatuagoa 
zegoen".

Irizpide aldaketak
Udal Gobernuak aplikatu duen 
irizpide aldaketak bi ardatz nagu-
si ditu: bata da "hiri-berritze pla-
neko ekarpenen arabera herrian 

eta elizateetan antzeman diren 
gabeziei aurre egitea". Eta biga-
rren ardatza da kultura ekime-
nekin edo elkarteekin lotutakoa. 
Azken horri dagokionez, "helbu-
rua da elkarte edo kultura ekimen 
jakinei eman beharreko diru 
laguntza aldez aurretik finkatu 
beharrean, elkarteek edo norba-
nakoek aurkeztutako proiektuen 
arabera banatzea diru laguntza 
horiek".

Emendakinak onartu barik
Irabazik hamabost puntu zituen 
emendakina aurkeztu zuen. Gai 
sozialetan eta ingurumenean zen-
tratuta zeuden. Irabaziko zinego-
tzi Rafa Bernalen esanetan: "Gai 
sozialetan murrizketa bat egon 
da, eta, ingurumenari dagokionez, 
ez dago partidarik. 4.000 eurokoa 
da proposamena, eta horrekin ez 
dago ezer egiterik. Udal honetan 
ingurumenaren gaia aintzat ez 
dela hartzen agerikoa da…". 

Emendakina ez zen onartu, 
eta alkatearen esanetan: “Iraba-
zik planteatu duena, partiden 
aldetik, ez zegoen diferentzia 
handirik, baina esparru horiek 
nahiko erantzun ditugula uste 
dut, eta ez dugu horren beharrik 
ikusten". 

Bilduk ere emendakina aur-
kezteko asmoa zuen, baina erre-
tiratzea erabaki zuen, gaia sako-
nago lantzeko. Aitor Zubizarretak 
adierazi zuenez: "Batzordeetan 
ez da eztabaidatu, hutsuneak dau-
de eta alegazioak aurkeztuko 
ditugu hurrengo osoko bilkuran".

Gabonak gainean daudela eta, etxekoei zein lagunei oparitxo 
bat egin nahi dieten gazteek aukera izango dute gaztelekuan 
egingo den oparigintza tailerrean. Norberak egina eta norberak 
sortua izango da; xaboiak, kandelak, bitxiak, diru-zorroak eta 
halakoak egingo dituzte. Zapatuan elkartuko dira gaztelekuan, 
17:30etan, eta han erabakiko dute zer egin, nola egin, norentza-
ko, eta zein materialekin.

Gabonetan opari bat egin nahi duenak aukera 
izango du gaztelekuko oparigintza tailerrean

Abenduaren 28an kiroldegiko kantxa hartuta egongo da Tobe-
ra dela eta. Horregatik, 17:00etatik 20:00etara igerilekuan puz-
garriak jarriko dira. 29an eta 30ean, berriz, 11:00etatik 13:00eta-
ra eta 17:00etatik 20:00etara kantxan hainbat joko izango 
dituzte gaztetxoek: eskulanak, puzgarriak, mahai-futbola, Xbox 
eta Wii jokoak… Bonuak 10 euro balio du eta 3-12 urte bitar-
teko gaztetxoentzat da.

Abenduaren 28an, 29an eta 30ean Gabonetako 
parkea izango da Manuel Muñoz kiroldegian

Gaur, Eskoriatzako musika eskolakoen emanaldia izango da 
Zaldibarren. 18:30ean hasiko da, eta hainbat pieza joko dituzte. 
Korua, akordeoiak, gitarrak, eta abar izango dituzte bakarlariek 
lagun taula gainean. Bestalde, zapatuan, Eskoriatzako banda 
leku berean izango da, 20:00etan. Gabonetako boleroak, kantak 
eta hainbat obra izango dira entzungai.  

Beheko Errota musika eskolakoek Gabonetako 
kontzertua eskainiko dute gaur Zaldibarren

Aurreko urteetan bezala, aurten ere hondakinen bilketa zerbi-
tzuan aldaketak egongo dira abenduaren 24an eta 31n. Eguberri 
jaietako bi eguenetan, errefusa iluntzean atera beharrean eguer-
diko 13:00etarako atera beharko da. Aldaketa horiek bi egun 
zehatz horietan bakarrik egongo dira egongo indarrean. Horren 
ostean, ohiko egutegira bueltatuko da zerbitzua.

Hondakinen bilketa zerbitzuan aldaketak egongo 
dira abenduaren 24an eta 31n

I.b  |  EskoriaTza

Eskoriatza Kirol Elkarteak, Ara-
bako emakumeen saskibaloi 
elkartearekin (Araski) elkarla-
nean, Gabonetako lehen cam-
pusa antolatu du, emakumeak 
saskibaloira gerturatzeko asmoz.

2002 eta 2007. urte bitartean 
jaiotako debagoiendarrendako 
antolatu dute (infantilak, ale-
binak eta benjaminak), eta urta-
rrilaren 3an, 4an eta 5ean izan-
go  d ira  entrenamenduak , 

10:00etatik 14:00etara, Eskoria-
tzako Manuel Muñoz kiroldegian 
eta Aretxabaletako Ibarra kirol-
degian.

Ikasteko, jolasteko, barre 
egiteko eta ondo pasatzeko entre-
namendu saioak talde txikietan 
antolatuko dira, eta, Araskiko 
entrenatzaileen gidaritzapean, 
saskibaloiko hainbat xehetasun 
eta hastapeneko oinarriak jaso-
ko dituzte bertan izena ematen 
duten gaztetxoek. Saskibaloiaz 

asko ikasteaz gain, egunero 
hamarretako goxoa izango dute, 
eta lehenengo egunean txoko-
late-jana ere izango da. Azken 
egunean, berriz, kamiseta bat 
jasoko dute parte-hartzaile guz-
tiek oroigarri moduan, eta bisi-
ta sorpresak ere egongo direla 
adierazi dute antolatzaileek.

Kopuru mugatua izango da
Saskibaloi campusean parte 
hartu nahi duenak campusares-
ko@gmail.com helbidera idatzi 
behar du, izen-abizenak, jaio-
tza-data, herria, telefonoa eta 
kamiseta-neurria jakinarazita.

Gaur, egubakoitza, hilak 18, 
da izena emateko azken eguna, 
eta plazak mugatuak dira. Eta, 
aipatutako datuak bidaltzeaz 
gainera, Kutxabanken 2095 5038 
45 1064158784 kontu korronte 
zenbakian 50 euro sartu behar-
ko ditu.

Araski-Aresko saskibaloi 
campusean izena emateko 
azken eguna da gaur
Entrenamenduak urtarrilaren 3an, 4an eta 5ean 
izango dira manuel muñoz eta ibarra kiroldegietan

INBERTSIOAK

AURREKONTU BANAKETA BATZORDEKA

baTzordEak 2015 2016

Hirigintza eta Mugikortasuna 2.309.678,56 2.499.607,06

gobernu eta Finantza 946.131,48 886.029,74

Integrazio eta gizarte zerbitzua 458.896,14 412.048,78

kultura, kirola eta Euskara 1.410.762,14 1.350.975,56

garapen ekonomiko jasangarria 143.222,92 176.774,72

gUzTIrA 5.268.691,24 5.325.435,86

*aurrekontu laburtua da; izan ere, iaz zazpi batzorde zeuden eta aurten bost. i t u r r i a :  e s k o r i at z a k o  u d a L a

Eaj eta Elizateak alderdiek aldeko botoa eman dute 
eta EH bilduk eta irabazik, berriz, kontrakoa

ParTida Euroak

Elizateak 40.000

Auzo-konposta 5.000

Hiri altzariak 60.000

kultura etxea 10.000

kanposantua  6.100 

kiroldegia 5.000

Informatika 6.100

liburutegia 6.000

gUzTIrA 177.100

Udal aurrekontutik, %78 
gastu finkoetara bideratuko 
da eta %22, berriz, 
inbertsioetarako erabiliko 
da: 177.100 euro.
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M.A.  |  anTzuola

Gabonak ate joka dauden hone-
tan, ekintza ugarirekin goza-
tzeko aukera izango da ondo-
rengo egunetan. Kirola, musika, 
kantua, haurrendako ipuin 
kontaketa saioa... adin eta gus-
tu guztiendako ekintzak, hain 
justu ere.  

Badator olentzero! 
Olentzero eta Mari Domingiri 
ongietorria egiteko eguna izan-
go da abenduaren 24a. Hala, 
11:00etan, Pausokak antolatuta, 
eskolako ume eta gurasoak Erre-
kalden kantuan egiteko batuko 
dira (euria bada eskolako ater-
pean). Errekalden hasi eta 
herrian behera egingo dute 
kalejira, trikitilari eta txistu-
lariek lagunduta. Herriko zen-
bait puntutan geldialdia egin 
eta kantuan egingo dute. Ondo-
ren, luntxa Ez dot moztuko biza-
rra-k antolatuta, Zurrategin.

Eta iluntzean, 18:30ean,  Olen-
tzero eta Mari Domingi San 
Josepetik behera etorriko dira, 
argi-zuziekin. San Josepetik 
plazara egingo dute kalejira 
txistulariekin batera. Aurten, 
Herriko Plazara zuzenean joan 

beharrean, kantatu egingo dute 
herritarrekin batera bidean 
zehar. Ondoren, ekitaldi nagu-
sia plazan egingo da. Izan ere,  
Herriko Plazan egingo zaie 
ongietorria Olentzero eta Mari 
Domingiri. Dantza egingo die-
te Oinarineko dantzariek eta 
bertsoak abestuko dituzte 6. 
mailako ikasleek. Mari Domin-
gik egingo du berba Horra Mari 
Domingi abestiaren ostean eta 
zenbait herritarrek eskaerak 
egingo dizkiete bi protagonistei. 
Iratxoak ere etorriko dira Olen-
tzero eta Mari Domingiri lagun-
tzera eta beraiek jasoko dituz-
te antzuolar guztien eskutitzak. 
Hator hator kantua abestuz 
bukatuko da ekitaldia.

Krosa eta ipuin saioa 
Abenduaren 26an, Gabonetako 
krosa egingo da 17:00etan hasi-
ta. Eta abenduaren 29an, 4 eta 
10 urte arteko txikitxoendako 
ipuin kontaketa saioa egingo 
du Dorleta Kortazarrek. Ipui-
nari tiraka emanaldia 18:00etan  
Torresoroan izango da. 

Urtarrilaren 4an, aldiz, hau-
rrentzako jolas parkea jarriko 
dute eskolako patioan.

Olentzero eta Mari 
Domingi kantuan datoz
abenduaren 24an, gaztetxoek gutunak eman 
eta eskariak egiteko aukera izango dute

Mari Domingi eta Olentzero plazako ekitaldian.  |   anTzuola.Com

Sahararrei elkartasuna 
adierazteko mozioa aho 
batez onartu dute 
saharari diru laguntza bideratzeko festa antolatu du 
gazte txokoak zurrategi plazan, domekarako
MAIdEr ArrEgI  |  anTzuola

Urteko azken ezohiko osoko bil-
kura martitzenean egin zuten. 
Bertan, sahararrei elkartasuna 
adierazteko mozioa aurkeztu zuen 
SOS Sahara taldeko Mikel Ola-
barria kideak. Aho batez onartu 
zuten alderdi guztiek mozioa. 
"Urrian gertatutako uholdeek 
11.000 familia etxerik gabe utzi 
dituzte. 40.000 saharar inguru 
ezer gabe daude. Premia larrikoa 
da eurei lehenbailehen laguntza 
bideratzea. Kasu honetan, eko-
nomikoa; hala, bertako Ilargi 
Erdi Gorria GKEk kudeatuko 
luke berme osoz bidalitako diru 
laguntza. Izan ere, elkartasun 
karabanak bi hilabete beharko 
luke Saharara iristeko, eta, gai-
nera, kostu ekonomikoa suposa-
tuko luke. Horregatik, diru batzea 
egiteko erabakia hartu dugu", 
azaldu zuen Olabarriak. 

Domekan egingo den elkarta-
sun festaren bultzatzailea gazte 
txokoa da. Bertako dinamizatzai-
le Itsaso Garmendiak dio gaztetxoei 
Saharako errealitatea gerturatze-
ko ekintza dinamikoak egin dituz-
tela: "Sahararrei laguntzeko auke-
ra ezin hobea iruditu zaigu dome-
k a k o  e l k a r t a s u n  f e s t a . 
Garrantzitsua ikusten dugu gaz-
tetxoek bertako errealitatea eza-
gutzea. Hala, elkarrekin landu 
dugu gaia dokumental eta argaz-
kien bitartez. Domekan pintxoak 
jarriko ditugu Zurrategi plazan 
Saharari laguntzeko; 18:00etan 
hasita egingo dugun festan musi-
ka eta haima jarriko ditugu. Batzen 
duguna Saharara bidaliko dugu". 

Diru laguntzak 
Sahararrei diru laguntza bidera-
tzea ere aho batez onartu zuten 
osoko bilkuran batu ziren alder-
diek. "Babes ekonomikoaz, elkar-
tasuna adierazi gura genuen mozio 
honekin; baita ere Udalaren posi-
zionamendu politikoa", azaldu 
zuen Olabarriak. "Udalak diruz 
lagundu du; baita Anelkarrek 
ere. Laguntza gehiago lortzeko, 
astelehenean, abenduak 21, Musi-
ka Eskolako ikasleen Gaboneta-
ko kontzertuan izango gara; 
Torresoroan, 18:30ean". 

Bestalde, Saharako Ilargi Erdi 
Gorria erakundeak kontu korron-
te zenbakia zabaldu du herritarren  
elkartasuna jasotzeko asmoz: 0010 
0411 03 1000001773 (Croissant Rou-
ge Sahraoui). 

Elkartasun karabana eta festa
Otsailaren 27an, Saharako erre-
publika aldarrikatu zela 40 urte  
beteko dira. Hala, datorren urte-
ra begira kanpaina bat abiatzeko 
asmoa du SOS Saharak. "Berga-
ra eta Antzuola artean zozketa 
bat atera gura dugu. Gainera, 
otsailaren 27a zapatua dela apro-
betxatuta, jai berezi bat ere egin-
go dugu bailara osoko herritarrak 
gerturatzeko. Eta, nola ez, elika-
gaien elkartasun karabana ere 
antolatuko dugu Saharara bidal-
tzeko", aurreratu du Mikel Ola-
barriak.

Domekan, abenduak 20, baina, 
lehen  elkartasun keinua egingo 
da gazte txokoaren eskutik Zurra-
tegi plazan arratsaldeko seietan 
hasiko den festan.  

Urrian izandako uholdeek kalte handiak eragin dituzte kanpalekuetan .  |   anElkar

Zumba eta Ziklon Eguna ospatuko da urtarrilean 
herriko pilotalekuan, gimnasioak antolatuta
Bi master class izango dira urtarrilaren 19an. Batetik, dantza eta 
gimnasia uztartuko dituen zumba saioa izango da. Bestetik, bizi-
kleta oinarri duen ziklon saioa. Bi kirol jardueretan izena eman 
gura dutenendako epea zabalik dago. Atsedenik izango ez duten 
bi kirol jarduerak Udal Gimnasioak antolatu ditu, kirola susta-
tzeko asmoz. Izena urtarrilaren 13ra arte eman daiteke 

maidEr arrEGi

Asteon piztu dituzte Gabonetako 
argiak Antzuolan. Aurten, gainera, 
argi berriak estreinatu ditu Udalak. 
Hain justu ere, led argitxoak 
daramatzaten sare itxurako 
argiztapenak dira. Udaletxeko 
balkoia apainduko dute; baita 
herriko zenbait puntu ere. Apaindu, 
eta energia aurreztuko dute.

Led argi 
berriak jarri
ditu Udalak
Gabonak
argiztatzeko

O h a r r a k
KIrIKIxo txIKI txoKoA
Gaur, Kirikixo txiki txokoak 
Errekalde 1eko lokal berria 
inauguratuko du, 17:00etan. 

KrISEIluAK
GEDk abenduaren 26an kri-
seiluak zeruratuko ditu Zurra-
tegin, 18:30ean. Kriseiluak 
salgai jarriko dira abenduaren 
17, 18, 19 eta 24an arratsalde-

ko 19:00etan jarriko duten pos-
tuan. 

txIStorrA -JAnA
Abenduaren 22an txistor-jana 
e r re t i ra tuen  e lkar t ean , 
17:00etan.

KontZErtuA
Musika eskolako ikasleen kon-
tzertua Torresoroan, 18:30ean.
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Zuiako Kuadrillak irteera 
antolatu du Laboral Kutxaren 
eta Real Madrilen arteko sas-
kibaloi partidua ikustera joa-
teko.  Urtarri laren 3an, 
18:00etan, izango da norgehia-
goka, Gasteizen. Partidua 
ikustera joan gura duenak 
izena eman beharko du aben-
duaren 24a baino lehen. Horre-
tarako, kuadrillaren kontu 
korronte zenbakian –2095 3224 
21 1091573864– ingresatu behar-
ko du dirua: 4 eta 14 urte 
bitartekoek 10 euro eta 15 
urtetik gorakoek 14 euro. 
Derrigorrezkoa da ordainagi-
ria udaletxera eramatea. Auto-
busa kiroldegitik irtengo da, 
16:50ean.

Batu taupadara! erakusketa zabal-
duko du Mundukidek datorren 
astean. Mozambiken, Brasilen 
eta Kuban Mundukidek martxan 
dituen programen gaineko era-
kusketa izango da. Argazkiez 
gain, hainbat informazio jasoko 
duten panelak ere jarriko dituz-
te ikusgai. Erakusketa hilaren 
25ean, 26an eta 27an egongo da 
ikusgai, 12:00etatik 14:00etara, 
Sastiñan. 15. urteurrena bete du 
Mundukidek aurten; fundazioaren 
lana, filosofia eta emaitzak gizar-
teari hobeto ezagutarazteko eki-
taldi ugari egin dituzte azkeneko 
hilabeteetan. Mundukidek 15 urte 
daramatza kooperazio ereduak 
sustatzen, eta hori erakutsi gura 
dute erakusketan.

Mundukidek erakusketa 
zabalduko du hilaren 
25ean Sastiñan

Laboral Kutxaren eta 
Real Madrilen arteko 
lehia ikusteko, irteera

Alaiak jubilatuen elkarteak 
antolatuta, nagusiei zuzendu-
tako ikastaroa egingo dute 
kultura etxean: Adineko per-
tsonak jaustea. Informazioa 
eta prebentzioa izango da gaia. 
Hitzaldia gaur izango da, bari-
kua, Kultura etxean, 18:00etan. 
Fernando Gomez Busto medi-
kua izango da hizlaria. Adi-
neko pertsonak jaustea nahi-
ko ohikoa da, eta, horregatik, 
hainbat aholku emango ditu 
eroriko horiek saihesteko. 
Gainera, eroriko gehienak 
etxean gertatzen dira. Hitzal-
dira joango diren parte-har-
tzaileen artean opari bat zoz-
ketatuko du Alaiak jubilatuen 
elkarteak. 

Adinekoei erorikoak 
nola saihestu 
erakutsiko diete

Flamenkoa gustuko duten 
herritarrek astero izaten 
dute hitzordua Sastiñan
urriaz geroztik dantza ikastaroa eskaintzen dabil 
malena lobo; bi talde ditu, nagusiena eta umeena
ArANTzAzU EzkIbEl  |  aramaio

Aramaioarrek gustuko dute fla-
menkoa. Nabari da hori Sastiña-
ko flamenko ikastaroetan. Gus-
tuko izateaz gain, gainera, artea 
badutela erakusten dute, astero, 
Malena Lobok (Valladolid) 
eskaintzen dituen ikastaroetan. 

Urrian hasi zen Lobo dantzak 
erakusten: "Gogoa nuen flamen-
koa erakusteko. Udalean proiek-
tua aurkeztu nuen eta aurrera 
egiteko esan zidaten. Uste nue-
na baino jende gehiagori gusta-
tzen zaio flamenkoa hemen!". Bi 
talde egin ditu: nagusiena bat, 
bederatzi lagunekin; eta umeena 
bestea, lau gaztetxorekin. 

Koordinazioa lantzen
Lobok dio beroketa ariketak 
egiten dituztela lehenengo, eta 
ondoren hasten direla eskolare-
kin. Hasierako egunetan hankak 
eta eskuak nola koordinatu ika-
si dute, eta, ondoren, dantzako 
pausoak ikasten joan dira. "Gaz-
tetxoekin abesti ezagunak ipin-
tzen ditut; adibidez, Enrique 
Iglesiasen Bailando". Umeekin, 
gainera, jokoak ere egiten ditu, 
ondo pasatuz hainbat trebetasun 
ikas dezaten gaztetxoek. 

Fandangoa, buleriak, ale-
griak, rumbak, sevillanak... 
horiek guztiak egiten dituzte 
eskoletan. 

osagarriak erabiltzen dituzte
Abanikoa, kriskitinak, mantoia... 
erabiltzen dituzte dantzetan. 
Horiek oso gustuko dituzte gaz-
tetxoek; batez ere, abanikoa.  

"Gustura ibiltzen gara flamenkoa 
ikasten", diote. Maitane Uribe 
eta Dori del Mazo nagusien tal-
dean dabiltza: "Beti gustatu izan 
zait flamenkoa, eta ikastaroa 
egongo zela jakitean ez nuen 
zalantzarik izan", dio Uribek. 

Lobo irakaslea ere gustura dago 
taldearekin. Aramaioko jaieta-
rako flamenko ikuskizuna pres-
tatuko dutela dio. Norbaitek 
taldean parte hartzeko interesa 
izanez gero, idatzi maledantza@
hotmail.com helbidera.

Gaztetxoak eta nagusiak Malena Lobo irakaslearekin.  |   aranTzazu EzkibEl

aranTzazu EzkibEl

Alaia Jubilatuen Elkartean sukaldaritza ikastaroa egin dute asteon. 
Martitzenean, eguaztenean eta eguenean elkartu dira Andoni 
Ibarguren sukaldariaren esanetara 13 lagun. Betiko sukaldaritza ukitu 
modernoarekin egiten ikasi dute: oilaskoa, enpanadillak, tiramisua, 
briochea, ogia... egin dute, besteak beste. Prestatuko platerak 
dastatzeko aukera izan dute, gainera.

Lapiko artean gustura ibili dira 

A.E.  |  aramaio

Gabonei ongietorria abesten 
emango diote Aramaion. Bi 
emanaldi izango dituzte aste 
bukaeran: zapatuan, herrikoia; 
eta domekan, Bizente Goikoe-
txea abesbatzarena. 

Bihar, zapatua, Gabon Kan-
ten Topaketa egingo dute. Legu-
tioko, Otxandioko eta Arrasa-
teko lagunen bisita izango dute 
aramaioarrek. Izan ere, aurre-
ko urteetan beste herrietan 

abestu ondoren, aurten Ara-
maiori egokitu zaio topaketa 
antolatzea. 19:00etan izango da 
kantaldia, elizan. Lehengo Gabon 
kantak ezagutzera ematea da 
helburu nagusia. 

Bizente goikoetxea 
Domekan, Bizente Goikoetxea 
abesbatzak eskainiko du ema-
naldia. 12:30ean Gabonetako 
kontzertua eskainiko du abes-
batzak elizan.

Gabon kanten emanaldi 
bi aukeran asteburuan
biharko emanaldian herritar askok abestuko 
dute parrokian: 19:00etan izango da

Historikoa esatea gehiegitxo 
izango da, agian, baina ibilbide 
luzea du gurean Gabonetako 
bertso saioak. Aurten, aben-
duaren 26an, zapatua, 22:30ean 
izango da saioa, eta laukote 
potentea dator, gainera. 

Saio asko egiten dira Ara-
maion urtean zehar, hori ez 
dugu ukatuko. Gehienak baz-
kari eta afarien bueltan, taber-
netan izaten dira, eta bakarra 
izaten dugu areto-formatukoa, 
urte osoan zehar. Horregatik, 
mimo handiz zaintzen dugu 
saioa, eta aurtengo lau gonbi-
datuak dira horren lekuko. 

lau bertsolari oholtzan
Lau bertsolari izango dira Gabo-
netako saioan kantuan. Ando-
ni Egaña: nork ez du ezagutzen 
bertsolaritzaren azken hamar-
kadetako erreferentzia nagusia. 
Berak ere ederto ezagutzen du 
Aramaio, eta igarriko da hori. 

Manex Agirre: hau ere nork 
ez du ezagutzen, gure herrian, 
behintzat. Aurten Arabako 
txapela jantzi berritan dator, 
gainera. Iñaki Viñaspre: San 
Martin Eskolan azken urteotan 
Gu ere bertsotan proiektuko 
irakasle dabil; beraz, txikie-
nentzat gertukoa, eta bertso-
lari handia. Arabako txapel-
ketako txapeldunorde. Jexux 
Mari Irazu: iaz kamerarekin 
etorri zen, Bertsoa.eus-erako 
grabazio bila. Aurten, bertso-
tara gonbidatu dugu. Ea zer 
kontatzen duen larrauldarrak.

Sarrera 5 euro 
Gai-jartzaile lanetan Marta 
Ugarte gasteiztarra izango dugu. 
Bertso saioa 22:30etan puntuan 
hasiko da, eta sarrera honako 
hau izango da: 18 urtetik gora-
koek 5 euro ordaindu beharko 
dute eta 18 urtetik beherakoek, 
3 euro. Aramaioko kultura 
etxean izango da ikuskizuna. 
Etorri, eta gozatu!

Gabon garaiko urteroko 
hitzordua bertsoarekin

o m u n i tat e a  g o i e n a   |   a b e
a r a m a i xo ko  b e r ts o  e s ko L a   |   a r a m a i ok
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UbANE MAdErA  |  lEinTz GaTzaGa

Leintz Gatzagan bizi zen Anto-
nio Fernandez Apodaka gas-
teiztarraren etxeko ganbaran 
agertutako material ugariaren 
artean, proiektore eta peliku-
la-lata batzuk azaldu dira. 

Bada, horiek abiapuntu, 
Leintz Gatzagako irudiekin osa-
tutako ikus-entzunezkoa dabil-
tza prestatzen bi gatzagar: Ander 

Larrañaga kazetaria eta Aitor 
Alberdi, zinema-zalea.    

"Orain dela 20-40-50 urteko 
irudiak dira: Gatzaga zela 
zegoen, bertako jaiak, udaletxea 
jausten,  udaletxea desmunta-
tuta, jendea –gaur egun 60 bat 
urte dituztenak azaltzen dira, 
adibidez–, iturriko irudiak… 
Asmoa da Gatzagako irudi 
batzuekin  muntaia bat egitea, 

emaitza herritarrei erakusteko. 
Apodaka izenburua izango du, 
bost-hamar minutu inguruko 
iraupena, eta datorren marti-
tzenean (abenduaren 29) eman-
go dugu, herriko parrokian", 
jakinarazi du Ander Larrañagak. 

'Amama' ere emango dute 
Abenduaren amaierako ema-
naldia bera berezia izango da, 
lantzen diharduten ikus-entzu-
nezkoarekin batera Amama 
pelikula ere proiektatu gura 
dute eta. "Asier Altuna Kixi-ren 
kuadrillakoa da Aitor Alberdi, 
eta hari eman zizkion Apoda-
ka-ren pelikula-lata batzuk; 
gero, Kixi-k zati gutxi batzuk 
erabili ditu Amama pelikulan", 
kontatu du Larrañagak. Eta, 
hain justu, horren harira eta 
kontuan hartuta Amama filma 
badela baserriko giroa irudi-

katzen duen pelikula, Alberdik 
berak proposatu zuen zineforum 
moduko bat egitea Amama-ren 
proiekzioarekin eta lantzen 
dabiltzan ikus-entzunezkoare-
kin. "Zinema herrira ekarri 
gura izan dugu, eta horrekin 
batera, Gatzagako amamak era-
karri, filmaren testuingurua 
aitzaki hartuta" gaineratu du 
Alberdik. 

Abenduaren 29ko hitzordua 
borobiltzeko, Apodaka-ren gan-
baran aurkitutako proiektoree-
kin –sei-zortzi daude– erakus-
keta jarriko dute. Antzinako 
proiektoreak dira, zintak era-
biltzen zituzten horietakoak.

ordu eta erdi iruditan 
Hori guztia egin ahal izateko, 
Euskal Filmotekara jo behar 
izan dute Larrañagak eta Alber-
dik. Izan ere, Alberdi bera ibi-

li zen Apodaka-ren antzinako 
pelikula horiek ikusten, baina 
hondatu egiten ziren ikusteaz 
bat. Hori horrela, digitalizatzea 
beste irtenbiderik ez dute izan. 
Eta Euskal Filmotekara jo zuten 
horretarako. "Dohaintzan eman 
behar dira pelikulak, ordaine-
tan dena digitalizatuta jasotze-
ko. Ordu eta erdi daude graba-
tuta, irudietan", esplikatu du 
Larrañagak. "Bestalde, herritar 
askorendako ezustekoa izango 
da Apodaka-ren fazeta horren 
berri izatea; izan ere, zinema
-zale amorratua zen hura: elkar-
tean afari bat zegoela? Ba, han-
txe azaltzen zen kamerarekin 
eta grabatu egiten zuen; edo 
herriko jaiak, herriko irudiak… 
Eta nahiz eta herrian hura eza-
guna izan, akaso, haren zale-
tasun hori ez zen horren eza-
guna", esan du Larrañagak.  

Leintz Gatzagari buruzko 
ikus-entzunezkoa ia gertu, 
hil amaieran erakusteko
'apodaka' zenaren etxean azaldutako 
pelikula-latetako materiala erabiliko dute 

lEIntZ gAtZAgA

Nagusiek gaur, barikua, jokatuko dituzte lau t'erdiko binakako 
pilota txapelketako lau finalerdiak. Lehenengoa 18:30ean hasiko 
da. Umeen txapelketa, berriz, domekan abiaraziko dute antola-
tzaileek, 10:30ean.

Helduen pilota txapelketako finalerdiak eta umeen 
txapelketako lehenengo partiduak aste bukaeran

Ezusterik ezean, hilaren 22an onartuko du udalbatzak 2016ko 
aurrekontua, agintaldiko lehenengoa. Udal Gobernu taldeak 
aditzera eman duenez, Udalaren zorpetze mailak baldintzatuko 
du. Osoko bilkura irekia da, eta 19:00etan hasiko da, udaletxean.

Martitzenean egingo dute abenduko osoko bilkura 
eta 2016ko aurrekontua izango dute mahai gainean

Hainbat garagardo mota izango dituzte dastatzeko gaztetxean. 
Jaia 21:00etan hasiko da, eta txistor-jana iragarri dute. Gauerdian 
mahai-tenis partidak egingo dituzte eta 02:00etan oliba-hezur 
jaurtiketa txapelketa. 

Txistor-jana, mahai-tenisa eta oliba-hezur 
jaurtiketa, gaur, gaztetxeko garagardo jaian

lArrAITz zEbErIO  |  ElGETa

Hemen dira Gabonak, eta gaur, 
16:00etan, apaingarriak egiteko 
eskulan tailerra izango dute nes-
ka-mutikoek plazan, 16:00etan. 
Asmoa da eskuz egindako apain-
garriekin plaza atontzea. Bestetik, 
Alicia Gartziak egindako eskulan 
erakusketa zabalduko dute gaur, 

18:00etan, buztin gelan. Ikusgai 
egongo da aste bukaera honetan 
eta hurrengoan —ikus ordutegia 
agendan—.

Bihar, zapatua, Barakaldoko 
Gabonetako Haur Parkera irtee-
ra egiteko aukera izango dute 10 
urtetik gorako neska-mutikoek, 
eta astelehenean, hilak 21, urte-

roko bisita egingo diete alkateak 
eta herritar talde batek Berga-
rako Mizpirualde egoitzan bizi 
diren elgetarrei.

neska-mutikoak protagonista 
Martitzena, hilak 22, egun bere-
zia izango da eskolan. San Tomas 
eguna ospatuko dute eta Gabon 
kantak abestuko dituzte eta opa-
riak ere jasoko dituzte. Egun 
berean, erakustaldia egingo du 
Elgetan enduro txirrindulari 
Markel Uriartek 16:00etan, eta 
18:30ean Gabonetako emanaldia 
egingo dute Lorea Larrañagaren 
musika ikasleek Espaloian.

olentzero, abenduaren 23an 
Urtero legez, abenduaren 23an 
jaitsiko da Olentzero Intxortatik 
Elgetara. 18:30 aldera iritsiko da. 
Herriko neska-mutikoen berri 
jaso eta haiek idatzitako gutunak 
hartuko ditu, herriko plazan. 
Guraso elkarteak, berriz, Gabon 
kantak abestera irteteko dei egin 
du. Hilaren 24an 11:00etan abia-
tuko dira Herri Eskolatik.  Olentzero, iaz, Elgetan.  |  l.z.

Olentzerok jakinarazi du aurten ere 
Elgetan izango dela hilaren 23an
apaingarriak egin eta plaza atontzeko tailerra deitu dute gaurko, 16:00etan

l.z.  |  ElGETa

Udal Gobernuak Udalaren egoe-
ra ekonomikoaren berri eman 
zuen aurreko astean, eta azaldu 
zuen Udalak duen zorrak agin-
taldi osoko inbertsioak baldin-
tzatuko dituela. Oposizioan 
dagoen Gu Geu Elgeta taldeak 
uste du ezin direla inbertsio 

guztiak hipotekatu zorra kita-
tzeko: "Egia da zor handi baten 
aurrean gaudela, baina ezin gara 
etsipenean jausi. Ahalegin han-
diagoa egin beharko dugu diru 
sarrera gehiago lortzeko eta diru 
iturri berriak aurkitzeko", azal-
du dute. "Zorra kitatzea da guz-
tion lehentasuna,  baina, agian, 

zor hori nola kendu da hemen 
gakoa", azaldu dute. "Zorra den-
bora laburragoan kendu nahi 
izateagatik ez ditugu herriko 
inbertsio guztiak alde batera 
utzi behar (...) 2015eko likidazioa 
oraindik ezagutu ez arren, bada-
kigu bertatik 200.000 euroko 
soberakina izango dela". 

Oposizioak lehentasunezko-
tzat jotzen ditu zenbait inbertsio; 
esaterako, herriko argiteria berri-
tzea, kiroldegiko kantxako zorua 
berritzea, Pagatza industrialde-
ko pabiloien okupazioa betetzea, 
Espaloia kafe antzokia berpiztea 
eta Karabixetako bidegorria kon-
pontzea.

Oposizioak uste du zorra 
kudeatu egin behar dela
Gu Geu Elgetak dio okerreko erabakia dela 
udalaren zorra kitatzeko inbertsioak gelditzea

l.z.

Elgetako baserritarren kooperatibak gonbidatuta, martitzenean, Bizi 
baratzea garaian garaikoa eta garaiz liburua aurkeztu zuen Jakoba 
Errekondok Elgetan. Herritar ugari bertaratu zen eta agronomo 
ezagunak hainbat lagunen kontsultak erantzun zituen. Ohikoa 
duenez, baratze-zaintza ekologikoaren alde egin zuen usurbildarrak.

Jakoba
Errekondo
kultura etxean

O h a r r a k

MArrAZKI lEHIAKEtA
Azken eguna da gaur liburute-
giko marrazki lehiaketara lanak 
aurkezteko.

AtE IrEKIAK luDotEKAn
Gaur, barikua, ate irekiak ludo-
tekan. Aurrekoan moduan, bi 
txanda antolatu dituzte. 

'full Monty' ESPAloIAn
Txintxaun Kolektiboaren esku-
tik ikuskizuna, 22:30ean. Sarre-
ra da 10 euro; aurrez 8 euro.

ErrEtIrAtuAK KArtEtAn
Briska eta tute txapelketak, 
abenduaren 29an, 16:00etan, 
Ozkarbi elkartean.
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Urtero moduan, Mondrak eta 
UDAk harrobiko gaztetxoen-
dako futbol torneoak antola-
tu dituzte Gabonetara begira. 
Abenduaren 27an (domeka), 
Txelis-en omenezko txapelke-
tak bederatzi urte beteko ditu; 
hain zuzen, Mondrak 24 talde 
gonbidatu ditu, goiz eta arra-
tsalde, Mojategin futbolean 
jokatzera.  

UDAk, bestalde, futbol 
eskolan dabiltzan Debagoie-
neko taldeendako Gabonetako 
Bixente Etxeandia Txapelke-
ta antolatu du. Ibarrako ber-
degunean izango dira parti-
duak, abenduaren 26tik urta-
rrilaren 2ra arte.

bixente 
etxeandiaren 
eta 'txelis'-en 
omenezkoak

xAbIEr UrzElAI  |  oñaTi

Bigarren astez jarraian ziklo-kro-
sa izango da Debagoienean –Eus-
kadiko Openaren barruan–, eta, 
Arrasaten gertatu moduan, dome-
kan ere lokatz gutxi izango da 

Aloña Mendiko lagunek Urru-
txuko zelaietan prestatu duten 
zirkuituan –seigarren edizioa 
jada–: "Oñatikoa zirkuitu azkarra 
da, eta, eguraldi siku honekin 
lokatzik ez dagoenez, are eta azka-

rragoa izango da. Pena ere bada, 
ziklistei lokatza egotea gustatzen 
zaie eta. Zona berri bat izango 
du zirkuituak, tekniko samarra, 
eta zubi txiki bat jarri dugu ziklis-
tak bertatik pasa daitezen", adie-

razi du, aste barruan, antolatzai-
le taldeko Ruper Arkauzek. 

Joan den asteko Arrasateko 
lasterketarekin alderatuta, Oñati-
ra domekan ze txirrindulari eto-
rriko diren baieztatzerik ez badago 
ere, lasterketak beste protagonista 
batzuk izango ditu, seguru. Izan 
ere, aukera handiak daude joan 
den astean Valentzian jokatu zuten 
Espainiako Kopan egondako ziklis-
ta onenak Oñatin egoteko (Hernan-
dez, Larrinaga eta konpainia). 

Gainera, datorren astean joka-
tuko dute Euskadiko Txapelketa 
Legazpin, eta Oñatikoa lasterketa 
aproposa da hitzordu hori ondo 
prestatzeko. 

Oñatiko sei ziklista 
Bailarako hainbat ziklista izan-
go dira lasterketan, baina oña-
tiarrak sei izango dira. Kadete 
mailan (10:00) Ander Blazquez 
eta Garazi Erostarbe lehiatuko 
dira. Junior mailan (11:00), berriz, 
Ekaitz Txintxurreta, Andoni Igar-
tua eta Ander Gartzia izango 
dira Arrikrutzeko ordezkariak, 
eta master 50 kategorian Andoni 
Gartzia lehiatuko da.

oñatiko ziklo-krosak beste 
protagonista batzuk izango ditu
domekan egingo dute bailarako bigarren ziklo-kros lasterketa, urrutxun

San Martingo zelai ondoan egindako erretratua (2012); iaz zirkuitua lekuz aldatu zuten antolatzaileek.  |   GoiEna

Gola ospatzen.  |   GoiEna

ZIKLO-KROS 
ORDUTEGIA

10:00 kadeteak.
11:00 emakumezkoak eta juniorrak
12:00 master kategoriakoak.
13:00 elite eta 23 urtez azpikoak.
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Areto futbolean aspaldikoak dira 
Debagoieneko ordezkariak mai-
la goreneko kategorietan lehiatzen 
ziren sasoiak, baina Eskoriatzak 
urteak daramatza Euskadiko 
Txapelketari duintasunez eusten, 
eta aurten gonbidatu berri bat 
dute: Aretxabaleta. Hala, bi tal-
deen arteko derbi historikoa izan-
go da zapatuan (17:30, Ibarra 
kiroldegia).  

Eskoriatza aurretik 
Ligako hamahirugarren jardu-
naldira arte itxaron behar izan 
dute zaleek bi talde horien arte-
ko lehia ikusteko. Egia esateko, 
ligan ez dabiltza ikusgarri, bai-
na eskoriatzarrak dagoeneko 
seigarren daude sailkapenean, 
azken bost partiduetatik lau 
irabazita –joan den astean 3-6 
galdu zuten hirugarren dagoen 
Muskizen kontra–.  

Aretxabaleta, berriz, iritsi 
berria da kategoria horretara, 
eta ligako lehenengo hilabete 
eta erdian ondo igarri zuten hori 
–hiru porrot eta bi berdinketa–, 
baina badirudi poliki-poliki neu-
rria hartu diotela kategoriari, 
eta bolada ederrean dira, azken 
hiru partiduak irabazi egin dituz-
te eta. Hala, bi taldeen artean 
bi puntuko aldea baino ez dago. 

aretxabaleta eta eskoriatza, bi puntuko 
aldea dutenen arteko derbi historikoa
Euskadiko Txapelketan indarrak neurtuko dituzte bi talde horiek

Gaur, egubakoitza, hasi eta 
asteburuan zehar jokatuko 
dute Gijonen Espainiako lurral-
dekako futbol txapelketa. Eta 
Eibarren jokatzen dabilen Ira-
ti Lazkano bergararra Euska-
diko 18 urtez azpikoen selek-
zioaz jokatzeko aukeratu dute. 
Euskadik Asturiasen kontra 
jokatuko du gaur.

irati Lazkano 
bergararra euskadiko 
selekzioarekin gaur

Zapatuan eta domekan joka-
tuko dute Kopa (goiz eta arra-
tsalde), eta bailarako bi taldeak 
lehiatzeaz batera –Bergara 
eta Aloña Mendi– Gipuzkoa-
ko 15 talde izango dira ordez-
katuta (200 igerilari guztira). 
Hori dela eta, Agorrosingo 
erabiltzaileek asteburuan ezin-
go dute igeri egin.

gipuzkoako kopa 
egongo da bergaran 
jokoan asteburuan

ANdEr lArrAñAgA  |  arETxabalETa

Aurtengo Gabonetan ere emaku-
mezko talderik onenak Ibarra 
futbol zelaian batuko dira; izan 
ere, Debagoieneko selekzioarekin 
batera Arizmendikoek –antola-
tzaileak– Reala eta Athletic txa-
pelketara ekartzea lortu dute. 
Emakumezkoei zuzendutako fut-
bol eskaintza, baina, ez da nagu-
sien partidura mugatuko. 

Hilaren 30ean gaztetxoak 
Gabonetako Emakumezkoen Fut-
bol Txapelketa abenduaren 30ean 
hasiko dute, maila txikietako kate-
goriekin. Hala, alebin, infantil eta 
kadete mailetako talde mordoa 
batuko da Ibarran, zortziko fut-
bolean jokatzeko asmoz. Tartean 
egongo dira Debagoieneko Mondra, 
Bergara, Aloña Mendi eta Ariz-
mendi, baina Gipuzkoatik beste 
talde asko etorriko dira; esatera-
ko, Lazkao, Lagun Onak, Eibar, 
Anaitasuna, Mutriku eta Urki.

Eta abenduaren 31n senior 
mailako hiruko torneoa izango 

da. Eta hor lehiatuko dira iba-
rreko ordezkariak –taldean dau-
de Bergarako, Aloña Mendiko, 
Mondrako eta Arizmendiko joka-
lariak– Realaren eta Athleticen 
kontra. 

Txapelketaren nondik nora-
koak azaltzeko aurkezpena egin 
zuten martitzenean Aretxabaletan. 
Nekane Soria Realeko kontseila-
ria eta emakume sailaren ardu-
raduna, Nerea Etxabe Aretxaba-
letako Udaleko zinegotzia, Elena 
Errasti Arizmendi Ikastolako 

Bigarren Hezkuntzako zuzenda-
ria eta Urtzi Amiano Arizmendi 
Kirol Elkarteko ordezkaria izan 
ziren txapelketa aurkezten. 

Emakumeen presentzia indartu 
Prentsaurrekoan egon ziren lagu-
nek halako txapelketak antolatzea 
eskertu zuten, gizonezkoen pre-
sentzia gailentzen den futbola 
moduko kirol jardueran emaku-
meen parte-hartzea sustatzeko. 
"Emakumezkoen presentzia kiro-
lean indarra hartzen dabil eta 
halako txapelketek horretan 
laguntzen dute, zalantza barik. 
Ikusi besterik ez dago telebistan 
emakumezkoen gero eta partidu 
gehiago ematen dabiltzala, eta 
ez bakarrik futbolean", azaldu 
zuen Realeko ordezkari Nekane 
Soriak. Bestalde, Arizmendiko 
Elena Errastik gaineratu zuen 
Arizmendi Ikastolaren helburua 
dela  pertsona euskaldun eta 
kooperatiboak heztea, eta, hain 
zuzen, horretan kirolak ere zere-
san handia duela. 

Debagoieneko selekzioa, realarekin 
eta athleticekin batera gabonetan
abenduaren 31n jokatuko dute senior mailako hiruko torneoa; egun bat 
lehenago alebin, infantil eta kadete mailetako txapelketak egingo dituzte

Aurkezpenaren ostean Ibarra parean egindako talde erretratua.  |   GoiEna

as t e B u r u kO  h I t z O r D u a k
futBOla

hirugarren maiLa
Aretxabaleta-Santutxu
domeka. 16:30. ibarra.

ohorezko erregionaLa
Ordizia-Aloña Mendi
domeka. 16:00. altamira.

erregionaL Preferentea
Antzuola-Urola
zapatua. 16:00. estala.
Mondra-Zestoa
zapatua. 16:30. mojategi.
Aretxabaleta-Ilintxa
zapatua. 16:00. ibarra.
Amaikak Bat-Bergara
zapatua. 17:00. errotazar.

Lehen erregionaLa
Bergara-Aloña Mendi
zapatua. 17:30. ipintza.
Arizmendi-Eibartarrak
zapatua. 18:00. ibarra.

emakumezko erregiona.
Arizmendi-Allerru
domeka. 12:00. ibarra.
Touring-Mondra
zapatua. 18:15. errenteria.

aretO futBOla

euskaL Liga
Aretxabaleta-Eskoriatza
zapatua. 17:30. ibarra.

giPuzkoako Liga
Pizza Per Tutti Mondrate (atse.)

senior neskak
Inter Altzako- Eskoriatza
zapatua. 19:45. mons kiroldegia.

eskuBalOIa

euskaDiko txaP. (gizone.)
Urduliz-Izarraitz Aloña Mendi
zapatuan. 18:00. urduliz.
Basauri-Ford Mugarri Arrasate
zapatua. 18:15. iturripe.

euskaDiko txaP. (emak.)
Urnieta-Aloña Mendi
zapatuan. 17:30. urnieta.

giPuzkoako seniorrak
Bergara-Haritza Eibar
zapatuan. 18:15. Labegaraieta.

saskIBalOIa

eba
Santurtzi-MU
zapatuan. 18:45. santurtzi.

euskaD. bigarren maiLa
Natra Oñati-Cafes Aitona Ask.
zapatuan. 18:00. zubikoa.

senior gizonezkoak
MU-Donosti Dolphins
zapatua. 19:45. iturripe.
Soraluce BKE-Bosteko A
zapatua. 18:00. Labegaraieta.

senior emakumezkoak
Eskoriatza-Cafes Aitona
gaur. 20:15. manuel muñoz.

tenIsa

santamas txaPeLketa
domekan, 10:00etan, musakol.

PIlOta

santamasetako finaLak
Arrasateko pilota klubeko finalak. 
gaur, 19:00etan uarkapen.

zIklO-krOsa

oñatiko saria
domekan, 10:00etan hasita.

errugBIa

gernika-kanPanzar art
domekan, 11:30, gernikan.

ESAnAK

"Emakumeen 
presentzia 
kirolean 
geroago eta 
nabariagoa da"
n e k a n e  so r i a   |   r e a L e ko  o r d e z k a r i a
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A. A.  |  arrasaTE

Aurten ez da Amaia antzokian 
gospel kontzerturik izango; 
haren tokian, Golden Apple 
Quartet laukoteak irailean 
estreinatu zuen Mundo Intré-
pido musikala ikusteko aukera 
izango da abenduaren 23an, 
20:00etan. Sarrerak dagoeneko 
antzokiko leihatilan eta Arra-
sate.eus atarian eskura daitez-
ke hamabi eurotan.

Munduan zehar bidaia 
Telebistetan ohikoak diren natu-
rari buruzko dokumentalen 
itxura du dagoeneko zilarrezko 
ezteiak beteta dituen taldearen 
azkeneko ikuskizunak. Betiko 
moduan, oraingoan ere, musi-
ka eta umorea dituzte kontaki-
zunerako osagai bakarrak; ez 
dute teknologia berriak erabil-
tzeko beharrik ikusten ikusleak 
barrez lehertarazteko. 

Musika bidelagun, munduan 
zehar bidaiatzeko proposame-
na egiten diete ikusleei. "Afri-
ka basatia eta misteriotsurai-
no helduko gara; antzinako 
Txinan izango gara; Italia erro-
mantikoan murgilduko gara 
eta ilargia zapalduko dugu. 
Gurekin bizi diren baina ape-
nas ezagutzen ditugun anima-
lia-espezie bateko lau lagun 
dira protagonistak. Lehorte 
gogorrari aurre egiteko ager-
toki berrien bila ari dira", azal-
du dute musikariek.

Mikel urrezti kide berria 
Loyola Garmendiak, Eduardo 
Errodonsorok, Manuel Roma-
nok eta Kike Otxoak osatu dute 
25 urtean Golden Apple Quartet 
taldea. Ikuskizun berriarekin, 
baina, Mikel Urreztik beteko 
du aurrerantzean Kike Otxoak 
utzi duen hutsunea.

telebistako dokumentala zuzenean 
golden apple Quarteten eskutik

AITzIbEr ArANbUrUzAbAlA  |  oñaTi

Antzerkia, dantza eta musika 
bateratzen ditu Oinkari dantza 
taldeak eta Hika Teatroak gaur,  
egubakoitza, Santa Ana antzokian 
22:30ean egingo duten Itsasoaren 
emazteak ikuskizunak.

Hitzak eta dantzak bat eginda 
Kostaldeko herri txiki batean 
kokatuta dago eta bizkaieraz dago 
kontatuta. Agurtzane Intxaurra-
gak eta Miren Gojenolak antzez-
tutako bi saregileak dira prota-
gonistak. Euren bizipenak eta 
sentipenak kontatzen dituzte  
itsasoaren alderdi gaziak eta 
gozoak batuta. Itsasontzi bateko 
patroiaren emaztea da Intxau-
rragak antzeztutakoa, eta senarra 

itsasoan galdu zuen, berriz, Goje-
nolaren pertsonaiak.

Aktoreen hitzak hamazortzi 
dantzari gazteren dantzekin josi-
ta daude. Hori horrela, antzeztu-
tako bi pertsonaien iragana iru-
dikatzen dute dantzari horietako 
bik; beste batzuk, berriz, baporean 
lanean dauden itsasgizonak dan-
tzaren bitartez aurkezten dituzte, 
eta beste batzuk ostera, adibidez, 
itsasoko olatuak dira.

Ikuskizun bisuala 
Begietatik sartuta, bihotzeraino 
heltzen den horietakoa da. 2013an 
estreinatu zuten eta harrera oso 
ona izan du kostaldeko eta barru-
ko herrietan. Informazio zabala-
goa gaurko Puntua aldizkarian. 

Oinkari dantza taldekoak itsasoa dantzaren bitartez irudikatzen.  |   Hika TEaTroa

Aukian jarrita dagoen Mikel Urrezti da taldekide berria.  |   GoldEn aPPlE QuarTET

itsasoaren alderdi 
gazi-gozoak 
emakumeen begietatik
Publiko zabalarentzako  gomendagarria da eta 
sarrerak hamar eurotan eskura daitezke leihatilan

A. A.  |  arETxabalETa

Euskal Film Laburren Jaial-
diaren bederatzigarren edizioa 
egingo du Mondragon Uni-
bertsitateko Ikus-entzunezko 
fakultateak martxoaren 16tik 
18ra bitartean. 

Jaialdiaren hiru sailetan 
–sail ofiziala, Basque Culinary 
lehiaketa eta MUko ikasleen 
lehiaketa– parte hartzeko 
lanak otsailaren 10a bitartean 
bidal daitezke. Huhezinema.
com atarian kontsulta daitez-
ke sail bakoitzaren oinarriak. 

Hainbat berrikuntza 
Aurreko urteetan moduan, 
lanak Movibeta plataformaren 
bitartez aurkez daitezke, bai-
na, oraingoan, Festhome pla-
taforma erabiltzeko aukera 
ere izango da. 

Berrikuntza horretaz gain, 
beste hainbat ere izango dira: 
batetik, Ogeita4 Camera Solu-
tion enpresarekin lortutako 
akordioari esker, Goiena saria-
ri hiru egunerako kamera 
materiala gehituko diotela 
antolatzaileek. Sari horrekin 
sortutako euskarazko film 
laburra Huhezinema 2017an 
aurkeztuko dute. Basque Culi-
nary lehiaketan, ikasleez gain 
Euskal Herriko edozeinek 
parte hartzeko aukera izango 
duela ere berria da; eta baita 
ekoizpenerako edo banaketa-
rako diru laguntza publikorik 
jaso ez duen lana saritzeko 
Vertigo saria berreskuratu 
dutela ere.

Datorren urteko 
huhezinema 
abian da 
dagoeneko

PArTE HArTzEkO:
sMs: KLUBA [Pamiela] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

Telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA Pamiela [bazkidearen 

zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

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

tuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

Pamiela argitaletxearen eskutik: 

Umeentzako bost 
liburu sorta.

goiena klubeko bazkide bazara, animatu eta parte hartu zozketan!

Euskara irabazle, denok irabazle!
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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 (Otorduak eta sarrerak izan ezik). Zatoz, GOIENAren egoitzara (Abenduaren 21etik 23ra). 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. 

ArrIkrUTz kObETArAkO bINA sArrErA
Iñaki belategi Orueta (bergara)
Anabel Azkoaga Alonso (Aretxabaleta)
beatriz galdos beloki (Eskoriatza)

HArrEMAN dENdAkO OTArrA
Aiora beristain Madariaga (bergara)

sANTA ANA jATETxEAN bI PErTsONENdAkO 
OTOrdUA
Arantxa zeziaga Mondragon (Aretxabaleta)

lArrINETxE jATETxEAN bI PErTsONENdAkO 
OTOrdUA
Eneritz gonzalez Uribe (Arrasate)

MENdIOlA jATETxEAN bI PErTsONENdAkO OTOr-
dUA
Estitxu Uribeetxeberria Madinabeitia (Aretxabaleta)

bAskONIA - cEdEvITA zAgrEb PArTIdUrAkO bINA 
sArrErA
karmele Ilarduia garitano (Aretxabaleta)
gabino Iarza (Arrasate)
Olatz Arteaga Pagaldai (bergara)
Maite Arana Osinaga (Arrasate)

ArcE + NI NAIz HIP HOP kONTzErTUrAkO bINA 
sArrErA 
Maider Perez Martinez (Eskoriatza)

ErEIN dA jAN ElkArTEArEN bOsT sAskI
Miren Anduaga kortabarria (Antzuola)
Nerea Arregi Uribeetxeberria (Oñati)
Aitor gutierrez Elkoro (bergara)
Yolanda sanchez Perez ( Arrasate)
Esteban Otadui Iribecampos (Arrasate)

EUskAl sElEkzIOArEN HIrU EkIPAMENdU
jose Iñarra Alberdi (Oñati)
M.Antoni beitia Urkola (Arrasate)
Igor Azkarate-Askasua Arana (bergara)

lIbUrUAk ETA dIskAk

Fermin Etxegoienen Urpekariak 
jokin gantxegi bergara (bergara)

klakson taldearen diska 
jose Mari Ugarte Aiastui (Oñati)

Eneko barberenaren Periko gazteekin hizketan 
Asier Alegria romaratezabala (Eskoriatza)

sorkun bakarlariaren diska 
xabier Mugartza Aiastui (Oñati)

julia Mongeren Educación, memoria e historia 
Fernando contreras Munilla (bergara)

korrontzi taldearen dvda 
Inazio Inza leturiaga (Oñati)

Miguel Angel Elkoroberezibarren Simon Arrieta 1915-
1969 
Floren Arana barandiaran (Arrasate)

Uskiz taldearen diska 
Aitor Umerez Ezeolaza (Oñati)

TElEbIsTA 
jose Mari zabaleta Inza 
(Oñati)

Hauek dira goiena klubeko 
abenduko zozketetako irabazleak

Zorionak denoi!

Euskara irabazle, denok irabazle!

IMANOl bElOkI  |  EskoriaTza

Toberaren bosgarren ediziorako 
motorrak berotzen hasi dira 
Eskoriatzan. Astelehenean ezohi-
ko osoko bilkura egin zuten 
udaletxean, Aretxabaletari aurre 
egiteko erabakia hartzeko. Iaz, 
Aretxabaletak ez zuen epaia 
bete, eta aurten, Aretxabaletak 
Eskoriatzari iazko Toberan legea-
ren aurrean gezurretan aritu 
izana leporatu dio. Testigu fal-
tsua eraman izanaz, hain zuzen 
ere. Horren aurrean, Eskoriatzak 
Kurtzebarriko gurutzea lapurtu 
du, eta astelehenean egindako 
ezohiko osoko bilkura horretan 
erabaki zuen Aretxabaletari 
aurre egitea.

Eskoriatzako Auzoko taldeko 
partaideak izan ziren herriko 
alkate eta zinegotzi paperean, 
Mari Paz eta Joxepa atsoak izan 
ziren txutxu-mutxuka publikoan, 
eta hainbat herritar ere gertu-
ratu zen. 

Literalki, adarra joz hasi zen 
bilkura bitxia Eskoriatzan. Pre-
goilariak adarra jo ostean, Ahi-
nara Ibarraundi abokatuak bere 
burua aurkeztu zuen abokatu 
moduan Eskoriatza defenditu 
eta Aretxabaletari aurre egiteko: 
"Nire burua aurkeztera nator 
herrixa defendatzeko. Aretxa-
baletako herrixek akusaziño 
larrixe bota dusku. Testigu fal-
tsua erun geuela iaz? Akusaziño 

tontuagorik…". Zinegotziek boz-
katu egin zuten, eta aho batez 
erabaki zen Aretxabaletari aur-
ka egitea.

Iaz antzezlanean parte hartu 
zuten Joxepa eta Mari Paz ere 
gerturatu ziren osoko bilkurara. 
Publikoan egon arren, ez ziren 
isilik geratu. Joxeparen esane-
tan: "Aurten biajien noie, eta ez 
naz egongo lotsabako horrei 
aurka egitteko. Baina Mari Car-
men jungo da nire ordez Mari 
Pazekin batera egurra ematera", 
azaldu zuen.

Erabakia hartuta, Eskoria-
tzako ereserkiarekin eman zio-
ten amaiera Toberaren gaineko 
ezohiko osoko bilkurari.  

toberarako sarrerak salgai
Sarrerak dagoeneko salgai daude 
Bibe.me webgunean, zortzi eur-
totan, eta zenbait dendatan: Esko-
riatzan, kiroldegian eta Hotela 
tabernan; Aretxabaletan, Belar-
metan; Arrasaten, Ttukunen; 
Oñatin, Txokolateixan; eta Ber-
garan, Pol Polen.

Abenduaren 28an izango da 
Tobera Eskoriatzako kiroldegian, 
Inuzente egunean, 19:30ean. Are-
txabaletak Eskoriatza eroango du 
auzitara, iazko antzezlanari jarrai-
pena emanda. Aitor Agiriano 
zuzendariaren esanetan: "Hainbat 
berezitasun egongo dira aurten, 
eta publikoak espero ez duen zer-
bait ere gertatuko da".

adarra joz hasi dute
 ezohiko osoko bilkura

Ezohiko osoko bilkuran egindako antzezlanean batutakoak.  |   idoia davila

Tobera antzerki satirikoaren bosgarren edizioa 
Eskoriatzako kiroldegian egingo da abenduaren 28an

MAITE TxINTxUrrETA  |  bErGara

Iker Belintxonek eta Maider 
Aginagak irabazi zuten dome-
kan Bergarako Udal Pilotalekuan 
egindako bikote gazteen 38. 
dantza solte txapelketa. 16 urtez 
azpiko 17 bikotek hartu zuten 
parte. 

Bikote bergararra
Moises Azpiazu dantza taldeko 
Saioa Galarraga eta Julen Mur-
giondo bosgarren postuan sail-
katu ziren. Horretaz gain, bai-
na, Bergarako bikote onenaren 

saria ere eskuratu dute. Parte 
hartu duen herriko bikote baka-
rra izan da, eta txalo zaparrada 
jaso dute.

Murgiondok azaldu duenez,  
fandangoa "ondo" egin dute, 
eta, arin-arina dantzatzen "akats 
batzuk" egin arren, garaikurra 
eskuratu ahal izan dute, eta 
"egindakoarekin gustura" azal-
du dira. Herrian dantza egitea-
ren berezitasunagatik galdetu-
ta, Galarragak azaldu du publi-
k oan  l a gunak  i ku s t e ak 
"animatu" egin dituela.

Lezora joan da dantzari 
gazte onenen txapela

Belintxon eta Aginaga.  |   imanol soriano

asier altuna bergararraren 'amama' filmeko aktore 
nagusia, iraia elias, goya sarietarako izendatu dute
Zarauztarra emakumezko aktore errebelazio sarirako hautatu 
dute, Asier Altuna bergararrak zuzendutako Amama film arra-
kastatsuan egindako lanagatik. Hala jakinarazi zuten astelehe-
nean. Otsailaren 6an egingo dute sari banaketa ekitaldia, eta 
orduan jakinaraziko dute irabazlea. Hain zuzen ere, Antonia 
Guzman (A cambio de nada), Yordanka Ariosa (El rey de La 
Habana) eta Irene Escolar (Un otoño sin Berlín) dira beste hiru 
izendatuak atal horretan. 
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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 ezazue telefono zen-
baki honetara: 943 76 93 85 

 
103. errentan eman

aramaio.  70 metro koadroko 
etxebizitza ematen da errentan. 
bi logelakoa. jantzita. interesa-
tuok deitu ezazue telefono zen-
baki honetara: 656 73 13 21 

arrasate.  bi logelako etxebi-
zitza ematen da errentan erdial-
dean. 500 euro hilean. kontra-
tuarekin. interesatuok deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 647 29 18 79 

arrasate.  hilean 530 euroga-
tik, guztiz jantzitako apartamen-
tua ematen da errentan bizkaia 
etorbidea 2an. pertsona bat edo 
birendako egokia. interesatuok 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 636 68 28 26 

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

eskoriatza.  eduardo gorosarri 
enparantzan etxebizitza ematen 
da errentan. guztiz jantzia. inte-
resatuok deitu ezazue telefono 
zenbaki honetara: 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 edo aretxabaleta.  
bi edo hiru logelako etxebizitza 
hartuko nuke errentan. 634 14 
36 65 

arrasate.  erdigunean hiru 
logelako etxebizitza hartuko 
nuke errentan. 627 60 79 99 

arrasate.  hiru logelako etxe-
bizitza behar dut errentan, ahal 
bada erdigunean. hilean 450-
500 euro ordain ditzaket. 618 
87 50 97 

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

bergara.  bikote batek etxebi-
zitza behar du errentan. terraza 
badauka, hobeto. 659 77 01 46 
(alberto) 

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

bergara.  hiru logelako etxebi-
zitza hartuko genuke errentan, 
berokuntzarekin. interesatuok 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 645 70 51 45  

2. garaJeak

201. saLDu
bergara.  garaje itxia salgai 
bolun. 24.000 euro. interesa-
tuok deitu ezazue telefono zen-
baki honetara: 943 76 93 85 

 
204. errentan hartu

arrasate.  polo garaia inguruan 
garaje bila nabil,  furgoneta 
batentzako. 610 88 85 03 

 

4. Lana

402. eskaerak
arrasate edo aretxabaleta.  
egunez, orduka zain asteburue-
tan lan egingo nuke, nagusiei 
kalera laguntzen, garbiketak 
egiten, sukalde laguntzaile edo-
ta etxeko lanak egiten. 63484 
41 94 

arrasate eta bergara.  ema-
kumea lanerako gertu, pertso-
na nagusiak zaintzeko, garbi-
ketak egiteko edo bestelakoe-
tarako. 631 49 94 96  edo 688 
85 44 78 

arrasate, aretxabaleta edo 
bergara.  emakumea gertu 
goizetan lan egiteko: nagusiak 
zaindu edo kalera laguntzen, 
etxeko lanak egiten, lisatzen 
edota aldi baterako zaintza lanak 
egiten. autoa daukat. 678 39 
38 13 

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.  48 urteko emakume 
euskalduna, etxez etxeko zer-
bitzuko laguntzailea eta arlo 
horretan esperientziaduna, 
orduka nagusiei laguntzeko 
prest. telefonoa:. 605 71 50 14 
(maribel) 

arrasate.  neska euskalduna 
gertu garbiketak egiteko edo 
nagusiak zaintzeko. 648 60 
81 65 (amaia) 

arrasate.  neska gazte euskal-
duna tabernan zerbitzari lanak 
egiteko prest arrasaten. intere-
sik izanez gero deitu telefono 
honetara:. 655 82 47 29 

arrasate.  neska gaztea umeak 
zaintzeko gertu. interesatuok 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 622 77 19 30 

Debagoiena.  57 urteko ema-
kumea lanerako gertu. espe-
rientzia dut umeak zaintzen, 
enpresak eta etxeak garbitzen, 
nagusiei laguntzen edota tai-
lerrean. 647 10 58 72  edo 943 
79 96 25 

Debagoiena.  bikote bat gara 
eta nagusiak zaintzen, etxe zein 
elkarteak garbitzen eta baserri-
ko lanak egiten jarduteko gertu 
gaude. biok edo banaka. 688 
68 23 98 

Debagoiena.  emakume eus-
kalduna gertu umeak zaintzeko. 
interesatuok deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 674 97 
50 52 

Debagoiena.  emakumea ger-
tu 11:00etatik aurrera etxeko 
lanak egin edota  nagusiak zain-
du eta paseora laguntzeko. inte-
resatuok deitu ezazue telefono 
zenbaki honetara: 672 98 20 91 

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

 Debagoiena.  esperientziadun 
neska nagusiak etxean bertan 
bizi izaten zaintzeko gertu. eri-
zain ikasketak ditut eta aurreko 
lanetako erreferentziak aurkez 
ditzaket. interesatuok deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 631 06 20 22 

Debagoiena.  gertu nago gar-
biketa lanetan jarduteko: etxe, 
atari, lantegi eta abarrak. ema-
kume nagusiak zaintzezko ere 
bai. banaketa lanak ere egingo 
nituzke. autoa daukat. intere-
satuok deitu ezazue telefono 
zenbaki hauetara: 632 77 35 
38  edo 645 72 92 87 

Debagoiena.  gizona gertu 
nagusiak zaindu edo etxeko 
mantenu zein garbiketak egi-
teko. ordutegi arazo barik. 
i nte resa tu ok  de i tu  eza zu e 
telefono zenbaki honetara: 634 
14 36 65 

Debagoiena.  gizona gertu 
zaintza lanetarako edota base-
rriko lanetan laguntzeko. autoa 
daukat. interesatuok deitu 
ezazue telefono zenbaki hone-
tara: 634 09 55 46 

Debagoiena.  mutila gertu 
etxean bertan bizi izaten lan 
egiteko. hiru urteko esperientzia 
daukat eta agiriak aurkez ditza-
ket. 678 25 95 46 

Debagoiena.  mutila gertu 
etxean bertan bizi izaten nagu-
siak zaintzeko. umeak zaintzen 
edo sukaldari laguntzaile ere lan 
egingo nuke. 685 64 85 64 

Debagoiena.  mutila gertu 
nagusiak zaintzeko eta garbike-
ta eta abarrez arduratzeko. 
esperientziaduna. frantsesez 
eta ingelesez ere berba egiten 
dut. etxean bertan bizi izaten, 
egun osoz eta orduka. 602 86 
59 37 

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

Debagoiena.  nagusiak edo 
umeak zainduko nituzke, etxean 
bertan bizi izaten. interesatuok 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 664 27 43 72 

Debagoiena.  nagusiak eta 
umeak zaintzen, etxeko lanak 
egiten edo enpresak garbitzen 
lan egingo nuke. interesatuok 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 685 77 66 21 

Debagoiena.  nagusiak zain-
tzen eta garbiketak egiten espe-
rientzia handia duen emakumea, 
etxeko langile moduan aritzeko 
gertu: nagusi eta umeak zaindu 
edota garbiketak egiten. aurreko 
lanetako erreferentziak aurkez 
ditzaket. 632 87 22 46 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua gertu nagusi eta umeak 
zaintzeko, garbiketak egiteko 
edo gauak ospitalean egiteko. 
orduka edo jardun osoz. inte-
resatuok deitu ezazue telefo-
no zenbaki honetara: 652 58 
41 99 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua gertu orduka nagusiak edo 
umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. interesatuok deitu eza-
zue telefono zenbaki honetara: 
682 60 89 80 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua gertu orduka nagusiak 
zaintzeko edo garbiketak egite-
ko. interesatuok deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 630 
85 48 45 

Debagoiena.  neska gertu 
arratsaldez edo asteburue-
t a n  n a g u s i a k  z a i n t z e k o . 
i n te re s a t u o k  d e i t u  ez a z u e 
telefono zenbaki  honetara: 
622 24 86 64 

Debagoiena.  neska gertu 
etxean nagusiak zaindu edota 
ospitalean gauak pasatzeko. 
geriatria tituluduna naiz. autoa 
daukat. interesatuok deitu eza-
zue telefono zenbaki honetara: 
600 00 51 60 

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

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

Debagoiena.  pertsona nagu-
sien zaintzan ikasketak dauzkan 
emakumea, pertsona nagusiak 
eta umeak zaintzeko edo etxeko 
garbiketa lanak egiteko prest. 
orduka edo etxean bertan bizi-
tzen lan egiteko aukera. 634 92 
31 33 

e m a k u m e  e u s ka l d u n a .  
emakume euskalduna eskain-
tzen da garbiketak egiteko. 
elkarteak, tabernak, atariak eta 
abar. etxe partikularretan jana-
ria prestatzeko gertu denbora-
rik ez duten pertsonei. sukalda-
ria izan naiz urte askotan. autoa 
eta gidabaimena ditut. 690 86 
46 80 

haurrak zaindu.  irakasle ikas-
ketak egiten dabilen 25 urteko 
neska euskalduna haurrak zain-
tzeko prest, bergaran, arrasaten 
edo aretxabaletan. esperientzia 
handikoa. 680 17 33 61 

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

Lan bila.  barrako zerbitzari, 
ume eta nagusiak zaintzen 
edota taberna, atari eta elkar-
t e a k  g a r b i t z e n  l a n  e g i n g o 
nuke. berehala hasteko gertu 
nago. arrasaten, aretxabale-
tan, eskoriatzan edo eibarren. 
i n te re s a t u o k  d e i t u  ez a z u e 
telefono zenbaki  honetara: 
676 44 85 58 

 

5. irakaskuntza

501. Jaso
bergara.  goi mailako moduluan 
eskola partikularrak emango 
dizkidan pertsona baten bila 
nabil. interesatuok deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 943 
76 03 75 

ingelesa.  ingeles eskolak jaso-
ko nituzke bergaran. interesatuok 
deitu ezazue telefono zenbaki 
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. interesatuok deitu ezazue 
telefono zenbaki honetara: 669 
51 08 46 

 

7. animaLiak

701. saLDu
san bernardo txakurku-
meak.  san bernardo arrazako 
txakurkumeak salgai. azaroan 
jaiotakoak dira. konpromiso 
gabe ikus daitezke. txertoekin 
eta desparasitatuta ematen dira. 
interesatuok deitu 688 66 35 
20 edo 646 72 98 47zenbakie-
tara  edo idatzi mezua helbide 
honetara: jonearregi@gmail.com 

 
704. besteLakoak

txakurra uzteko toki bat.  
ehiza txakur bat uzteko leku 
baten bila nago. bergara ingu-
ruan nahiko nuke. ez dut leku 
askorik behar. interesatuok 
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 634 82 25 04 

 

8. Denetarik

802. erosi
borda.  borda erosiko nuke ber-
gara inguruan. iristeko bide 
egokiarekin eta ura badago, 
hobeto. interesatuok deitu eza-
zue telefono zenbaki honetara: 
646 36 68 02 

Paseorako bizikleta.  paseo-
rako bizikleta erosiko nuke. 
interesatuok deitu ezazue tele-
fono zenbaki honetara: 653 70 
84 09 

 
804. hartu

Liburuak.  entziklopediak edo-
ta liburuxka sortak hartuko 
nituzke. interesatuok deitu eza-
zue telefono zenbaki honetara: 
656 75 76 98 

 
807. aurkitu

betaurrekoak.  bizikletan ibil-
tzeko betaurrekoak aurkitu 
nituen azaroaren 17an besaide-
rako bidean. galdu badituzu,  
deitu ezazue telefono zenbaki 
honetara: 660 79 85 15 

IRAGARKIA
Bake epailearen eta haren 
ordezkoaren aukeraketa.

Izena emateko epea: 2016ko urtarrilaren 4 arte.

Aretxabaleta, 2015eko abenduaren 18a. 
ALKATEAK

Oñatiko Udala
LAN ESKAINTZA

2015eko abenduaren 3ko Tokiko Gobernu Batzordeko 
akordio bidez, honako erabakia hartu zen: 

Errenta eta Diru bilketa teknikari lanpostua aldi 
baterako izaeraz betetzeko deialdia eta hautaketa 
prozesua arautuko duten oinarri arauak onartzea.

Izen emate epea: abenduaren 28an amaituko da.

ALKATEA
MIKEL BIAIN BERRAONDO

Oñatin, 2015eko abenduaren 9an. 

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Ibargarai,	105	m2,	4	logela,	balkoia.	420.000 €.	Garajea	Aukeran.
•	 Artekale	83	m2,	3	logela,	trastelekua	eta	igogailua.	155.000 €	AUKERA	ONA.
•	 Ernai,	52m2,	atikoa,	2	logela	eta	terraza	handia.	Hobekuntza	asko.	178.000 €	
•	 San	Lorenzo	85	m2,	3	logela,	garajea	eta	trastelekua.	150.000 €.	AUKERA	ONA.
•	 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,	igogailua.	210.000 €		PREZIO	JEITSIERA.	Garajea	

aukeran
•	 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.
•	 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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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.

 zerbitzuak

bergara
marisa escobar miranda
abenduaren 31n, urtebetetzea. zorionak, amama 
marisa! egun politxa pasatzia opa dotzugu. patxo eta 
besarkada handi bat alaineren eta kenarren partetik.

oñati
ilargi markuleta 
kortajarena
urtarrilaren 2an, 2 urte. 
zorionak, bihotza, etxeko 
danon partetik. bi urte 
dagoeneko, sorgintxo!

antzuoLa
irati aranguren
abenduaren 31n, 7 urte. 
zorionak, irati! 7 urte, 
maittia! egun politta 
pasatu eta patxo 
potolo-potoloa etxekoen 
partetik! bereziki 
maialenen besarkada 
handi bat!

bergara
elene Larrañaga 
agirre
abenduaren 28an, 9 
urte. zorionak, maitxia! 
patxo potolo bat 
etxekoen partetik eta 
ondo pasatu zure 
urtebetetzea.

oñati
eneko aranburu 
onaindia
abenduaren 27an, 10 
urte. zorionak, eneko!

bergara
ekhi ormaetxea Cid
abenduaren 26an, 6 
urte. zorionak, 
txapeldun! ondo pasatu. 
muxu pilo bat zure 
familia osoaren partetik. 
jarraitu hain jator eta 
alaia izaten.

bergara
aner arriola gallastegi
abenduaren 23an, 10 
urte. zorionak, 
txapeldun! asko maite 
zaitugu eta bikain pasatu 
zure eguna! patxo handi 
bat, julenen eta maeren 
partetik bereziki!

eskoriatza
aitor zubizarreta 
fernandez
abenduaren 22an, 10 
urte. zorionak, aitor! 
eskerrik asko 10 urte 
zoragarri hauengatik. 
aitatxoren eta 
amatxoren partetik.

antzuoLa
maddi iturbe gabira
 abenduaren 21ean, 5 
urte. zorionak, printzesa! 
noaren, amatxoren eta 
aitatxoren partetik.

arrasate
ametz zulueta algorta
abenduaren 22an, 7 
urte. geure anbotoko 
damari, zorionak eta 
musu handi bat!

bergara
markel arrieta 
abenduaren 20an, 9 
urte. zorionak, artista! 
egunero ematen diguzun 
bizi-pozagatik, patxo 
potolo-potolo bat etxeko 
danen partetik, bereziki 
jonek. muaka!

aretxabaLeta
gari eta oihan hernandez 
urzelai
zorionak, gari eta oihan! 
abenduaren 20an 5 urte 
beteko dituzue! ondo ospatu 
zuen urtebetetze eguna lagun 
eta familia artean eta patxo 
handi bat etxeko guztien 
partetik! bereziki izarok!

arrasate
euri zubizarreta 
rodriguez
abenduaren 19an, 
urtebete. zorionak, euri! 
urtetxo bat gure artean! 
muxu handi bana 
etxekoen partetik eta 
belarri tirakadatxo bat! 
muatx!

eLgeta
arantxa arantzeta 
arantzeta
abenduaren 18an.
 94. urtebetetzian, zure 
loiben partetik. zorionak!

aretxabaLeta
irati garai Leturiaga
abenduaren 18an, 12 urte. 
zorionak! jadanik 12 urte! 
muxu eta besarkada 
handi-handi bat etxeko guztien 
eta, bereziki, haritzen eta zure 
lehengusu eta lehengusina 
guztien partetik. oso ondo 
pasatu eta ospatu eguna!

oñati
eider galdos Pombar
abenduaren 17an, 3 urte. 
zorionak, maitia! 
ondo-ondo pasatu zure 
egunian! patxo pila bat 
etxeko danon partetik!

antzuoLa
mikel tena Coma
abenduaren 16an, 3 
urte. zorionak, 
txapeldun! oso ondo 
pasatu zure eguna eta 
muxu handi bat julenen, 
anderren, aitatxoren eta 
amatxoren partetik.

oñati
Josefa Lizarralde 
aiastui
abenduaren 16an, 101 
urte. zorionak! 
ondo-ondo ospatu 
eguna. patxo bat etxeko 
guztien partetik.

arrasate
bea alcalde bengoa
abenduaren 16an, 
urtebetetzea. zorionak, 
amore! zure lagunen 
partetik, ondo pasatu 
eguna.

arrasate
aner horrillo zallo
abenduaren 14an, 2 
urte. zorionak eta patxo 
handi bat gurasoen, 
aitita-amamen, 
izeba-osaben eta 
birramama inmaculada 
eta angelesen partetik.

bergara
mei azkarate-askasua 
abenduaren 13an, 8 urte. 
zorionak, printzesa! ondo 
pasatu zure egunean eta 
jaso patxo handi bat 
etxekoen eta, batez ere, 
zure ahizpa Laiaren eta 
malenen partetik. segi 
horrelako alaia izaten!

oñati
irati zumalde altube
abenduaren 12an, 22 
urte. zorionak eta urte 
askotarako, familia 
guztiaren partetik.

bergara
irati Castro trompeta
abenduaren 11n, 4 urte. 
zorionak, printzesa! 
ondo pasatu zure eguna. 
familiaren, gurasoen eta 
Laiaren partetik. patxo 
handi bat.

z O r I O n  ag u r r a k

oñati
Peru orueta
abenduaren 11n, 4 urte. 
zorionak, peru! ondo 
pasatu zure urtebetetze 
egunian eta lau patxo 
potolo familixa danaren 
eta, bereziki, nataleren 
partetik. zorionak, 
txapeldun!

aretxabaLeta
Danel eta oxel 
zubillaga olabe
abenduaren 10ean, 7 
urte. zorionak, bikote! 
ondo pasatu zuen 
urtebetetze eguna, 
familia osoaren eta, 
bereziki, Liberen 
partetik!

aretxabaLeta
aner eta unax maria 
tercero
abenduaren 5ean, 5 
urte. zorionak, gure 
bihurritxoei!  muxu 
pottolo-pottolo bat 
danon partetik! asko 
maite zaituztegu! mua!
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mEza

(antonio alonsoren alarguna)

2015eko urriaren 2an hil zen, boisen (idaho), 94 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, Euskal Herriko zein Idahoko senideen izenean. 
Oñatin, 2015eko abenduaren 18n.

seme-alabak: angeles (bob) bork, john g. foruria eta mauricia (patxio) alonso. 
bilobak: michael (Laurie) bork eta kirk bork. birlobak: joshua eta brandi bork. 

ilobak eta gainerako ahaideak.
—

haren aldeko meza zapatuan izango da, abenduaren 19an, 19:00etan, 
oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian.

Victoria 
Basabe Alonso

urTEurrEna

2014ko abenduaren 20an hil zen, 79 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2015eko abenduaren 18n.

Lehen urteurreneko meza zapatuan izango da, 
abenduaren 19an, 19:00etan, 

oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian.

Jesus M.
Galdos Cantero

urTEurrEna

oñatin hil zen 2014ko abenduaren 19an, 89 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2015eko abenduaren 18an.

Urtea pasa dela
gogoratuz gaurkuan

oroimenak gordetzen zaitu
bihotzaren barruan

besarkada goxo eta xamur bateaz
beti izango gara onduan

zuganako maitasuna ez da itzaliko
nahiz eta ez egon gure albuan.

urteurreneko meza 
larunbatean izango da, 

abenduaren 19an,19:00etan, 
oñatiko mikel goiaingeruaren 

parroki elizan.

Maria 
Guridi Aiastui

mEza

(maringo belategi baserrikoa)

2015eko azaroaren 11n hil zen, barañainen (nafarroa), 81 urte zituela.

Aurretik, gure esker ona denoi.
Eskoriatzan (Marin), 2015eko abenduaren 18an.

bere arimaren alde egingo den mezara
 gonbidatzen zaituztegu bere senideek,

 abenduaren 20an, 10:30ean, 
maringo santa maria magdalena parrokian.

Luisita
Viteri Ochoa-Aizpurua

asteLehena, 21 martitzena, 22 eguaztena, 23 eguena, 24zapatua, 19 domeka, 20egubakoitza, 18

12:00 debagoiena zuzenean 

13:00 korapilo 

13:30 kantari 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 amaia dj 

15:45 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 ertzak 

17:35 bergara chef 

18:30 berriak 

19:00 sexkulari 

19:15 amaia dj 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak

22:00 hurbilean 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 amaia dj

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak 

01:00 ertzak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 hurbilean 

13:00 ikusi irratia 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 ertzak 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 hurbilean 

17:30 artekale 

18:30 berriak 

19:00 korapilo 

19:30 kantari 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 osoko bilkura bergara

22:00 muga barik

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 osoko bilkura bergara

00:30 debagoiena zuzenean 

01:00 berriak 

01:30 muga barik

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 muga barik 

13:00 korapilo 

13:30 osoko bilkura bergara 

14:30 berriak 

15:00 muga barik 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 hurbilean 

17:30 zaindu zaitez 

18:00 platopic 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 osoko bilkura bergara 

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

10:00 korapilo 

10:30 kantari 

11:00 platopic 

11:25 zorion agurrak 

11:30 korapilo 

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 bergara chef 

13:30 Lurrean bizi 

14:00 debagoiena zuzenean 

15:00 bergara chef 

16:00 debagoiena zuzenean 

17:00 artekale 

18:00 ur eta lur 

18:30 platopic 

19:00 korapilo 

19:30 kantari 

20:00 debagoiena zuzenean 

21:00 olentzero & co. musikala 

22:45 amaia dj 

23:30 bergara chef

00:30 debagoiena zuzenean

10:00 korapilo 

10:30 kantari 

11:00 platopic 

11:25 zorion agurrak

12:00 osoko bilkura: arrasate 

13:00 astea iruditan 

13:05 bergara chef 

14:00 amaia dj 

14:45 sexkulari 

15:00 debagoiena zuzenean 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:05 ekt 

16:35 Lurrean bizi 

17:00 korapilo 

17:30 kantari 

18:00 bergara chef 

19:00 debagoiena zuzenean 

20:00 astea iruditan 

20:05 muga barik 

20:35 osoko bilkura: oñati 

21:30 bergara chef 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:30 astea iruditan 

23:35 zaindu zaitez

00:00 muga barik 

00:30 amaia dj 

01:15 debagoiena zuzenean 

02:15 astea iruditan 

02:20 artekale 

03:10 amaia dj 

04:00 astea iruditan

10:00 korapilo 

10:30 kantari 

11:00 ikasgelatik 

11:30 zorion agurrak 

11:35 amaia dj 

12:20 osoko bilkura: oñati 

13:00 debagoiena zuzenean 

14:00 astea iruditan 

14:00 ekt 

14:30 onein 

15:00 Lurrean bizi 

15:30 muga barik 

16:00 debagoiena zuzenean 

17:00 astea iruditan 

17:00 korapilo 

17:30 kantari 

18:00 platopic 

18:25 zorion agurrak 

18:30 muga barik 

19:00 osoko bilkura: arrasate 

20:00 bergara chef 

21:00 debagoiena zuzenean 

22:00 astea iruditan 

22:05 ekt 

22:30 amaia dj 

23:15 Lurrean bizi 

23:45 debagoiena zuzenean

00:45 astea iruditan

00:50 bergara chef

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 ekt 

13:00 korapilo 

13:30 kantari 

14:00 hurbilean 

14:30 berriak 

15:00 ekt 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 Lurrean bizi 

17:30 ikusi irratia 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 bergara chef 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 amaia dj 

23:00 debagoiena zuzenean 

23:30 berriak

00:00 amaia dj 

01:00 debagoiena zuzenean 

01:30 berriak

GOIENA TELEBISTA

as t e a  g O I e n a n

GoiEna

hauteskundeen 
emaitzen berri
asteleheneko albistegian, dome-
kako Espainiako Gorteetarako 
hauteskundeen emaitzen gai-
neko informazio zabala jaso ahal 
izango da Goiena telebistan. izan 
ere, bertan erakutsiko dira, adi-
bidez, debagoieneko datuak 
zeintzuk izan diren.
'Berriak'
astelehena, 14:30

GoiEna

bergarako osoko 
bilkura ikusgai
asteleheneko bergarako osoko 
bilkuran, kargua utziko du juan-
je alberdi alkateak, eta bertan 
jasotakoak oso-osorik ikusteko 
aukera izango da martitzenean 
telebistan. Hala, herritarrek ger-
tutik jarraitu ahal izango dute 
gertatutakoa.
'osoko bilkura'
martitzena, 21:00

ARRASATE IRRATIA

Gaur, egubakoitza, 10:00etan 
eskainiko den Igo autobu-
sera! irratsaioak oporrak 
hartuko ditu Gabonetan 
eta urtarrilaren 11n itzuli-
ko da berriro 107.7ko uhi-
netara. Bitartean, Arrasa-
te Irratian uneoro musika 
entzuteko aukera izango 
da; beraz, Gabonetan ere 
izan bidelagun irratia.

urtarrilaren 11n 
bueltatuko da 'igo 
autobusera!' 

Astean zehar jasotakoen 
laburpena eskainiko da 
asteburuan 10:00etan. Bes-
teak beste, elkarrizketa 
hauek entzun ahal izango 
dira: aurtengo tobera antzer-
ki satirikoko koordinatzai-
le Aitor Agirianori eginda-
koa eta santamasei buruz 
Komisiñoko kide Oihan 
Vitoriari egindakoa. 

asteko gainbegiratua 
zapatuan eta 
domekan 10:00etan

g u a r D I a kO  fa r m a z I a k

arrasate

egubakoitza, 18 fernandez maisu aranbarri  kalea, 1 943 79 22 26

zapatua, 19 irizar erguin, 11 943 79 12 39

Domeka, 20 amezua sta. marina, 32 943 79 09 74

astelehena, 21 españoL moraLes araba etorb.,  14 943 79 18 65

martitzena, 22 ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09

eguaztena, 23 etxeberria zarugalde kalea, 38 943 77 16 30

eguena, 24 aLberto azkoaga ferrerias kalea, 1 943 79 15 15

Bergara

egubakoitza, 18 guaLLar san antonio, 5 943 76 11 05

zapatua, 19 esteLLa matxiategi 5 943 76 19 63

Domeka, 20 esteLLa matxiategi 5 943 76 19 63

astelehena, 21 aLVarez mozos iparragirre, 2 943 76 12 15

martitzena, 22 urrutikoetxea orixondo plaza 4 943 76 11 74

eguaztena, 23 zabaLa barrenkale, 25 943 76 16 87

eguena, 24 guaLLar san antonio, 5 943 76 11 05

OñatI

egubakoitza, 18 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

zapatua, 19 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

Domeka, 20 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

astelehena, 21 garate kale barria,  42 943 78 05 58

martitzena, 22 garate kale barria,  42 943 78 05 58

eguaztena, 23 juLdain kale barria,  6 943 78 11 28

eguena, 24 igartua kale zaharra 1 943 78 01 22

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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oroiGarria

(eskolako gurasoa)

abenduaren 12an hil zen.

Bergaran, 2015eko abenduaren 18an. 

San Martin Agirre Herri Eskolako Komunitateak 
bat egiten du familiaren saminarekin.

Inmaculada
Gantxegi Carballo

urTEurrEna

(esteban zabaletaren alarguna)

2014ko abenduaren 9an hil zen, 86 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2015eko abenduaren 18an.

Lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
abenduaren 20an, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian.

Maria
Unzueta Kortabarria

urTEurrEna

2014ko abenduaren 25ean hil zen, 55 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2015eko abenduaren 18n.

Lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
abenduaren 20an, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian.
—

Beti izango zaitugu gogoan.

Juan Maria 
Benitez de la Cruz

oroiGarria

2015eko abenduaren 12an hil zen.

Zure ilobak.
Oñatin, 2015eko abenduaren 18an.

Tia maittia.

Mari Carmen
Zubizarreta Guridi

urTEurrEna

2014ko abenduaren 24an hil zen, 86 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Bergaran, 2015eko abenduaren 18an.

Lehen urteurreneko 
meza domekan izango 
da, abenduaren 20an, 

12:00etan, bergarako santa 
marina parrokian.

Malkoekin batera etorri zaizkit
oroimen guztiak burura,

bihotzeko min hau lasaitzeko
itxuraz.

Zuk emandako guztia ezin da
bertso baten soilik aipa,

baina gure artean betiko egongo
zarela ezin daiteke uka.

Agueda 
Gastañaga Garay

(ignacio balzategiren alarguna)

oroiGarria

2014ko abenduaren 20an hil zen, 93 urte zituela.

Zure bilobak.
Arrasaten, 2015eko abenduaren 18an.

Izan zarenagatik eta erakutsi diguzunagatik ez zaitugu inoiz ahaztuko.

Ines 
Agirrebengoa Gabilondo

EskEr ona

(matias sagastaren alarguna)

2015eko abenduaren 10ean hil zen, 90 urte zituela.

Arrasaten, 2015eko abenduaren 18an.

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

—
Maitatua sobera, nintzelarik haurra

ez nekien nik zer zen, amaren beharra
bortu batean orain naiz bakar-bakarra,

amaz orhoit orduko heldu zait nigarra!

Faustina
Arana Pagaldai

urTEurrEna

2014ko abenduaren 27an hil zen, 79 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.
Oñatin, 2015eko abenduaren 18an.

Lehen urteurreneko meza, 
2015eko abenduaren 19an, 

zapatuan, 19:00etan, 
oñatiko mikel goiaingeruaren 

parrokian izango da.

Joan izanak ez du esan nahi
zuekin ez nagoela.

Bakarrik, nire gorputzak
ezin izan zuela ematen jarraitu

nire bihotzak
betiko emango dizuena.

Ana Maria 
Cueva Valenzuela

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.

oroiGarria

Tio Enrique, Arantxa, Uriel, Txomin, Nerea, Mailen eta Irati.
Oñatin, 2015eko abenduaren 18an.

Zure etxea izan da denontzat abaro,
laguntzeko beti prest zinen une oro.

Heriotzak gaitu samindu zeharo,
gogoratuko gara zutaz egunero.

Eskerrik asko, Mari Karmen.

Mari Karmen
Zubizarreta Guridi

EskEr ona

(Victor herranen alarguna)

abenduaren 15ean hil zen, 97 urte zituela.

Bergaran, 2015eko abenduaren 18an.

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

Sofia
Aranzabal Cacicedo

EskEr ona

(bixente unzurrunzaga Lizarralderen alarguna)

2015eko abenduaren 13an hil zen, 89 urte zituela.

 Oñatin, 2015eko abenduaren 18an. 

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

bihotz-bihotzez besarkada handi bana familiaren izenean.

Jesusa
Uribesalgo Zuazua

faustina arana Pagaldai. arrasaten, abenduaren 10ean. 90 urte.
kristina arregi egidazu. arrasaten, abenduaren 11n. 87 urte.
Casimira Constancia moto Custodio. arrasaten, abenduaren 12an. 94 urte.
inma gantxegi Carballo. bergaran, abenduaren 12an. 42 urte.
mari karmen zubizarreta guridi. oñatin, abenduaren 12an.
gurutz Jausoro ugarte. oñatin, abenduaren 12an. 82 urte.
Jesusa uribesalgo zuazua. oñatin, abenduaren 13an. 89 urte.
eugenio osa alberdi. bergaran, abenduaren 13an. 90 urte.
Juan azkarate agirrezabal. bergaran, abenduaren 14an. 89 urte.
sofia azkarate Cacicedo. bergaran, abenduaren 15ean. 97 urte.
Lourdes orue aduna. arrasaten, abenduaren 15ean. 92 urte.
Jose moreda Casado. arrasaten, abenduaren 15ean. 66 urte.
maria teresa irasuegi Larrañaga. aramaion, abenduaren 16an.

h I l Da kOa k

oroiGarria

Aramaion, 2015eko abenduaren 18an.

Aramaioko herriak zure lana eta dedikazioa eskertuz.
Beti gogoan.

Maria Teresa 
Irasuegui Larrañaga

oroiGarria

(eskolako marga langilearen aita)

abenduaren 16an hil da.

Eskoriatzan, 2015eko abenduaren 18an.

Luis Ezeiza Herri Eskolako Komunitateak bat egiten du familiaren saminarekin.

Francisco
Morales Gay
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musika

aretxabaLeta gabonetako saioa
Leizarra musika eskolako kideen 
emanaldia. 
gaur, egubakoitza, herriko plazan, 18:00etan. 

arrasate Lukas Prest
Hardcore doinuak nagusi Esko-
riatzako taldearekin. 
gaur, egubakoitza, jai zalen, 18:30ean. 

eskoriatza gabonetako saioa
Beheko Errota musika eskolako 
neska-mutikoen emanaldia. 
gaur, egubakoitza, zaldibarren, 18:30ean. 

bergara gabonetako kontzertua
Musika eskolako ikasleen ema-
naldia. 400 bat ikaslek parte har-
tuko dute. 
gaur, egubakoitza, pilotalekuan, 18:30ean. 

oñati tutan Come on eta kimera
Tutan Come On taldeak Emaida-
zu mainstream diskoa aurkeztu-
ko du.
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan. 

aramaio gabon kanten topaketa
Herritarrekin talde bat osatu 
dute topaketan parte hartzeko. 
bihar, zapatua, kultura etxean, 19:00etan. 

oñati oñati abesbatzaren saioa
Mirengu Plazaolaren eta Loli 
Ordokiren aginduetara. 
bihar, zapatua, agustindarren elizan, 20:00etan. 

eskoriatza musika eskolako 
banda
Gabonetako kontzertua. 
bihar, zapatua, zaldibarren, 20:00etan. 

bergara gabonetako kontzertua
Udal Musika Bandako, Aritzeta 
Abesbatzako, Bergarako Orkestra 
Sinfonikoko, Bergarako Orfeoiko 
eta Bergarako Musika Eskolako 
kideak. 
bihar, zapatua, pilotalekuan, 20:30ean. 

aramaio bizente goikoetxea 
abesbatza 
Gabonetako kontzertua egingo 
du 12:00etako meza nagusiaren 
ostean. 
etzi, domeka, san martin elizan, 12:00etan.

oñati ixilik, ets eta ze esatek! 
Sarrerak salgai egongo dira leiha-
tilan, bost eurotan. 
bihar, zapatua, gaztelekuan, 22:30ean. 

oñati gabonetako emanaldia
Jose de Azpiazu musika eskola-
koen kontzertua. Askotariko doi-
nuak joko dituzte. 
abenduaren 21ean, san martin egoitzan, 
18:00etan. 

antzuoLa gabonetako kontzertua
Musika eskolako ikasleen ema-
naldia. Besteak beste, Gaboneta-
ko kantak joko dituzte. 
abenduaren 21ean, torreosoroan, 18:30ean. 

eLgeta  gabonetako emanaldia
Lorea Larrañagaren ikasleek 
Gabonetako kontzertua egingo 
dute. Ikasturtean landutakoa 
kalera aterako dute. 
abenduaren 22an, espaloian, 18:30ean.

antzerkiak

aretxabaLeta 'suerte' 
Txaro Gallego aretxabaletarrak 
Suerte delako bakarrizketa estrei-
natuko du. 
gaur, egubakoitza, arkupen, 19:00etan. 

eLgeta 'full monty'
Txintxaun Kolektiboaren eskutik. 
Sarrerak salgai Espaloia edo Ber-
garako Pol-Pol tabernan. 
gaur, egubakoitza, espaloian, 22:30ean. 

oñati 'itsasoaren emazteak'
Oinkari dantza taldearen eta 
Hika Teatroaren eskutik. 
gaur, egubakoitza, santa anan, 22:30ean.

Zuzentasun moralari buruz 
egiten du berba Steven 
Spielbergek El puente de 

los espias filmean. James 
Donovan pertsonaiaren bidez,  
gizarte batek izan behar dituen 
balioak aipatzen ditu. Kontatzen 
duen istorioa gerra hotzean 
kokatzen da, 1950eko 
hamarkadaren bukaeran eta 
1960ko hamarkadaren 
hasieran. Garai hartan 
Ameriketako Estatu Batuek eta 
Sobietar Batasunak lehia estua 
zuten mundua kontrolatu 
nahian. Bi potentziek 
munduaren aurrean itxura 
mantentzen zuten arren, 
azpitik, euren arteko ezkutuko 
espioi gatazka zegoen.  
Mesfidantzaren eraginez batak 
bestearen asmoak ezagutu nahi 

zituen. Hori horrela, gizarte 
osoan paranoia giro bat sortu 
zen. Eta giro horren aurrean 
zaila izaten da ezarritako  
balioak eta legeen erabilera 
zuzena mantentzea. Agian, 
Spielbergek duela 50 urteko 
gertakizun bat erabiliz, egungo 
garaiari buruz hitz egiten du. 
Azkeneko gertakizunekin giroa 
nahiko aztoratua dagoenez, oso 
garrantzitsua da ikasitako 
balore moralak ez ahaztea: bai 
gizarte mailari dagokionez – 
gobernuen eta erakundeen 
bidez– eta baita pertsona 
bakoitzaren banakako lanarekin. 
Zuzendariak, Schindlerrekin edo 
Lincolnekin egin zuen moduan, 
pertsonaia bat hartzen du, eta 
horren kemena eta zuzentasun 
morala eredutzat hartuz, 

pertsonen lanaren balioa eta 
horrek gizartean izan dezakeen 
eragina aldarrikatzen ditu. 

Baina ez kezkatu. Filma ez 
da panfleto astun bat. 
Spielbergek urte askotxo 
darama filmak egiten eta ondo 
daki zinema entretenimendua 
dela eta nola kontatu behar 
dituen istorioak ikuslearen 
arreta mantentzeko. Badaki 
kamera non jarri, planoekin nola 
jokatu, zer erritmo erabili,   
istorio desberdinak nola 
nahastu dena ulergarria izateko 
eta aktoreak nola zuzendu du 
–aipagarria dira Tom Hanks-en 
eta Mark Rylanc-en lanak–… 
Horrekin guztiarekin, pelikula 
dotore eta erakargarria egin du.

Zuzentasunaren indarra

arrasate

AMAIA ANTZOKIA

sicario

domeka: 19:30.

astelehena: 20:30.

el viaje de arlo

domeka: 17:00.

oñati

KULTURA ETxEA

en el corazon del mar

egubakoitza eta zapatua: 

22:30.

domeka: 19:30, 22:30.

astelehena: 19:30.

Campanilla y la 

leyenda de la bestia

zapatua eta domeka: 

17:00.

aretxabaLeta

ARKUPE

ocho apellidos 

catalanes

egubakoitza: 22:00.

zapatua: 19:30, 22:00.

domeka: 19:30.

astelehena: 16:00.

Pan

zapatua eta domeka: 

17:00.

gasteiz

FLORIDA

Coco, el pequeño 

dragon (euskaraz)

zapatua eta domeka; 

12:00.

45 años

astelehena, eguaztena, 

egubakoitza eta domeka: 

16:30, 20:30, 22:50.

eguena: 17:30.

Ciclos, el dia mas 

corto

astelehena: 20:00.

el puente de los 

espias

egubakoitzetik 

domekara, martitzena 

eta eguaztena: 18:30, 

21:15.

astelehena: 22:30.

el viaje de arlo

egubakoitzetik 

eguaztenera: 16:45.

zapatua eta domeka: 

12:00.

eguena: 17:30.

hotel transilvania 2

zapatua eta domeka: 

12:00.

invisibles

egubakoitzetik 

eguaztenera: 20:15, 

22:30.

eguena: 17:30.

La novia

egubakoitzetik 

eguaztenera: 22:30.

eguena: 17:30.

Los juegos del 

hambre: sinsajo

egubakoitzetik eguenera: 

17:15.

zapatua eta domeka: 

12:00.

ocho apellidos 

catalanes

egubakoitzetik eguenera: 

17:30.

egubakoitzetik 

eguaztenera: 20:00, 

22:30.

zapatua eta domeka: 

12:00.

Papa o mama

egubakoitzetik 

eguaztenera: 16:30.

star Wars: el 

despertar de la fuerza

egubakoitzetik eguenera: 

17:00, 19:45, 22:30.

sufragistas

egubakoitzetik 

eguaztenera: 18:15, 

20:20, 22:30.

eguena: 17:15.

BOULEVARD

star Wars: el 

despertar de la fuerza

egubakoitza eta zapatua: 

23:30.

egubakoitzetik domekara 

eta eguaztena: 17:30, 

19:00, 20:00, 20:30, 

22:00.

zapatua eta domeka: 

16:00, 17:00.

egubakoitza eta zapatua: 

16:30, 19:30, 22:30.

domeka, astelehena eta 

eguaztena: 16:30, 

19:30, 22:20.

martitzena: 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 

19:00, 19:30, 20:00, 

20:30, 22:00, 22:20.

eguena: 15:30, 16:15, 

16:30, 17:00.

star Wars: el 
despertar de la 
fuerza, 3D
egubakoitza eta zapatua: 
00:00.
egubakoitzetik domekara 
eta eguaztena: 18:00, 
18:30, 21:00, 21:30.
zapatua eta domeka: 
15:00, 15:30.
martitzena: 15:00, 
15:30, 18:00, 18:30, 
21:00, 21:30.
eguena: 15:00, 16:00.

sufragistas
zapatua eta domeka: 
00:45.
egubakoitzetik 
domekara: 18:00, 20:15, 
22:30.
zapatua, domeka eta 
martitzena: 15:45.
eguena: 15:30, 17:45.

ocho apellidos 
catalanes
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
egubakoitzetik 
domekara: 17:50, 20:10, 
22:20.
zapatua, domeka eta 
martitzena: 15:40.

Los juegos del 
hambres: sinsajo
egubakoitza eta zapatua: 
00:15.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:45, 
21:30.
zapatua, domeka eta 
eguena: 16:00.

martitzena: 19:40, 

22:20.

el puente de los 

espias

egubakoitza eta zapatua: 

23:45.

egubakoitzetik 

eguaztenera: 18:15, 

21:00.

zapatua, domeka eta 

martitzena: 15:30.

eguena: 16:30.

en el corazon del mar

egubakoitzetik 

domekara: 20:00, 

22:30.

truman

egubakoitza eta zapatua: 

00:30.

el viaje de arlo

egubakoitzetik 

domekara: 17:45.

zapatua, domeka eta 

martitzena: 15:30.

eguena: 15:30, 17:35.

hotel transilvania 2

zapatua, domeka eta 

martitzena: 15:30.

martitzena: 17:35.

eL Puente De Los esPias  

zuzendaria: steven spielberg.
herrialdea: aeb.
urtea: 2015.
aktoreak: tom hanks, mark rylance, amy 
ryan.
iraupena: 135 minutu.

ANTONIO zAbAlA

KrItIKA

ZInEMA

zerbitzuak

Euskara irabazle, denok irabazle!

Laboral Kutxa Baskonia
Real Madrid

Partidurako 4 sarrera bikoitz ditugu
Urtarrilaren 3an, 18:00etan buesa Arenan jokatuko den partidurako.

PArTE HArTzEkO (AbENdUArEN 22rA 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
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arrasate 'Pintto, pintto'
Anita Maravillas taldearekin. 
Arropa garbitegi batean agertzen 
den txakurkume batek hango 
langile baten bizitza aldatuko du. 
etzi, domeka, amaia antzokian, 17:00etan.

hitzaLDiak

Debagoiena oñati 'gabonak... eta 
etxean aulki bat hutsik'
Doluan diren familientzat Gabo-
nei aurre zelan egin laguntzeko 
hitzaldia. Gazteleraz. Izaskun 
Andonegi izango da hizlaria eta 
hainbat lagunek testigantzak 
emango dituzte.  
bihar, zapatua, arantzazuko asis topagunean, 
10:30ean. 

erakusketak

eLgeta eskulan erakusketa
Alicia Gartziak buztinarekin egin-
dako lanak ikusgai aste bukaeran.  
buztina egiteko gelan, 18:00etan.

eLgeta margolanak
Usoa Mendikute margolari ber-
gararraren lanik aipagarrienak 
ikusgai eta salgai. 
urtarrilaren 6ra arte, espaloian, 17:00etan.

aretxabaLeta Demetrio iriarte
Txistulariaren jaiotzaren 100. 
urteurrena betetzean, askotariko 
materiala duen erakusketa.  
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. 
abenduaren 20ra arte, kulturaten.

arrasate 'Dinbi, danba, 
mailukaren hotsa'
Bixente Barandiaranen lanak eta 
burdina hizpide. 
harresi aretoan ikusgai.

gazteLekuak

oñati gozogintza tailerra 
8-12 urte arteko neska-mutikoek 
postreak egingo dituzte gaztele-
kuan.  
gaur, egubakoitza, eta, bihar, zapatua, kuboan.

arrasate mahai-jolasak
Askotariko jolasak. 
bihar, zapatua, erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean. 

eskoriatza oparigintza tailerra
Gazteendako. 
bihar, zapatua, gaztelekuan, 17:30ean.

aretxabaLeta Ping-pong 
txapelketa
Gazteendako. 
bihar, zapatua, gaztelekuan, 17:30ean.

arrasate talogintza tailerra
Gazteendako.
etzi, domeka, erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean.

aretxabaLeta finalak
Ping-pong txapelketako finalak.
etzi, domeka, gaztelekuan, 17:30ean.

eskoriatza bonboigintza tailerra
Bonboiak egiten ikasiko dute.
etzi, domeka, gaztelekuan, 17:30ean.

azoka

aretxabaLeta neguko azoka
Bertako produktuen eta ekoizpe-
nen azoka, lehen aldiz. 
gaur, egubakoitza, herriko plazan,  18:00etan. 

bergara nafar feria
Elkarteen arteko sukaldaritza 
lehiaketa, poniak eta zezentxoak 
eta Nafarroako produktuak das-
tatzeko eta erosteko aukera, bes-
teak beste.
bihar, zapatua, san antonion, 09:00etan. 

oñati elkar heziren elkartasun 
azoka
18 bat GKE, Acesmaren eta Guru-
tze Gorriaren jostailu bilketa, 
clown ikuskizuna eta beste hain-
beste ekintza egongo dira.
bihar, zapatua, foruen plazan, 09:00etan.

besteLakoak

aretxabaLeta tonbola
Leizarra musika eskolako kideek 
instrumentuak erosteko aukera-
rik ez dutenei laguntzeko dirua 
batuko dute. 
gaur, egubakoitza, herriko plazan, 18:00etan. 

eLgeta garagardo jaia
Txistor-jana egingo dute 21:00etan, 
mahai-tenis txapelketa  00:00etan, 
eta 02:00etan oliba-hezur jaurti-
keta. Bitartean, hainbat gara-
gardo dastatzeko aukera egongo 
da. 
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 21:00etan. 

irteera

oñati saturraran eta Lekeitio
Bizkaiko bira egiten duen GR-123 
kostaldeko ibilbidea egingo dute: 
hamasei kilometro eta 500 metro-
ko desnibela. Urteko azken men-
di irteera egingo du Aloña Men-
diko mendi sailak. 
etzi, domeka, postetxean, 08:30ean. 

Literatura

eskoriatza 'mi casa'
Garun-paralisia duten umeenda-
ko eta 10 urtetik beherakoenda-
ko ipuin kontaketa saioa egingo 
du Virginia Imazek. 
abenduaren 22an, zaldibarren, 16:00etan.

bertsoLaritza

arrasate santamasetako saioa
Jon Maia, Uxue Alberdi, Alaia 
Martin eta Etxahun Lekue ohol-
tza gainean. Asier Iriondo izango 
da gai-jartzailea. Sarrerak, hamar 
euro.
abenduaren 22an, amaia antzokian, 20:30ean. 

Deia

oñati gabonetako postalak egiten
Umeendako ekintza. 
abenduaren 21ean, ludotekan, 16:45ean. 

oñati olentzero elkar hezin
Hango ikasleek eta irakasleek 
harrera egingo diote. 
abenduaren 22an, ikastetxean, 10:00etan. 

kiroLak

oñati Vi. ziklo-krosa
Urrutxun, hilerriaren ondoan, 
jokatuko dute lasterketa. Kade-
teak, juniorrak, masterrak, eliteak 
eta 23 urtez azpikoak lehiatuko 
dira. 
etzi, domeka, urrutxun, 10:00etan.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.eus   |   faxa: 943 25 05 00

non-zer abendua 18
abendua 22

zerbitzuak

Album honetan, 
neska bat da protagonista nagusia,

eta gustatuko zaio 
munstroen lurraldera joatea, eta,

munstroak lagun, munstrokeriak egitea,
helduen mundua trasgrediturik.

Munstroek eta haurrek ohe berean 
lo egiten dute eta, hortaz, ez da harritzekoa, 
haiek ere haurrak bezain beldurtiak izatea.

Noski, Valentina neskato ausartak 
laguntza eskainiko die munstroei eta,

azkenean, puzten eta puzten doan beldurra,
barre algara eta lasaitasun bihurtuko da.

www.pamiela.com

Arrasateko Udalari esker 

Golden Apple Quartet-en 
`Mundo Intrepido´ obra ikusteko 
sarrerak ditugu.
Amaia Antzokian. Arrasaten
Abenduaren 23an, 20:00etan.

PArTE HArTzEkO (AbENdUArEN 21ErA ArTE)

sMs: KLUBA [Goldenapple] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

Telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.eusWhatsApp: KLUBA Goldenapple [bazki-

dearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

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

tuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

Txatxilipurdiri esker

Txikilandiarako lau bonu ditugu 
zozketatzeko.
Urtarrilaren 2an, 3an eta 4an, 
Uarkapen. Arrasaten.

PArTE HArTzEkO (AbENdUArEN 23A bAINO lEHENAgO)

sMs: KLUBA [Txikilandia] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

Telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.eusWhatsApp: KLUBA Txikilandia [bazkidea-

ren zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

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

tuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

AEd elkarteari esker 

Santamas bertso jaialdirako 
sarrerak ditugu.
Amaia Antzokian. Arrasaten
Abenduaren 22an, 20:30ean

PArTE HArTzEkO (AbENdUArEN 20rA ArTE)

sMs: KLUBA [Bertso] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

Telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.eusWhatsApp: KLUBA Bertso [bazkidearen 

zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

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

tuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

Aretxabaletako Udalari esker 

Bertso emanaldirako 
sarrerak ditugu.
Arkupe aretoan. Aretxabaletan
Abenduaren 26an, 19:00etan

PArTE HArTzEkO (AbENdUArEN 20rA ArTE)

sMs: KLUBA [Maialen] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

Telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.eusWhatsApp: KLUBA Maialen [bazkidearen 

zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

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

tuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

bagara-ri esker 

Tobera, bailarako antzerki satirikoa 
ikusteko sarrerak ditugu.
kiroldegian. Eskoriatzan
Abenduaren 28an, 19:30ean.

PArTE HArTzEkO (AbENdUArEN 22rA ArTE)

sMs: KLUBA [Tobera] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

Telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.eusWhatsApp: KLUBA Tobera [bazkidearen 

zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.
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Bi lagunendako otorduen zozketa astero Puntuan. Hartu parte eta... on egin!

'Puntua' oraindik etxean Jasotzen ez Baduzu: 
943 25 05 05 edo Puntua.eus edo  Whatsapp: 688 69 00 07

Larrañaga 
gozotegiko gorringo 
turroia.

MIrArI AlTUbE  |  arrasaTE

"A ze ilusioa zuen gure amamak 
etxean hazitako txerria santa-
masetan erakusteko", dio Amaia 
Uribarrenek, haren iloba gaz-
teenak. Eta astelehenean eta 
martitzenean Arrasateko kalee-
tan izango da Sabiñe, santamas 
jaien erdi-erdian. "Gure amama 
ez dago, uztailean hil zen, baina 
benetan poztuko zen ikusiko 
balu".

Amamaren eskaera 
Orain dela hiru urte hasi ziren 
txerriak hazten Udala auzoko 
Uxarte baserrian; hain zuzen, 
Joxepa Ibarrondo amamak eska-
tuta. "Jatekoa alferrik galtzen 
zela etxean esaten zuen, eta txe-
rria hazi zitekeela harekin. Ordu-
tik, urtero ekartzen dugu". Txe-
rria hazi ostean akabatu eta 
etxerako txorizoak eta gainera-
ko jatekoak egiten dituzte: "Ama-
mak egiten zuen txorizoen osa-
gaien nahastea, berak zekien 
sasoi bateko errezeta. Eta ez zion 
beste inori uzten nahaste horre-
tan eskua sartzen", dio Amaiak, 
umoretsu, amama Joxeparekin 
akordatuta. 

90 urtera iritsita egon arren 
sasoitsu zegoen Uxarteko alaba, 
eta birramama izatera ere iritsi 

zen: "Zoratzear zegoen Martin 
birbilobarekin; alargun geratu 
ostean bizipoza eman zion hark".

'Sabiñe' eta 'Linda' 
Amamaren erretolikari kasu 
egin eta Santamas Komisiñokoei 
iaz egin zieten txerriaren eskain-

tza, baina ordurako hitzartuta 
zuten beste baserritar batekin. 
"Aurten, akordatu egin dira gure-
kin, eta eskerrak eman gura 
dizkiegu horregatik", dio.

Bi txerri hazi dituzte etxean: 
Sabiñe eta Linda. Biak ala biak 
gustura bizi dira Uxarten duten 

txabolan, eta, pisatu ez badituz-
te ere, seguru daude 150 kilotik 
gorakoak direla. Pisu handia 
bakarrik ez, gihartsuak ere badi-
ra: "Indar handia du Sabiñe-k 
eta beldur apur bat ere ematen 
digu, santamasetako zalaparta-
ren erdian ez dakigu-eta zein 
jarrera hartuko duen", esan du, 
kezkatuta.

Hori iritsi bitartean, jaten 
ematen jarraitzen dute etxekoek, 
bereziki ilusioz gainezka joaten 
den Martin birbilobak; pozik, 
gainera, guztiak, amama Joxe-
paren ilusioa betetzera doalako.

Joxepa, Martinekin.  |   amaia uribarrEn 

Amaia Uribarren eta Martin Sabiñe-ri jaten ematen.  |   mirari alTubE

uxarte baserriko joxepa ibarrondoren ilusioa zen etxean hazitako txerria santamasetan erakustea

joan den uztailean hil zen, 90 urte zituela, eta egunotan etxekoek ondo gogoan dute hura

amamaren txerria, azokarako gertu
B u k at z e kO

IdOIA 
ETxEbErrIA

H
ostoekin egin du 
amets. Zeruan jira
-biraka zebiltzan. 
Zirimola ederra osa-

tzen zuten. Kolore eta tamai-
na askotakoak, batera eta 
bestera hegan. Gorrixkak, 
marroiak, berdekarak. Txiki 
zein handi. Haizearekin jola-
sean. Eta bera saltoka eta 
korrika. Haiek harrapatu 
nahian. Baina ihes egiten zio-
ten. Behin eta berriz. 

Amets polita izan zitekeen. 
Baina ez. Amesgaiztoa zen. 
Izerditan esnatu da. Ernega-
tuta. Pedro kale garbitzailea 
da, eta kokoteraino dago hos-
toekin. Gaur ere hostoak bil-
tzera joan beharko du, erratza 
eta pala hartuta. Hosto multzoa 
egitea lortu orduko, haize 
madarikatuak denak sakaba-
natzen dizkio. Ufada batekin, 
lan guztia pikutara. Eta gai-
nera, arbolen jarioa etengabea 
da. Gorroto du urte sasoi hau. 

Alfredo Laudioko enpre-
saburua da, eta harentzat, 
seguruenez, amets ederra 
izango litzateke Pedrorena. 
Zoragarria. Ondo baino hobe-
to asmatu du hostoei etekina 
ateratzen. Ez du ba Gernika-
ko arbolaren perfumea sortu? 
Gernikako arbolaren hostoak 
beratuz egin ei du Haziak 
lurrina: Gure lurraren esen-
tzia. "Euskal Herritik urrun 
dauden eta etxea oroitu nahi 
dutenentzat". Internetez sal-
tzen du. Ikaragarri maite du 
urte sasoi hau. 

Hostoak

a z k e n  B e r B a


