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lEIrE kOrtAbArrIA  |  bergara

Bergaran ehungintzaren industria-
ren aztarna batzuk bazeuden XV. 
mendean, Espainiako Errege-Erre-
gina Katolikoek sinatutako orde-
nantza batzuetan "Bergarako oihal
-egileak" aipatzen zirelako. Bada, 
hainbeste mende iraun duen tradi-
zio batek ezin izan du tinko jarrai-
tu XXI. mende honetako krisi eko-
nomikoaren, globalizazioaren eta 
deslokalizazioaren aurka. Herrian 
geratzen zen sektoreko lantegi baka-
rra, Tavex, ixtea erabaki dute orain-
go ugazabek, Brasilgo Santista 
multinazionalak. Aro luze baten 
amaiera da.

Goraldia, ordea, luzea izan zen, 
Bergarari ospea ematerainoko. XV. 
mendeko oihal-egile xume haietatik 
1846. urtera jo behar dugu, urtarri-
laren 23ra, hain zuzen, egun hartan 
sortu baitzen Fábrica de Hilados y 
Tejidos de Vergara izeneko elkartea, 

bi milioiko hasierako kapitalarekin. 
Hura izango zen gerora, 1904. urtea 
ezkero, Algodonera izenez ezagutu 
izan dena. Sortzaileak ziren bi fran-
tses, Silva eta Frois, eta huescatar 
bat, Blanc. Orduko bitxikeria batzuk 
ailegatu zaizkigu: adibidez, ordukoak 
dira Xenpelarren bertso batzuk, 
ustez, lantegiak egiten zebiltzanean 
abesten zirenak: Asten danean fabri-
ka / Lenengo nere tunika… 

Bestetik, dokumentatuta dago 
Bergarara teknikari frantsesak eto-
rri zirela, eta ordukoak dira Berga-
rako hizkeran geratu diren hitz 
batzuk: adibidez, txantilloia, fran-
tseseko échantillon hitzaren egoki-
tzapena; eta eskerrak emateko 
mertxi esateko ohitura.

Ez dago guztiz argi zergatik 
aukeratu zuten Bergara sortzaileek; 
XIX. mende erdialdean, 4.500 biz-
tanle zituen, Bilbo, Gasteiz edo 
Donostia baten 12.000 edo 15.000 

biztanleetatik oso urruti. Gainera, 
Kataluniako ehungintza dagoeneko 
indartsu zebilen. 

Historialari batzuen esanetan, 
Bergararen alde egin zuten muga-
rekin zein Espainiako erdialdeare-
kin ondo komunikatuta egoteak, 
eta Deba ibaiaren ondoan lursail 
libreak egoteak; ur horiek beharrez-
koak ziren energia sortzeko, eta 
sortzen joan ziren lantegi berriak 

ere ibaiaren ondoan eraiki ziren. 
Esaten zenez, Deba ibaia indartsua-
go jaisten zen Bergaran, eta Arra-
saten, adibidez, ez zen hori kasua. 
Dena dela, arrazoi garbi-garbirik 
ez dago; badirudi garaian, garapen 
industrialaren hasieran hartutako 
erabaki estrategikoa izan zela.

Gerra ostean, goraldia 
XX. mende hasieran, Euskal Herrian 
industria indarrez garatzen hasi 
zenean, beste hainbat lantegi sortu 
ziren, tamaina askotakoak; eta horien 
menpe jarduten zuten tailer, tinda-
tegi edo errota asko zeuden. 1850ean, 
Algodonerak 300 langile zituen. 
Garrantzitsuenen artean egongo 
zen beste lantegi bat, Gregorio 
Fernández y Sobrino –1964az geroz-
tik, Movilla SA– ere zutik zegoen 
ordurako, 1897an sortua, eta mende 
hasieran ezarri zen ere Narvaiza e 
Hijos.

I. Mundu Gerrak indar berria 
eman zion industriari. 1915erako, 
Bergaran 17 industria establezimen-
du zeuden, eta denetara 1.030 lan-
gile zituzten. Horietako asko ema-
kumeak ziren; Lorentzo Laskurain 
ehungintzako langile izandakoaren 
esanetan, "Bergaran, emakumeen-
dako lana beste inon ez bezala 
zegoen", emakume gehienek egite-
ko modukoa. Antonio Irazola erre-
tiratuak esaten duenez, "zamarik 
ez zen jaso behar, eta gainera, esa-
ten zuten emakumeen eskuak mal-
guagoak-edo zirela". Bergaratik 
kanpo, neskame joatea izaten zen 
emakumeendako enplegu aukera 
bakarra.

Espainiako Gerrak bultzada 
eman zion ehungintzari. 70eko 
hamarkadan, sektore horrek jarrai-
tzen zuen Bergarako ekonomiaren 
motore handienetariko bat izaten, 
baina metalgintzak gero eta garran-
tzi handiagoa zuen; 60-70eko hamar-
kadetan hasi zen goitik behera 
etortzen.

90eko hamarkadan, Tavesa, 
Hansa edo Algodonera jardunean 
zebiltzan, 150 langile ingururekin 
bakoitza. Algodonera erosi zuten, 
eta han integratu ziren Bergaran 
geratzen ziren gainerako ehungin-
tza enpresak, Textil Narbaiza eta 
Movilla SA izan ezik. Movilla 2003an 
itxi zuten, eta Narbaiza, 2004an. 
Ordurako, askotariko tamainako 
lantegi itxita zeuden, Lorentzo Las-
kurain ehungintzako langile ohiak 
gogoratzen duen moduan: Jose Zaba-
la, Felipe Setien, Urdinola, Pedro 
Urtaza, Vicente Aranzabal, Oregui 
y Cía, Vergara Textil, Textil Lasa-
gabaster…

Tavex 1989ko maiatzean sortu 
zen izen horrekin; Narbaiza eta 
Movilla ez beste enpresa guztiak 
hartzen zituen. 

Azken urteotan, Tavex multi-
nazional baten –Santista, Brasilgoa– 
filial bat izan da bakarrik, eta 64 
langilerekin bukatuko du bere jar-
duna.

Euskal Herrian ez ezik, kanpoan 
ere ezaguna zen Tavex, denim edo 
ehun bakeroz egindako arropen 
akaberak egiten zituelako.

Etorkizunarekin kezkatuta 
Udal ordezkari gisa ere, jakina, 
askok ezagutu dute Bergarako 
ehungintzaren egitura. Victoriano 
Gallastegi alkate ohiak penaz har-
tu du azken albistea, baina ez harri-
duraz: "Tavexen egoera aspalditik 
ezagutzen genuen. Udalaren bidez, 
urte batzuk eustea lortu genuen; 
baina multinazionalek, errentaga-
rritasunik ez dutenean, lantegiak 
itxi egiten dituzte. Lehen milaka 

Algodonerako langileak, 40ko hamarkadako argazki baten; baliteke inaugurazio egunekoa izatea.  |   bergarako udal artxiboa / toribio jauregi fondoa / toribio jauregi

tavex zen bergarako ehungintzatik geratzen zen azkeneko arrastoa
bere urte onenetan, 2.000 bat langile izan zituen sektore horrek

Mende eta erdiren ostean, 
eten da ehungintzaren soka

datua

Mende erditik gora iraun du 
Bergarako ehungintzaren 
historiak; lehenengo lantegia 
1846ko urtarrilean sortu zuten.

164
urte
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Udazkena
Negua

san antonio San Antonio 
auzoaren bista orokorra, 60ko 
hamarkadan. Algodoneraren 
babesean, tailer, tindategi eta 
enpresa txiki eta ertain asko 
sortu ziren.

udal artxiboa / elisabet biain bilbao

'denim' Tavex ezagun egin 
zen denim edo ehun bakeroa 
lantzeagatik. Bergaran egiten 
zituzten bakeroen akaberak. 
Irudian, Tavexen bakeroen 
publizitate irudi bat.

tavex

emakumea Emakumea lanean. Emakumeok oso garrantzitsuak 
izan ziren ehungintzan, eta ez soilik enplegatu gisa; 1856an, 
Blanc-en alargun Martina Maizek hartu zuen Algodonera.

tavex artxiboa

"Bergarako langilea 
garestia zen beste 
leku batzuetakoekin 
alderatuta"
Oregui y Cía enpresan "denetariko 
lanak" egin zituen Lorentzok.
Zelan sortu zen Oregui y Cía?
Hasieran, oregui Hermanos y Men-
diola zen; oregitarrak saltzaileak, 
Mendiola tindatzaileen burua eta nar-
baiza bulegoko langilea. elkartea sor-
tzera joan ziren, baina izenarekin ez 
ziren ados jarri (narbaizak bere izena 
jarri nahi zuen lehenengo) eta bertan 
banandu ziren. 1941ean, oregitarrak 
eta Mendiola banandu ziren eta aurre-
rantzean oregui y Cía izan zen.
Zergatik etorri da goitik behera 
Bergarako ehungintza?
beste leku batzuetatik merkeago 
ekartzen zuten, eta soldata txikiak 
zituzten langileek; bergarako langilea 
garestia zen. Mayc gehiago ordaintzen 
hasi zen, eta ehungintzak ere handi-
tu egin behar izan zituen soldatak. 
aebek ehun modernoagoak sartu 
zituen; gure lehia handik etorri zen.

lorentzo laskurain 
langile oHia

"Katalunia 'zona 
gorrian' zegoenez, 
ejerzitoaren jantziak 
hemen egiten ziren"
Zinegotzi ohi eta, batez ere, 
bergarar moduan, gogoan ditu 
Antoniok garai hobeak.
Aberatsa izan da Bergara, ehun-
gintza enpresei esker…
izan da aberatsa, bai. gerra denboran, 
katalunia zona gorrian zegoenez, 
ejerzitoarendako jantziak-eta hemen 
egiten zituzten. eta, jakina, hemengoa 
da mahoia. bere momentu onenean, 
pare bat mila langile izango zituen 
industria horrek. 37tik 45era izan ziren 
urte onenak. 
Zergatik ezarri zen Bergaran?
esaten zuten hemengo ura tinteen-
dako onena zela… askok hona ekartzen 
zituzten ehunak tindatzera. bazeuden 
bakarrik tindategia ziren enpresak. 
Zelan ikusten duzu Tavex ixtea?
bergarak asko galdu du. baina hemen 
oraindik baditugu enpresa sendoak: 
lazpiur, elay… eta san Juanen poli-
gono handi bat egin dute.

antonio irazola 
udal ordezkari oHia

leire kortabarrialeire kortabarria

langile zituen ehungintzak; asko 
ASASAn, gero Tavesan ehunka… 
baina murrizten joan zen. Pena bat 
da, Bergaran sektore historikoa 
izan delako".

Ehungintzaren babesean ere 
komertzio asko sortu ziren Berga-
ran; horietako bat da Burdiñateko 
Prakak jantzi-denda. Hango uga-
zaba Rita Narvaezek hauxe diosku: 
"Nik Narbaiza enpresari esker ire-
ki nuen denda. Pena handia ematen 
dit ehungintza desagertzeak; hau 
da orain daukaguna, krisia, lante-
giak ixtea… gauza orokorra da".

Agurne Barruso alkateak esaten 
du Tavex ixtearekin bat "Bergaran 
ehungintzaren zikloa ixten" dela; 
baina kezka orokorrago bat ere 
badu: "Tavex ez da azkeneko itxi 
den enpresa; Arcelorrek planta bat 
Zumarragara eraman du; itxi egin 
dute GKNk, Ornyk, Linacisorok… 
eta Tavex ikur bat da Bergaran, 
baina bilakaera bat izan da. Kez-
katuta gaude etorkizun ekonomi-
koarekin, eta horregatik, Plan 
Estrategikoan garapen ekonomi-
koaren lantaldeari garrantzi handia 
ematen diogu".

Antonio Irazola zinegotzia izan 
zen 1966a ezkero, eta bere esanetan, 
"enpresa handiak" zeuden Bergaran: 
"Zerrajerak bazituen 1.500 langile; 
Algodonerak ere, antzera; gero 
Mayc etorri zen… Orain, Tavex 
itxiko dutela eta, Bergarak asko 
galdu du. Baina kate bat da". Etor-
kizunera begira, itxaropentsu da, 
baina: "San Juanen poligono han-
di bat egin dute, eta badirudi enpre-
sa handiren bat etorriko dela. Ea 
hala den!"
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A.E.  |  oñati

Ulmak gurasoei zuzendutako 
hitzaldia antolatu du datorren 
azaroaren 25erako: Gure seme
-alabek jaten dutena zaintzen 
badugu… Zergatik ez dugu 
zaintzen Interneti ematen dioten 
erabilera? 

Montse Ereño izango da 
hizlaria, eta sare sozialen ingu-
ruan jardungo du. Hitzaldia 
Ulma taldeko auditorioan izan-
go da, 18:00etan. 12 eta 16 urte 

bitarteko gazteen gurasoei zuzen-
duta dago hitzaldia.

Izena ematea beharrezkoa da 
Hitzaldira joateko beharrezkoa 
izango da izena ematea. Inte-
resatuek 943 25 03 00 telefono 
zenbakian edota postaz funda-
cion@ulma.com helbidean eman 
dezakete izena. 

Montse Ereño Informatikan 
lizentziaduna da, eta MUko 
irakaslea.

Ulma taldeak sare sozialen gaineko hitzaldia 
antolatu du gaztetxoen gurasoendako

A.E.  |  bergara

AP-1 autobidean bi zerbitzugune 
egiteko asmoa du Repsolek; hain 
zuzen, Eskoriatzan eta Arrasaten 
egingo dituzte. 

Uztarretan (Eskoriatza) egin-
go dute bat, Gasteizko noranzkoan; 
Arrasatekoa Oxinalden egingo 
dute, Eibarko noranzkoan. Dagoe-
neko zerbitzuguneak egingo dituz-
ten lursailak egokitu dituzte; 
oraindik, baina, lanak noiz hasi-
ko diren ez dakite. Eskoriatzako 
Udalaren baimen baten zain dago 
Repsol lanak hasteko.

Garbitzeko gunea ere bai 
Uztarretan eta Oxinalden 40 lan-
postu inguru sortuko dituzte; 19 
lagunek lan egingo dute gasolin-
degietan eta dendetan; jatetxean, 
ostera, 20 lagun ingururendako 
lana egongo da. 

Gainera, Oxinaldeko zerbi-
tzugunean autoak garbitzeko 
gunea ere egokituko dute. 

Gasolindegiei dagokienez, 
Uztarretakoak lau gasolina-hor-
nigailu izango ditu eta Oxinal-
dekoak izango ditu bost gasolina
-hornigailu. 

Irun-Gasteiz ibilbidea 
2009an Eibar-Gasteiz autobidea 
zabaldu zenetik bi zerbitzugune 
besterik ez da egon Irun eta Gas-
teiz arteko autobide zatian. Hau 
da, 120 kilometro inguruan Oiar-
tzungo eta Itziarko zerbitzuguneak 
bakarrik egon dira erabilgarri 
errepide ondoan (Europako ibil-
bidea hartuz gero). 

Debagoienekoez gain, Donos-
tiako ingurabidean beste bi zer-
bitzugune egingo dituzte.

ArANtzAzu EzkIbEl  |  bergara

Diputazioak hondakin organikoak 
batzeko edukiontzi marroia heda-
tu gura du Gipuzkoan; horren 
adibide da datozen hilabeteotan 
12 udalerritan jarriko dituzten 
edukiontziak, tartean Oñatin. 

Lourdes Idoiaga Oñatiko alka-
teak pozik hartu du berria: "Orain-
dik ez dugu Diputazioarekin 
berba egiteko aukerarik izan eta 
ez dakigu zelan funtzionatuko 
duen". Hala ere, azaldu du oso 
gustura daudela; izan ere, eurak 
beti egon dira "bosgarren edu-
kiontziaren alde". "Guk beti adie-
razi diogu Diputazioari bosgarren 

edukiontziaren alde gaudela, bai-
na Debagoieneko Mankomunita-
teak beste ildo batetik jo du, atez 
atekoaren alde".

Horren harira, uste du Man-
komunitateak Oñatiko udal auto-
nomia errespetatuko duela eta 
ez dela arazorik egongo edukion-
tzi marroia Oñatin jartzeko.

Funtzionamendua 
Alkateak oraindik ez daki zenbat 
edukiontzi jarriko dituzten eta 
non. Hala ere, uste du Aretxaba-
letan dagoenaren funtzionamen-
du bera izango dutela Oñatiko 
edukiontzi marroiek ere. 

Aldundiak plan aitzindari 
baten barruan jarri zuen edukion-
tzi marroia Aretxabaletan. Dipu-
tazioa gustura dago lortutako 
emaitzarekin. Sei udalerritan egin 
dute plan pilotua eta edukiontzi 
marroian jasotako zaborraren 
%99 izan da gai organikoa. 

Elgetan solasaldia 
Bestalde, Gipuzkoa Zero Zabor 
taldeak antolatuta solasaldia 

egingo dute Elgetan datorren 
astean. Hilaren 24an izango da, 
eguaztena, 19:00etan, kultura 
etxean. Solasaldia: hondakinek 
badute irtenbidea da gaia. 

Gipuzkoa Zero Zabor taldeko 
kideek egingo dute hitzaldia eta 
landuko dituzten gaiak izango 
dira, besteak beste: konpostagai-
lua, atez ateko zintzilikarioak, 
bikote batek hilabete batean sor-
tutako errefusak...

Atez atekoaz, Arrasaten 
Ezker Batuak antolatuta atez 
atekoaren gaineko hitzaldia egin-
go dute Arrasaten astelehenean, 
hilak 22, Kulturateko areto nagu-
sian. Zer egin zaborrarekin? izan-
go da gaia.

Hitzaldia egingo dute Mikel 
Izagirrek eta Kepa Olaitzek, Urnie-
tako eta Oiartzungo errausketa-
ren aurkako plataformako 
kideek. 

oñatin bosgarren 
edukiontzia jarriko 
dute datozen 
hilabeteotan
bestalde, atez atekoaren gaineko hitzaldia egingo 
dute arrasaten astelehenean; elgetan, 
eguaztenean, hondakinen gainean jardungo dute

Edukiontzi marroian gai organikoak utzi behar dira.  |   mirari altube

aP-1 autobideko Uztarreta eta 
oxinalde zerbitzuguneetan 40 
lanpostu inguru sortuko dituzte
repsolek egingo ditu bi zerbitzuguneak 2011n; 
baimen baten zain daude lanak hasteko

dAtuA

Repsolek 6,3 milioi euro 
bideratuko ditu Eskoriatzako eta 
Arrasateko zerbitzuguneak 
egiteko.

6,3
milioi euro
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Korrikak eta AEK-k Korrika 
laguntzailea kanpaina aur-
keztu zuten eguaztenean. 12 
euroren truke pina eta txar-
tela jasoko dute laguntzaile 
egiten direnek; azken horren 
bidez, deskontuak izango 
dituzte hainbat komertziotan. 
Bestalde, Korrikako materia-
la dagoeneko salgai dago AEK
-ko euskaltegietan.

Debagoieneko ospitaleko larrial-
di zerbitzua finalista izan da 
hirugarrenez Best in Class izene-
ko sarietan. Gaixoei ematen zaion 
arretaren kalitateari lotutako 
saria da hori, eta Editorial Con-
tenidos de Saludek bultzatzen 
ditu. Aurtengo edizio honetan, 
35 ospitale eta 237 zerbitzuekin 
batera lehiatu da Debagoieneko 
ospitalea.  

debagoieneko ospitalea, 
'best in Class' sarietan 
hirugarrenez finalista

'Korrika laguntzailea' 
kanpaina aurkeztu  
dute asteon

Mankomunitateak antolatu-
tako jardunaldi gastronomi-
koen harira, pintxo banaketa 
egongo da gaur, egubakoitza, 
Arrasateko Seber Altube pla-
zan, 19:00etan. Jardunaldietan 
parte hartzen duten jatetxeek 
prestatutako pintxoak bana-
tuko dira; txistorrarekin eta 
onddoekin egongo dira horiek 
eginda.

Pintxoak banatuko dira 
gaur, jardunaldi 
gastronomikoen harira 

M.B.  |  eskoriatza

Astelehenean Parisen Marixol 
Iparragirre Anboto-ren aurka 
hasitako epaiketaren harira, 
Eskoriatzako presoen aldeko tal-
deak elkarretaratzeak deitu ditu.  
Epaiketak iraun bitartean, Esko-
riatzako Herriko Plazan izango 
dira eguenero mobilizazioak, 
19:00etan, Epaiketa fartsarik ez! 
Presoak eskubideen jabe prozesuan 
parte hartuz lelopean. Epaiketa 
salatzeaz gain, horren gaineko 

informazioa ere zabalduko da 
horietan. Bestalde, taldeak jaki-
narazi du epaiketara joan nahi 
dutenek Inkernun eman behar 
dutela izena. 

Epaiketari dagokionez, aste-
lehenean egindako deklarazioan, 
Iparragirrek nabarmendu nahi 
izan zuen ETAk eskua luzatu 
duela eta orain Frantziako eta 
Espainiako estatuei dagokiela 
"arduratsuki eta pisu historiko 
batekin" erantzutea. 

Hilabete iraun dezake 
Egun Fresnesko espetxean dagoen 
eskoriatzarrari ETAko kide iza-
tea leporatzen diote. 2004ko urria-
ren 4an Biarnon atxilotu zuten. 
Epaiketak hilabete iraun deza-
keela uste dute presoaren lagun 
eta senideek. Dena dela, amaiera 
data ez dago zehazterik, besteak 
beste, Frantziako espetxe zain-
darien eta aurreikusten den Fran-
tziako ofiziozko abokatuen grebek 
eragin dezakete.

Marixol iparragirreri elkartasuna helaraziko diote astero

MIrIAN BItErI  |  arrasate

Eguaztenean aukeratu zuen Deba-
goieneko Mankomunitateko 
Gobernu Juntak edukiontziak 
erosteko eta etxeko olio bilketa 
eta edukiontzien mantentze-zer-
bitzua kontratatzeko eskaintza 
onena. Ecogras eta Eko3R enpre-
sak aurkeztu dira lehiaketa horre-
tara eta bien sistema aztertu 
ondoren, azken enpresaren alde 
agertu dira Mankomunitateko 
kideak. 

Prozesua azkar joango da 
hemendik aurrera; Mankomuni-
tatearen asmoa da zerbitzua urte 
hasierarekin batera ematen has-
tea. Enpresari jakinarazten zaio-
netik, 10 lan eguneko epea izan-

go du horrek Mankomunitateak 
eskatzen dion dokumentazio guz-
tia aurkezteko. Jarraian, Man-
komunitateak bost egun izango 
ditu zerbitzua esleitzeko. Kon-
tratua sinatu ostean, Eko3R enpre-
sakoek herriz herriz joan behar-
ko dute, edukiontziak non jarri 
behar diren zehazteko. Manko-
munitatetik jakinarazi digutenez, 
Arrasate kontuan hartu barik, 
21 edukiontzi jarriko dira datorren 
hilabetean bailara osoan.  

Arrasaten 11 edukiontzi 
Arrasate aitzindaria da zerbitzu 
hori ematen. 2007ko apirilean 
jarri zuen proba moduan Udalak. 
Orduan zazpi edukiontzi jarri 

zituzten herriko hainbat tokitan. 
Aurten edukiontzi berriak estrei-
natu zituzten. 11 halako ekarri 
zituen Eko3R enpresak; horrekin 
batera, makina horiendako egin-
dako pote bereziak ere banatu 
zituzten herritarren artean.

Arrasaten Eko3R enpresakoak 
jartzen ziren bitartean, Manko-
munitateak proba aitzindaria 
jarri zuen martxan Eskoriatzan 
Ecogras enpresarekin, etxeko 
olio erabilia biltzeko behin beti-
ko sistema aukeratu aurretik 
aztertzeko. Lau edukiontzi jarri 
zituzten han; pote berezia behar 
ez zutenak. Sistema biak aztertu 
ostean, Arrasatekoak bailara 
osora zabaltzea erabaki dute. 

Urtarrilaren 1ean jarriko dute martxan 
bailara osoan etxeko olioa batzeko zerbitzua  

ander monedero

Euskararen normalizazioan emandako pausuak ezagutzeko gurera etorri 
diten zortzi indigenei harrera egin zieten astelehenean Oñatiko 
udaletxean. Gizarte Zerbitzuetako zinegotzi Rosarito Galdosek egin zien 
harrera. Laugarren aldia da Garabide elkarteak truke programa antolatzen 
duela, eta hizkuntzen garapen esperientzia ezagutzea eta lankidetza 
sustatzea ditu helburu.

Truke 
programako 
indigenen 
harrera Oñatin
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OJD erakundeak ikuskatutako astekaria.

KOMUNIKaZIO talDea

LAGUNTZAILEAK

G
aixo zegoen anaia hil zait eta heriotza dut gaur hizpide. 
Honelakoetan ohartzen gara geu ere hilko garela egun 
batean. Eguneroko bizimoduan ez gara horretaz kontu-
ratzen eta garaia hurbiltzen denean estutasunak sortzen 

direla ikusten dugu.
Geure buruarekin patu honen onarpenera heldu beharra 

dugu, heriotza bizitzaren parte delako, jaiotza den modu 
berean.

Jaio garen familiak, ingurune sozialak eta lekuak bizitzako 
aukerak baldintzatzen ditu. Ez da berdin familia aberats batean 
jaio edo ez, Afrika erdialdean 
edo hemen jaio. Jarrera ezber-
dinak daude bizitzaren eta herio-
tzaren aurrean.

Munduko zenbait herrialde 
behartsutan bizitako hemengo 
jendeak emandako azalpenetan 
atentzioa eman izan dit beti 
nola agertzen diren bertako 
herritarrak kantuan eta dan-
tzan.

 Boli Kostakoa da azkena ikusi eta entzun dudana: dutenare-
kin bizitzen dakite, guk beharrezkotzat jotzen dugun ondasun 
materialik ez duten arren bizipoza agertzen dute.

Beste gogoeta bat da heriotzaren aurrean bizi garen momen-
tua aprobetxatzea, geroa ez dagoelako gure esku. Nork bere 
bizitza onartu behar du lehenengo, ospatu eta bizi gero, bizitza-
ren mirari atsegin hau pertsonalki esperimentatu.

Bizitzako une guztiak ez dira, noski, berdinak, badira neke-
tsuak eta saminak, baina baita, Bitoriano Gandiagak dioen 
moduan, zorion ordu bikainak ere.

Hil denaren ahotsa isiltzen denean elkarrekin bizitako pasar-
teak gogoratzen ditugu, harekin izandako harremanak. Une 
horiek gogoratzean gure artean sentitzen dugu.

Agurtzeko ekitaldiak, erlijiosoak nahiz zibilak, balio digu hil 
dena joan dela ohartzeko, besteok elkartzeko, geu ere hilko 
garela gogoratzeko eta bizitza hobeto ospatzeko.

RUFINA OLAsAgAstI
'http://goiena.net/iritzia/'

Jaioak heriotza zor

"Nork bere bizitza 
onartu behar du 
lehenengo, ospatu 
eta bizi gero"

z a b a l i k

Z
apatuan Sustrai Aloña Mendik eta Mondragon Uniber-
tsitateak jokatu zuten partidua ikusten egon nintzen. Ez 
zitzaidan tokatzen lan egitea, baina, aldika, kirol hitzor-
du batzuetara joaten naiz. Lankide batzuek "masoka" 

naizela esaten didate. Zubikoan egin nuen topo Mirari lankidea-
rekin. Bigarren tartean heldu nintzen eta Aloña galtzen zegoen 
15 puntugatik. Harri eta zur geratu nintzen. Baina Mirariri esan 
nion Aloña gai zela partiduari buelta emateko, eta hala izan zen. 
Bi taldeek ikuskizun paregabea eskaini zuten. Eta ezin ahaztu 
Zubikoako kantxak zuen itxura: lepo beteta. Eskubaloi taldeak 
lehen mailan jokatzen zuenetik ez nuen halakorik ikusi!

MIREIA bIkUñA | 'mbikuna@goiena.com'

Punta-puntako saskibaloia

u st e a k  u st e

UNAI bUstURIA | 'http://goiena.net/iritzia/'

m a r r a z k i z

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

Batuketarako 
bideak
Pello Urzelai
http://www.berria.info/blogak/pello/

Aldaketarako garaia, indarrak 
biltzeko tenorea. Hori da 
aurreikusten dena epe 
laburrean. Agian, oraindik 
egoera ez dago guztiz helduta, 
baina presenteari begiratu 
beharrean etorkizun hurbilari 
so eginez gero, indar 
bilketarako formulak 
posibleago atzematen dira, 
baita hauteskunde formulak 
ere.

Nafarroan, ezker 
abertzaleak Aralarri eta EAri 
egin dien eskaintza edo 
proposamena ikuspegi 
horretan kokatzen da. 
Hauteskunde akordioaren 
ardatzak baino ez ditu 
aurkeztu ezker abertzaleak: 
ezkerreko printzipioetan 
oinarritzea, Gernikako 
akordioaren bakerako 
bide-orria jasotzea eta Euskal 
Herriaren egituratze 
prozesuarekiko konpromisoa 
izatea. Indarrak batzeko 
formula bat da, Nafarroa Bai 
koalizioaren jarraipena edo 
Nafarroa Bairen berritzea izan 
daitezkeen bezala. Mahai 
gainean daude aztergai.

Une honetan argi ikustea 
zaila bada ere, egin beharreko 
ariketa da udaberriko egoerari 
egokien eta eraginkorren 
erantzungo dion formula 
aztertzea. Nafarroan hautatzen 
denak Nafarroatik haratago 
isla izango duela jakinda.

Teoria guztien 
gainetik, merkatu 
guztien azpitik
Luis Aranberri 'Amatiño'
http://eibar.org/blogak/amatino/

Teoriak, diseinuak, paperak… 
edozerri eutsi omen 
diezaioketen arren, praktikak 
besterik adierazi izaten du, eta 
kasu honetan esperientziak 
frogatu du zenbaitek 
garai-aldaketatzat burututako 
egitasmoak ez duela irakurleen 
artean batere onespenik izan. 

Vocento Taldearen 
egunkarien diseinu-ekarpenak 
ez du urtebete iraun. 

[...] Gaurko (atzoko) aletik 
aurrera berriro ere duela 
urtebeteko kokapen berberera 
itzuli dira zerbitzuak, agenda, 
eguraldia, zine eta 
telebista-orrialdeak. 

[...] Batetik, badirudi 
irakurle arruntak ez duela 

astelehenetik ostiralera 
bitartean asteburutako 
erreportaje handikoterik nahi, 
are gutxiago bere eguneroko 
errealitate hurbilarekin zer 
ikusirik ez baldin badu. 
Bestetik, garbi samar geratu da 
egunkariaren erdiguneko 
osagarriak nolabait eteten edo 
hausten duela egunkariaren 
irakurketa jarraitua. Eta, 
hirugarrenik, begi bistan gero 
jendeak nahiago dituela 
zerbitzuak, agenda, 
denbora-pasak, eguraldia, 
zine-karteldegia eta 
telebista-programazioa azken 
orrialdeetan. Eta ez gutxien 
interesatzen zaizkiolako, 
atzetik hasiez gero lehenak 
direlako baizik, 
aurkiterrazenak alegia.

[...] Iazko Gabonak aurretik 
bazen ordurako saikera 
antzutzat eta eskarmentu 
amortizatutzat jotzen zuenik. 
Baina, kazetarien artean 
ziotenez behintzat, falta ere ez 
omen zen falta porrota 
aitortzerik nahi ez zuenik 
edota, jendea 
"ohitura-animalia" delakoan, 
azkenean irakurlea ohituko 
zela itxaro zuenik.

Baina, azkenean, teoriko 
kementsuen eta irakurle 
egoskorren arteko lehian, 
audientziak irabazi du. 
Merkatuak alegia.
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1.000 pertsona 
egia osatzeko  
Julia Monge
(intxorta 1937 kultura elkartea)
arrasate

Emakumeen inguruko 
dokumentala. Arrasate 1936… 
gerra eta errepresioa.

Datorren urtean 
aurkeztuko den proiektu honi 
hasiera emateko zure 
laguntzaren beharra 
daukagu. Nola lagundu 
dezakezun? Batez ere gure 
erronkan konfiantza ezarriz, 
hainbestetan ahaztua dagoen 
historiaren atal garrantzitsu 
bat argitaratzea nahi 
dugulako, Arrasateko ehunka 
emakumeren isiltasunari 
ahotsa jarriz, euretaz 
jakiteko, euren bizipen, 
borroka eta pentsamenduak 
ezagutzeko.

Emakume hauek merezi 
dutelakoan bazaude 12 euro 
besterik ez dizugu eskatzen. 
Trukean, DVDa izango duzu 
eta honi erantsitako 
liburuxkan zure izena 
agertuko da, laguntzaile izan 
zarela ziurtatuz.

Diru sarrera egin 
dezakezu kontu korronte 
honetan, zeure izena eta bi 
abizen adierazita: 3035 0001 57 
0010105700; edo gurekin 
harremanetan jarrita: Juan 
Ramon (678 242 031) edo Julia 
(699 669 205).

Zapaltzen ari garen bidea 
eurek ere zabaldu zuten.

Esker ona
Eneko Zumalde
(Lizargarate trikitizale elkartearen 
izenean)
oñati

Joan den urriaren 30ean 
Santa Ana aretoan II. Trikiti 
Jaialdia ospatu zela eta, 
Lizargarate Trikitizale 
Elkarteak bere esker ona 
agertu nahi die ekitaldi 
honetan parte hartu zutenei, 
era guztietako laguntza 
emandakoei eta ikustera joan 
ziren herritar guztiei. Euren 

partaidetza gabe, ez litzateke 
horrelako emaitza bikainik 
lortuko.

Eskerrik asko, 
guztiagatik!

Elkartearen indarrez 
trikitixari emanez!

Tipo zintzoa, 
hurbila
Aitor Arregi
oñati

Patxi Hipolito kidearekin 
oroitzen eman dut astea. 
Azkenaldian gutxi egoten 
ginen, baina bere hutsunea 
asko nabari dut. 

Pasadizo batekin gogoratu 
nintzen. Behin proiektu 
baterako unibertsitate 
zaharreko artxibo batzuk 
ikertzen zebilen Patxi eta 
garai horretan biok afaritxo 
bat egin genuen. Antzinako 
Oñatiko hainbat pertsonaia 
eta istorioz jardun zuen 
afarian, ni berari entzuten. 
Halako batean, esan zidan: 
"Nahi baduzu egingo dizut 
zure familiaren zuhaitz 
genealogikoa. Ez zait ezer 
kostatzen". Nik, erdi 
barrezka, broma bat 
zelakoan, "ezer, ezer… 
denbora pixka bat kostako 
zaizu", erantzun nion, eta 
berehala ez zegoela horren 
beharrik gehitu nuen. Patxik 
esan zidan saiatu egingo zela. 
Ni konbentzituta nengoen 
komentarioa haizeak 
eramango zuela, lagunartean 
botatzen diren hainbat 
konturekin gertatzen den 
bezala.

Handik hilabete batera, 
telefonoz deitu zidan. "Aitor, 
gelditu behar gara, ze liburu 
bat pasa behar dizut. A, eta 
zure zuhaitz genealogikoa ere 
bai". Eta hantxe etorri zen, 
ilusioz, orain dela 500 urtetik 
orainaldirainoko nire 
arbasoen izen eta abizenekin 
papertxo batean idatzita. 
Oraindik gogoan dut nire 
aitaren aurpegia, irribarrez, 
papertxoa erakutsi nionean. 
"Baina… nor da, ba, Patxi 
hau?

Nik orain arte egin ez 
dudana eta seguruenik 
etorkizunean egingo ez 
nuena, Patxik egin zidan, 
musutruk. Adibide xume bat, 
Patxiren hurbiltasuna eta 
kalitate humanoa 
irudikatzeko balio duena.

Oñatiko kaleetan oinez 
nabil eta bere hutsunea 
nabaritzen da.

Euskararekin 
jolasik ez
Itxaro Artola eta familia
arrasate

Olentzero maittia.
Badakigu galtzak bete lan 

ibilliko zarela honezkero 
oparixak erosten, eta 
gomendixo bat emungo 
dutzugu berandu izan baiño 
lehen. Ez eizu alperreko 
biherlekurik hartu gure 
herriko hipermerkatura 
juaten, geure-geuria ei dan 
horretxetara bai, ez dozulako 
guk gura dogunik topatuko 
hango apaletan.

Jostailluz betetako 
propagandia sartu duskue 
postontzixan astien, eta 
irrikittan begiratu dogu, 
bertan ikusiko geukelakuan 
zuri eskaketako buruan 
daukegun dan-dana: 
Elenerendako Kattaliñen 
ipuiñak, Lukenendako 
Txirritxen CD-ROMa, 
Mihiluzeren mahai-jolasa 
aitatxorendako, 
Marimototsen panpiña 
amatxorendako...

Baiña bai zera, ez dakar 
bat bera be! Ez horreik, ezta 
beste edozein jolas euskaraz 
edo euskal usaiñekorik be 
liburuxka osuan. Jostailuak 
nahi ditut! jarten dau 
propagandiaren azalian. Guk 
be bai, guk be jostailluak 
gura dittugu, baiña aukeran, 
euskaraz!

Ba horixe, Olentzero, 
jakiñaren gaiñian jarri gura 
zinttugun, jende asko ibiltten 
dalako leku hortan sasoi 
hontan, eta ez deilla pasau 
gero gure etxekuok opari 
barik geraketia hiperrien 

solorik solo ibilli zarelako 
Gormiti, Hello Kitty eta 
Nintendo artian!

Viteri-Bengoa 
familiaren 
partetik, eskerrik 
asko...
Maite Bengoa eta Idurre eta 
Ainara Viteri Bengoa
gasteiz

Aretxabaleta abesbatzari:
Izan ere, ohore handia 

izan da zuek gure artean 
edukitzea, gure ondoan 
abestea, aitarentzat, 
aitarekin. Zuen ahotsek 
bihotza zabaltzen zidaten, 
bularra emozioz betetzen 
zidaten; oroitzapenetara 
bidaiatzen. Oroitzapen 
politetara, aitarekin, 
amarekin, nire ahizparekin… 
Oroitzapen, usain eta 
galeretara… Nire bihotza 
jaso eta izarretara hurbildu 
ninduzuen.

Malkoz betetako galera. 
Samina elkarren artean 
bizitzeko unea. Lasaitze 
unea.

Kantuak nire arimarekin 
sakonki konektatzen lagundu 
zidan, tristuraren atea 
askatasunez irekitzen 
lagundu zidana. Tristura hau 
pixkanaka atseden bilakatu 
zen. Dantzatzeko irrika sortu 
zitzaidan, aitarekin 
dantzatzeko, bizitzari 
dantzatzeko.

Bada, zorionekoak izan 
gara elizaren goialdetik 
aingeruak abesten 
edukitzeagatik.

Eskerrik asko, baita ere, 
UDA kirol elkarteari eta 
Aretxabaletako herriari. 

Aitatxoren pasioetako bat 
futbola izan da. Lehenengoa 
gu ginela zioen eta bigarrena 
futbola. Futbolak batu 
gintuen eta futbola ikusten 
hezi ginen ahizpa eta biok. 
Amak eta aitak elkar ezagutu 
zutenean UDAko zaleek 
garairik oparoenak bizi izan 
zituzten. Kontu zaharrak 

gogoratzean emozioz 
adierazten zigun aitak 
bizitakoak: "UDA: Campeón 
de España de Aficionados 
año 1972". Hainbat herri eta 
hiritan ibili ziren. Saihetsak 
apurtuta ere zelaigunera 
atera zela kontatzen zuen: 
"Inortxok ere ezin zuen jakin 
nire lesioa non zen, bestela 
arerioek oker nuen aldera 
botako zidaten baloia". 
Bizitakoa hain sutsua izan 
zen, oraindik ere dirau zuen 
artean. 

Baina gaurtik aurrera 
ezer ez da berdina izango. 
Ekipoa hautsi da. Aitatxo 
faltako da. Ene atezaina. 
Afizioz eta ofizioz atezaina. 
Atezain elegantea, gainera, 
zelaiko zurtoinak zaindu 
zituen familia zaintzen zuen 
bezala. Haustu da 
hamaikakoa. 

Etxekoentzat hauxe da 
galerarik mingarriena. Hala 
eta guztiz ere, bizitza 
etengabeko agurrek eta 
heriotza txikiek margotzen 
duten ikasketa da. Eta azken 
ikasbide honetan maisu izan 
da gure aita. Elegantea, 
berriro ere. 

Duintasunez hil zen 
etxean, maitasunez eta 
goxotasunez inguratuta. 
Hamaika gol zapuztu zituzten 
eskuek tinko eusten zituzten 
gureak agur esaten zigun 
bitartean. Xumeki joan zen 
aitatxo.

Orain guri dagokigu 
duintasunez ekipoa eta 
familia sendatzea. Bere 
presentziaz eta azken 
momentuetako ausardiaz 
baliatuko gara taldea 
berregiteko. Futbolari txikiak 
elkartasunean hezteko. Bere 
konpromisoak gurea behar 
du orain.

Zuek, garai bateko 
taldekideak, lagunak beti 
zaretenontzat, mila esker gu 
laguntzeagatik, amatxo 
jasotzeagatik eta aitaren 
adiskideak izateagatik. Zuen 
guztion berotasun eta  
maitasuna gure golik politena 
da.

Mila esker, 
bihotz-bihotzez, Maite, Idurre 
eta Ainararen partetik.
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Roz Frank hizkuntzalari estatu-
batuarra Iowako unibertsitateko 
irakasle emeritua da. Euskaran 
aditua eta euskaltzalea. Eusko 
Ikaskuntzako kidea da duela 20 
urte baino gehiagotik. Munduko 
unibertsitate ospetsuenetan ibi-
lia da berbaldiak egiten. Iruña
-Veleiako auzia ondo ezagutzen 
du.
Nondik datorkizu euskararekiko 
eta euskal kulturarekiko jakin-mi-
na?
70eko hamarkadaren hasieran 
izan zen. Garai hartan nire dok-
toretza bukatua nuen eta El Qui-
jote irakasten hasi nintzen Iowa-
ko Unibertsitatean. Doktoretza 
ikasketetan filologia erromanikoa 
eta literatura oso gai inportanteak 
ziren, eta gaztelaniaren historia 
ere bai. El Quijote eleberrian 
agertzen den El Vizcaino pertso-
naia topatu nuenean, haren izae-
ra eta hitz egiteko modu berezia 
oso deigarriak egin zitzaizkidan, 
batez ere gizon hark erabiltzen 
zituen hitzen formak. Eta handik 
sortu zitzaidan nire lehenengo 
euskararekiko jakin-mina. Gero, 
euskarazko pare bat barnetegi 
egin nituen, eta Iowara ingelesa 
ikastera zetozen euskaldunak 
etxean hartzen hasi nintzen. 
Poliki-poliki joan nintzen eus-
kara eta euskal kultura jabetzen 
eta herri honetaz zaletzen.   
Hedabideetatik Iruña-Veleiako 
aferari buruzko iritzi kontrajarriak 
iristen zaizkio irakurleari. Zer da 
sinistu behar duena?
Askotan, hedabideetan agertu 
diren iritziak irakurtzea ez da 
nahikoa lehenago gertatu dena 
eta orain gertatzen ari dena ondo 
ulertzeko. Afera garrantzi  han-
dikoa eta konplexua denez, behar 
den moduan ulertzeak beste zer-
bait eskatzen digu. Esate bate-
rako, euskal idazkunen gaian 
sakontzeko komenigarria da Juan 
Martin Elexpururen Iruña-Ve-
leiako euskarazko grafitoak (Elkar 
2009) irakurtzea; eta ezinbestekoa 
SOS-Veleia Plataformaren web-
gunean arakatzea.
Eliseo gil eta Idoia Filloyren lana 
ezbaian jarri da.
Metodologia ez da ezbaian jarri, 
idazkunen egiazkotasuna baizik. 
Gehiago esango nuke: nazioar-
teko aditu ezagunetako batek 
ontzat eman du Gil eta Filloyeren 
indusketa-lana, arreta handiz 
egina dagoela esanez eta honela 
azpimarratuz. Edward Harris 
doktorearen txostenak esaten du 
hau eta hura da mundu mailan 
autoritate nagusia arkeologian, 
Harris Matrix izeneko metodo-
logia asmatu zuena 1973an. 

diputazioaren grafologia txostenek 
ez dute demostratu grafitoak fal-
tsuak direla?
Grafitoak faltsutzat eman ziren 
behar bezala aztertu baino lehe-
nago. Eta bitxia izan da txosten 
grafologikoekin gertatu dena. 
Hasieran foroetan idazten zuen 
jendeak eta gero batzordekideek 
esaten zuten grafitoak faltsuak 
zirela, baina inork ez zuen euren 
egiletzat Eliseo Gil hartzen. Erru-
dunik aurkitzen ez zutenez, Dipu-
tazioak txosten grafologiko xele-
bre batzuk enkargatu zituen Gil 
errudun bihurtzeko. Ez buru eta 
ez hanka ez duten txostenak. 
Horietaz baliatuz seinalatu dute 
Gil, Lorena Lopez de Lacallek 
eta zenbait egunkarik, Berria-k 
tartean. Zorionez, ez epaileak eta 
ez iritzi publikoak ez dute sinis-
tu gezur hori.
laborategiak egiten dituen anali-
sien datuak argigarriak izango dira 
azkenean?
Baietz pentsatzen dut. Idazkunak 
zaharrak ala berriak direla jakin-
go dugu azkenean. Epaileak agin-
du du Guardia Zibilaren kimika 
laborategian grafitoen analisiak 
egitea. Horretarako, analizatu 
nahi zituzten piezen zerrenda 
bat bidaltzeko eskatu zien bi 
parteei. Lurmenek berehala bida-
li zuen, baina Diputazioak, nik 
dakidala, ez du oraindik zerren-
da entregatu, nahiz eta epaitegi-
tik hiru aldiz eskatu.
Ikerketa bide onetik doa? 
Hala dirudi. Hasieran egin behar 
zena egiten hasi dira azkenean. 
Munduko edozein tokitan pieza 
baten antzinatasuna zalantzan 
jartzen denean, laborategiko 
azterketa fisiko eta kimikoak 
egiten dira. Esate baterako, 
1995ean Shernborneko hezurra 
aztertu zuten eta oraintsu Flori-
dan agertutako mamut hezurre-
ko marrazkia aztertu da Flori-
dako Unibertsitatean. Izan ere, 
froga fisikoak objektiboak dira, 
iritzi edo uste filologikoen men-
dekotasunik gabekoak. 
Iruña-Veleiako kasuan filologoen 
iritzia arkeologoen ebidentzien 
gainetik jarri dela iruditzen zai-
zu?
Balio handiagoa eman zaio filo-
logoen iritziari arkeologoenari 
baino. Eta argi dago filologoek 
laborategiko analisi zientifikoen 
aurkakoak zirela (eta direla). 
Berria-k Lakarra eta Gorrotxa-
tegiri egindako elkarrizketan 
garbi ikusten da hori. Baina 
hainbat euskal filologo entzutetsu 
ez dator bat aipaturiko biekin. 
Henrike Knörr zena bera ere ez. 
Zoritxarrez, erabakia hartu bai-
no lehen hil zen. 

Julio Nuñez irakaslearen lan egi-
teko modua ezbaian jarri da.
Interneten Sos-Veleiak jarri 
dituen bideoak eta argazkiak 
ikustea aski da Nuñez sarraski 
handia egiten ari dela ikusteko. 
Hondeamakina handi bat erabi-
liz geruza arkeologikoak suntsi-
tu ditu leku askotan. 1,50 metro-
ko sakoneraino hustu du, behe-
ko harria jo arte,  azaleko 
laborantza lurra 30 zentimetro 
ingurukoa denean. Eta hori baze-
kien Lurmenek egindako argaz-
ki eta indusketatik oso leku 
aberatsak zirela arkeologia alde-
tik. Hala ere, Arabako Diputa-
zioak esan du oso ondo ari dela 
lanean. Azkenaldian, munduko 
arkeologo askorekin hitz egin 
dut honetaz, irudiak ikusi dituz-
te eta oso harrituta daude. Estra-
trigrafia guztiz suntsitzen ari 
direla esaten dute eta ez dute 
ulertzen nola norbaitek ez duen 
geratzeko agintzen.
Indusmakinekin lanean aritu dire-
neko ebidentziak jarri ditu SOS
-Veleiak bere webgunean. 
Material ugari dago SOS-Veleia-
ko webgunean edonork ikusteko 
moduan. Aztarnategian hartu-
tako argazkiak eta bideoak. 
Txosten berriak laster ipiniko 
dira webgunean.
lan egiteko modu hau delitu izan 
daiteke?
Jakina, ondarearen kontrako 
atentatua egin da eta delitu mota 
hori tipifikatuta dago kode pena-
lean. 
lan egiteko ze mota beharko litza-
teke Iruña-Veleian? 
Indusketarik ez litzateke egin 
behar auzia sub judice dagoen 
bitartean, grafitoen benetakota-
suna erabaki bitartean. Lan 
egiteko erari dagokionez, denek 
diote lehen aipatutako Harrisen 
metodologia oso egokia dela, 
Eliseo Gilek eta Idoia Filloyk 
aplikatzen zutena, hain zuzen. 
Etorkizunean sinesgarritasuna 
berreskuratu ahal izango du aztar-
nategiak? 
Analitikek grafitoak zaharrak 
direla frogatzen baldin badute 
–eta nik uste dut hala izango 
dela–, Iruña-Veleiaren izena ozen 
entzungo litzateke alde guztietan. 
Mundu mailako ospea lortuko 
luke eta jende asko hurbilduko 
litzateke, adituak eta ez adituak, 
grafitoak ikustera eta haien gai-
neko azalpenak aditzera. Baina 
gaur egun errealitatea beste bat 
da. Eliseo Gil eta Lurmeneko 
kideak zapalduta eta auzipetuta 
daude, grafitoak faltsutzat jota 
eta mundu mailako ondare oso 
garrantzitsu bat zakartegira joa-
teko arriskuan.

Roslyn M. Frank | Hizkuntzalaria

"iruña-Veleian ondarearen kontrako atentatua 
egin dute eta delitu hori kode penalean dago" 

Hizkuntzalari estatubatuarra oso kritikoa da gilen eta Filloyren aurkako auziarekin
Iruña-Veleiako aztarnategian aurkitutako grafitoak zaharrak direla frogatuko dela uste du

Roslyn M. Frank, Bergaran, orain dela hilabete inguru.  |  lander muñagorri

"El Quijote'-ren 
El Vizcaino 
pertsonaiak erakarri 
ninduen"

"Iowara ingelesa 
ikastera zetozen 
euskaldunak etxean 
hartzen nituen"

"Nazioarteko aditu 
ezagunetako batek 
ontzat eman du gil 
eta Filloyeren lana"

"Grafitoak 
faltsutzat eman 
ziren, ondo aztertu 
baino lehenago"
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ENEkO AzkArAtE  |  bergara

Alarguna da 1978a ezkero, orduan 
hil zitzaion-eta Juan Mari Aspia-
zu senarra. Hiru seme-alaba: Juan 
Mari, Bego eta Iñaki. Bergarako 
Biltoki denden ugazaba, duela ia 
5 urte, 80 urte bete zituenean. 
Bertsoak idaztea eta pintatzea 
dira haren zaletasun handienak. 
Simon Arrieta eta Migel Okina-
ren koadroz betea du etxe osoa.
Seme ospetsua daukazu, Iñaki.
Bueno. Orain egin diote gonbita 
San Frantziskoko Moma museo-
ra joateko. Han daude ikusgai
-eta Samaniegoko (Arabako Errio-
xa) Baigorri upategiko proiektua 
eta planoak. Baina lanez gainez-
koa dagoela-eta, dio ezin deza-
keela astebete galdu eta ez da 
joango. Beste bi seme-alabak, 
Juan Marik eta Begok ere ikas-
keta unibertsitarioak egin zituz-
ten. Lehenengoak Industria Inge-
niaritza eta bigarrenak Historia 
ikasketak. Guk izan ez genituen 
ikasketak eskaini nahi izan geniz-
kien seme-alabei.
Bergarako San Joxepe erretiratuen 
elkarteko abesbatzako amabitxi 
zara.
Orain da Santa Zezilia eguna, eta 
bazkaria egiten dugu Pertxa elkar-
tean. Jose Mari Perezek prestatzen 
du. Maisua da sukaldean. Neuk 
xanpaina-eta eroan izan ditut… 
Primeran pasatzen dugu. 
Berandu oheratzen  ei zara...
Bai, baina aldatu egin behar ditut 
ohiturak, osasunarendako ona 
ez delako. Goizeko seiak arte 
egon naiteke bertsoak idazten, 
irakurtzen, pintatzen... oheratu 
baino lehen. Eta, gero, eguerdia 
pasatu arte ez naiz jaikitzen. 
Bereziki zaintzen dituzu maite 
dituzun lagunak.
Lagun asko ditut eta adiskideta-
suna zaintzen ahalegintzen naiz. 
Bidean belarra haz ez dadin egu-
nero moztu behar den moduan, 
lagunak egunero zaintzea ere ezin-

bestekoa da. Jose Luis Elkoro eta 
Pello Garitano asko maite ditut. 
Jose Luis ezagutzen dut aspalditik, 
gaztetatik, alkate izan aurretik. 
Libre laga eta biharamunean hemen 
izan nuen bisitan. Haren aldeko 
omenaldian ere izan nintzen. Ez 
zegoen kartzelan egoteko motibo-
rik. Horrenbeste gauza on egin-
dako gizona, adin horrekin...
Bertso-paperak idazten dituzu.
Bai; lehen bilduma banatuta dau-
kat herritarren artean. Eskaini 
dizkiet bertsoak Bergara eta ber-
gararrei, Txarrantxa jatetxeari, 
Pertxako sukaldariei, Egaña eta 
Peñagarikano bertsolariei, Elo-
rregiri, Ozaetari, Gonzalez Bas-
tida eta Gonzalez Chirlaque aita
-seme musikariei…
Egaña eta Peñagarikano zeure upa-
tegiko "zaindari" dituzu.
Bai, oso lagunak ditut. Bueno, 
lagunak baino gehiago, etxekoak. 
Egañak laga egin zion Elorregiko 

jaietara etortzeari eta Amuritza 
hasi zen etortzen, eta harekin 
ere adiskidetasun handia daukat. 
Etxera sarri etorri izan dira.
zu zeu ez zara Bergaran jaioa…
Ez, zornotzarra naiz eta 6 urte 
betetzeko nintzela etorri ginen 
Bergarara. Aita zornotzarra eta 
ama bilbotarra nituen. Aita oso 
azkarra eta diru kontuetarako 
oso fina zen. Arrasateko Zerra-
jerara etorri zen lanera. Konta-
bilitatea eroaten zuen. Libreta 
zurietan idatzita. Peritua zen eta 
Arrasateko eta Bergarako Zerra-
jeran kontabilitate eta antolake-
ta berria jarri zituen 1932an. Aita 
hil eta urtetara etorri ziren Zerra-
jerara Bedoc enpresako ahoku-
lariak eta harrituta geratu ziren 
zelan zegoen dena antolatuta. 
Oso baserrikoa izan zara, baserri-
tarra ez izan arren.
Inguruko baserri guztiak ezagu-
tzen ditut. Ez naiz baserritarra 

izan, baina uste dut nire arbaso-
ren bat izango zela. Etxean seku-
lako ortua neukan lehen: marru-
biak, porruak, zerbak, berakatzak, 
kipulak… 
Mende erditik gora Biltokirekin.
Semarrak eta biok zabaldu genuen. 
Gure amak bazeukan janari den-
da bat eta alargun geratu zenean 
esan zigun: "Hara, hemen daukat 
dirutxo bat, ez da gauza asko, eta 
dendatxo bat ipini beharko genu-
ke". Hala ipini genuen denda 
Galartzaneko etxean. Aita hil eta 
gutxira Zerrajeran hasi nintzen 
lanean 17 urterekin, bulegoetan. 
12 duro hilean irabazten nuen. 
Estraperloan botila olioak balio 
zuen adina. Dendak gauza bat 
dauka: etxekoak egon behar du 
beti bertan. Gainean egon behar 
du, negozioak iraungo badu. Eta 
jendea, bezeroak, ondo zaindu 
behar dira: ondo artatu, errazta-
sunak eman…

h e r r i ta r r a k

Susana Iza Bergarako Olabarrenako etxean, eguaztenean.  |  eneko azkarate

"goizeko seiak arte 
egon naiteke 
bertsoak idazten, 
irakurtzen, 
pintatzen..."

"Peñagarikano, 
Egaña eta Amuritza 
bertsolariak oso 
etxekoak ditut"

Nire herriaN

herritarrak, 
kultura...

herria saltzeN 
jakiN ez

:)

:(

Bergara da munduko 
onena, herri zoragarria, eta 
bergararrek dute 
gozotasun berezia. Jende 
ona, kultura handikoa. Eta 
komertzioa ona… Horrekin 
ez dut esan nahi 
Mondragoen, esaterako, 
jende txarra dagoenik, e! 
Nire senarraren aita 
mondragoetarra zen, On 
Elias Aspiazu maisua.

Zaila da norberaren 
herriaren gainean gauza 
onak ez esatea. Lehen-eta 
esaten zen tonto harro 
samarrak ginela 
bergararrak, baina hori hala 
izan bazen ere, gaur egun 
ez da horrela. Nire ustez, ez 
dakigu herria kanpoan 
saltzen. Huts egiten dugu. 
Asko daukagu saltzeko, 
baina ez dakigu egiten.

Susana iza | Biltoki dendako ugazaba

bergarako biltoki denden ugazabak bertsoak idaztea, irakurtzea eta pintatzea du gustuko

"belarra moztu behar den moduan, 
lagunak egunero zaindu behar dira"

d u e l a  5  u r t e

Euskararen jatorria aztergai izan 
zuten Arantzazun antolatutako 
I. biltzarrean. Mikoleta, Euzko 
Izaera, Bizi Hitza eta Ena elkar-
teek antolatu zuten biltzarra. 
Besteak beste, Bittor Kapanagaren 
hiru azpi-hizkuntzen teoria ezta-
baidatu zuren batutakoek. Jesus 
Segurolak, ostera, euskara izadi-
tik datorrela argudiatu zuen.

euskara aztergai
2005-11-19

d u e l a  1 0  u rt e

Euskal Herriko Mendi Federazioak urteko 
batzarra egin zuen Elgetan, Espaloia aretoan, 
eta, hori aprobetxatuz, Goibeko elkarteak 
kafe antzokiaren proiektua ezagutzera eman 
zien herritarrei. Guraso Elkarteari, gazte-
txeari eta Udaleko Kultura batzordeari 
aurkeztu zien lehenengo. Kafe antzokia 
geroago zabaldu zuten, baina proiektua eta 
lokala ezagutzera emateko lehen urratsak 
egin zituzten 2000ko udazkenean.

2000-11-05

elgetako espaloiaren berri eman zen
Debarroan herri hizkera bultzatzeko elkartea 
sortu zen 2000ko udazkenean: Badihardugu. 
Arrasaten azaroaren 22an egindako aurkez-
penean, Juan Martin Elexpuruk eta Amaia 
Txintxurretak esan zuten lau helburu zitue-
la: herri hizkerari prestigioa ematea; herri 
hizkeraren corpusa batzea eta euskara estan-
darrean bere lekua ziurtatzea; herri hizkera 
bultzatuz euskara ere sendotzea; eta trans-
misio naturala eta kulturala bultzatzea. 

2000-11-22

badiharduguren aurkezpena

Badiharduguren aurkezpena.  |   artxiboa
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lEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Memoria historikoa ez da guztiz 
berreskuratuko, oraindik isilpean 
jarraitzen duten protagonista 
batzuen memoria ere gogora eka-
rri arte: emakumeena. Hori sinis-
tuta, Arrasateko Intxorta 1937 
kultur elkarteko kideak lanean 
hasi dira, DVD bat egin guran. 
Lan horretan, ahotsa eman gura 
diote gerra garaiko emakume 
arrasatearrei: euren bizipenak, 
borroka, pentsamenduak… gogo-
ra ekartzeko. Datorren urtean 
aurkeztu gura dute DVDa. Proiek-
tuaren oraingo izenburua da 
Emakumeen inguruko dokumen-
tala. Arrasate 1936, gerra eta 
errepresioa.

Ez da eurek egiten duten 
horrelako lehenengo lana; baina 
oraingoan, herritarrei dei bat 
egiten hasi dira. Hain zuzen, 
proiektua aurrera eramaten lagun-
tzeko gertu dauden arrasatear 
guztiei 12 euroko laguntza eska-
tzen diete. Intxorta 1937 elkarte-
ko kide Julia Mongek honela 
azaltzen du: "DVDak 12 eurotan 
saltzen ditugu; bada, oraingoan, 
alderantziz hastea erabaki dugu, 
hau da, jendeari eskaera hori 
eginez". Mongeren esanetan, 
herritarrek badakite Intxorta 
elkarteak "borondate handia" 
baina diru gutxi duela, eta orain 
arte ere beti primeran portatu 
da eurekin: "Jendea dagoeneko 
hasi da dirua ipintzen. Ingurukook 
ezagutzen dute gure egoera eta 
baloratzen dute guk egiten dugun 
lana. Batzuetan, DVDa kostatzen 
zen baino diru gehiago eman izan 
digute", esaten du Mongek. 

Hori eskertzeko, DVDa ate-
ratzen dutenean, txosten edo 
liburuxka batekin aterako dute, 
eta hor, dirua ipini duten guztien 
izenak jasoko dituzte, laguntzai-
le izan direla aitortuaz. 

Dirua honako kontuan sartu 
behar da: Euskadiko Kutxan, 3035 
0001 57 0010105700. Oso garran-
tzitsua da izena eta bi abizenak 
ipintzea.

Elkarrizketak egingo dituzte 
Mongeren esanetan, "aspalditik" 
zebiltzan Intxortakoak kezka 
horrekin: "Gerraren inguruan 
kontatzen ziren pasadizoetan beti 
gizonezkoak agertzen ziren, eta 
nik beti galdetzen nuen ea non 
zeuden emakumeak. Beti buruan 
geneukan kontu bat zen. Bada, 

orain dela gutxi Aretxabaletan 
gerrak izan zuen eraginaren gai-
neko DVDa aurkeztu dugu; Elge-
tako interpretazio gunea eta 
dokumentala ere bai… eta pen-
tsatu genuen ondo legokeela orain 
aurrera eroatea proiektu hau". 
Gaineratzen duenez, "orain arte, 
isilik gorde izandako kontuak 
dira, emakumeenak are gehiago. 
Jendeak beldurra izaten du. Bai-
na orain, ateratzen hasi dira".

Zerotik ez dira abiatuko, bai-
na; herritarrok dagoeneko ema-
ten hasi diren laguntza ekono-
mikoaz gain, oinarri dokumental 
bat badaukate, orain arteko era-
kusketetarako erabili izan dituz-
telako gerra garaiko emakumeen 
argazkiak.

Horrez gain, lekukotza batzuk 
ere badituztela esaten du Mongek. 
Gehiago batu gura dituzte DVD-
rako. Elkarteko ordezkari horren 
esanetan, lana egiteko modua 
izango da elkarrizketak egitea. 
"Gu joango gara elkarrizketak 
egiten; gero, batzuetan, elkarriz-
keta batetik informazio edo aztar-
na gehiago irteten da. Kate bat 
sortzen da". 

Dagoeneko badaukate elka-
rrizketatu gura dituzten batzuen 
izenak.

Berregitea, lan eskerga
Oraindik ez daukate zehaztuta 
zelako ikus-entzunezkoa izango 
den; izan daiteke dokumental 
erara egindako filma, elkarrizke-
tekin. Beste aukera bat da, Malko 
gorriak: Gerra Zibila Aretxaba-
letan DVDrako egin zuten moduan, 
aktoreekin eta boluntarioekin, 
orduko gertaerak, giroa…berre-
gitea. Lehenengo gidoia izan 
beharko dute, eta gero erabaki.

Berregiteak desabantaila bat 
du: aurrekontua asko puztuko lukee-
la eta lan eskerga dakarrela. Intxor-
ta elkarteko kide horrek Aretxaba-
letako berregitea zelan egin zuten 
gogoratzen du: "Boluntarioak ziren, 
musu truk egiten zuten lan, baina 
euren jantziak alokatu egin behar 
izan genituen; adibidez, Guardia 
Zibilaren uniformeak oso garestiak 
ziren. Horrez gain, kamioi bat era-
bili genuen, eta hura ere errentan 
hartu behar izan genuen". 

Honako DVDrako 12.000 euro-
ko hasierako aurrekontuarekin 
kontatzen dute. Horregatik ere, 
deialdi honi lelo bat ipini diote: 
1.000 pertsona egia osatzeko. Dena 
dela, 1.000 laguneko kopuru hori 
sinbolikoa da.

Geratzea ere, "oso gogorra" 
Eta DVDan zer topatu dezakegun pis-
ta bat ematen digu Julia Mongek: "Batzuk 
frontera joan ziren; beste batzuk herrian 
gelditu ziren, eta hori ere oso gogorra 
zen; azken horien egoera ere adierazi 
gura dugu. Emakume asko alargun 
geratu ziren eta seme-alaba txikiekin. 
Beste batzuk ihes eginda egon ziren, 
leku askotan".

Emakumeon memoria historikoa 
berreskuratzeak prezio txikia dauka

DVD bat egiteko, arrasatearron laguntza eskatu du intxorta elkarteak: 12 euro
arrasateko emakumeen testigantza "isilpean" egon dela esaten dute elkartekoek

Emakumeek bozkatzeko eskubidea izan zuten lehenengo hauteskundeak, 1931n, Eibarren.  |   ojanguren fonDoa. iturria: josuren murgizu

Esanak

"Alderantziz 
hastea erabaki 
dugu; hau da, 
dirulaguntza 
eskatuz"

"gerrako 
kontuak 
isilpean egon 
dira, batik bat 
emakumeenak"

j u l i a  m o n g e
i n t x o r ta  e l k a r t e k o a

datua

Hori da Intxorta 1937 
elkarteak arrasatearrei 
eskatzen dien laguntza DVDa 
egiteko. Kontu bat zabaldu 
dute Euskadiko Kutxan.

12
euro
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Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58
ARRASATE Arrasate pasealekua 33

Berezitasunak
Kazuelatxoak
Ogitarteko

hotz eta beroak
Olarte kalea 10

Tel.: 943 79 52 50

Pelukak eta ilea berreskuratzeko
sistema berri eta pertsonalizatua

ILE APAINDEGIA
Otalora Lizentziaduna 5

ARRASATE
Tel.: 943 79 12 74

G 
oienak" komatxoak 
hartu ditu marka 
gisa. Izenaren atzeko, 
izanaren abizen. Otu 

zait urteurren borobil bati 
jarririko puntu suspentsiboak 
ote diren, hurrengo urteen 
jarraipenaren irudi. Edo izan 
daitezke esaten ez den horri 
bidea irekitzen dien bi marra-
txo. Uler bedi, komatxo artean, 
kontuak hobeto uler daitezen 
akaso. 

Komunikazioan komatxoek 
besteek esanari irekitzen ohi 
die atea. 

Halaxe nahi nuke, besteen 
ahotsari bide emateko marraz-
tu direla hor. 

Beste horien, herritarren, 
ispilu eta leiho izateko asmoz. 
Bihur daitezela komatxoak 
gure ahotsen bozgorailu, iris-
ten zaizkigun uhin, islatzen 
gaituzten paperorri. 

Eta ari dadila gertatzen 
denaz, paper eta uhin handie-
tatik itzal egiten dioten guzti 
horri leku eginez. Zuzenkeria 
gabe, baina zuzen. 

Segi dezala komatxoak 
irekitzen albokoari, hurbile-
koari, tokikoari, herrikoari. 
Gurean, gertukoan jar dezagun 
komatxoa. 

Hemendik eginez, ingu-
ruari bista kendu gabe. Ingu-
ratzen gaituenaz, hemengoaz 
ahaztu gabe. 

Saia dadila handienarenak 
ez erreproduzitzen, ez gaitezen 
ezarritako marketan erori. 
Nire eskaera txikiok izan 
daitezela, komatxo artean, 
aurrerabidean akuilu, bultza-
da, arnasa eta esker ona. Ger-
tukoaren marka, nortasuna-
rena eta jatorra. Ez dezagun 
gure marka galdu...".

Goiena" 
komatxoen 

"Segi dezala 
komatxoak 
irekitzen 
albokoari"

n i r e  u s t e z

OIhAN 
zubIzArrEtA

ubane madera

Markesina berria ipini dute asteon Nafarroa etorbidean, 
Udaltzaingoaren ondoan. Izan ere, astelehenetik aurrera (azaroak 22) 
bertan geratuko dira Aretxabaleta, Eskoriatza eta Leintz Gatzagara 
doazen autobusak, eta baita Arrasateko urbanoa ere. Etxetxikiak 
kaleko geralekua ordezkatuko du berri horrek. 

Astelehenetik geraleku berria

jOkIN bErEzIArtuA  |  arrasate

Harreman Arrasateko gobernuz 
kanpoko erakundea ekimen berri 
batekin dator: herriko lau artis-
taren koadroak zozketatuko dituz-
te zarzuelan. Hilaren 20an, 21ean, 
26an eta 27xan egingo diren ema-
naldietan koadro bana zozketa-
tuko dute, Amaian bertan. Koa-
droak herriko artistak egindakoak 
dira: Martxen Arana, Nerea Bil-
bao, Begoña Kortabarria eta Iñi-
go Arregirenak (horren koadroa 
falta da argazkian).

Harreman-ek, beraz, Izaskun 
Murgia elkarte lirikoarekin elkar-
lanean antolatu du zozketa. Erri-
fak emanaldiaren hasieran eta 
deskantsuan erosi ahalko dira, 
euro baten truke. Ondoren eto-
rriko da zozketa: emanaldian 
zehar izango da, etenaldi txiki 
bat aprobetxatuz –agertoki alda-
keta egongo delako.  

Dirua, India eta Mozanbikera
Ekimenaren helburua da Harre-
man herrialde txiroetan bultzatzen 
ari den proiektuak diruz lagun-
tzea. Bi ekimen dira: bata, Indian; 
eta bestea, Mozanbiken. Indiakoa 
Ankur proiektua da, Munbaiko 
periferian kokatutako umezurtz

-etxe bat laguntzea helburu due-
na. 2005a ezkero dihardu Harre-
man-ek bertarako lanean. 

Mozanbikeko egitasmoak, 
berriz, Niassa probintzian dagoen 
Marrupa barrutiko garapen sozioe-
konomikoa du helburu. Mundu-
kide elkarteak bederatzi urte 
daramatza bertan lanean; bada, 
Harreman ere gehitu da. Egoera 
asko hobetu da bertan: azpiegi-
turak eraiki dira oihana eta 
auzoak hobeto lotzeko eta ekimen 
kooperatibo txikiak bultzatzea 
lortu dute, esaterako. 

Herritarrengana laguntza eske 
Harreman gobernuz kanpoko 
erakundearen helburu nagusie-
tako bat da arrasatearra herri 
txiroenekin sentsibilizatzea. 
Herrialde pobreetan egiten ari 
diren lana finantzatzeko herrita-
rrengana jo du Harreman-ek. 
Zozketaz gain, lagundu gura due-
nak zabalik ditu Kutxa, Euska-
diko Kutxa eta Caja Navarra 
bankuetako kontuak. 

Azkenik, herritarrez harata-
go, gobernu zein erakundeen 
inplikazioa ere sustatu gura dute, 
garapen bidean dauden herrial-
deen alde. 

Herriko artea 
baliatu txiroenei 
laguntzeko
Harreman-ek herriko lau artistaren 
lanak zozketatuko ditu zarzuelan

Teresa Haran, Harreman-eko kidea, zozketatuko dituzten koadroekin.  |   j.b.

ubANE mAdErA  |  arrasate

Hamar hilabete pasa dira Hai-
tin 47 segundoko lurrikara batek 
200.000 hildako, 350.000 zauritu 
eta 250.000 etxe birrinduta utzi 
zituenetik. Bada, gaur egungo 
Haitiko egoera zelakoa den 
esplikatzeko hitzaldia antolatu 
du gobernuz kanpoko Harreman 
erakundeak.  

Mesedeetakoak hizlari
Eguenean, azaroaren 25ean da 
hitzordua, Kulturaten, 19:00etan. 
Hizlariak dira Mesedeetako 
hiru ahizpa, Haiti berreraikitzen 
laguntzen dabiltzanak: Arantza 
Ipiña arrasatearra, Maria Lui-
sa Ugarte oñatiarra eta Felisa 
Larrea aramaioarra. 

40. 000 euro pasa Haitirako 
Bestalde ekitaldi berean, Harre-
man erakundeak Haiti berre-
raikitzeko batu dituen 41.331 
euroak entregatu egingo ditu. 

Hainbat iturritatik batu dute 
dirua: partikularrengandik 
11.062 euro; Mundukiderengan-
dik 20.000 euro; Aretxabaletako 
Udalak 9.165 euro eman dizkie; 
UDA taldeak 685 euro; Ariz-
mendiko Santa Teresa gunekoek 
419 euro eta Arrasate Bizirik 
elkartearekin egindako pintxo 
poteoan 2.144 euro batu zituzten. 
Bada, lagundu dutenei Harre-
manek gura die adierazi dirua 
lurrikarak kaltetutakoei hela-
raziko dietela. Hitzaldian eman-
go dute erabileraren berri. 

Haitiren egoera azalduko dute 
eguenean, Kulturaten 
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TUCANO BASIC 4
Motorra: 250 W Brushless
Berunezko bateria: 24V / 12Ah
Autonomía: 20-40Km
Tolesgarria  

TH

TOLESGARRI 
ELEKTRIKOA

922 €*

*

TOLESGARRI 
ELEKTRIKOA

TRIZIKLO 
ELEKTRIKOA

956 €

MENDIKO 
ELEKTRIKOA

994 €**

ERAKUSKETA ETA PROBARAKO BIZIKLETAK %40 ko AURREZPENA (KOPURU MUGATUAK)

Motorra: 250 W Brushless con SFR - Aldapa behera bateria berriz kargatzeko sistema -
 Litiozko bateria.: 36v – 10 Ah Lithium. 

Xasisa eta beste atal guztiak, aluminiozkoak
Autonomia: 35 - 70 Km

ZURE GABONETAKO OPARI EKOLOGIKOA

EEEren (EVE) dirulaguntza: 
%25 abenduaren 31ra arte bakarrik.

BIZIKLETA ELEKTRIKOAK
575 €

TUCANOkontzesionarioa

* EEEren (EVE) dirulaguntza barne

Azaroaren 25a da emakumeen 
kontrako indarkeriaren aur-
kako eguna. Udaleko Berdin-
tasun Sailak egutegian gorriz 
markatutako eguna da eta 
hainbat ekintza antolatu ditu, 
ez bakarrik hilaren 25erako. 
Martitzenean aurkeztu zuten 
egitaraua eta eguaztenean 
bertan hasi ziren ekintzak. 
Hala ere, datorren astean 
izango dira ekintza aipaga-
rrienak. Kartela Alberto Enci-
nasek egin du aurten: Beran-
du baino lehen izan da auke-
ratu duen leloa.

Hainbat ekintza 
emakumeen kontrako 
indarkeriaren aurka

Hileko hirugarren zapatuan 
egiten den baserritarren azo-
ka izango da bihar Seber 
Altuben, 09:00etatik 14:00eta-
ra. Berezia izango da biharkoa, 
Gabonak heldu aurretik azke-
na izango delako. Udala pozik 
dago ekimenak herritarren 
artean erantzun ona izan due-
lako eta espero dute datorren 
urtean ere ekimenarekin 
aurrera egitea. Baserritarren-
dako aukera paregabea da 
dituzten salmenta urriak zer-
txobait hobetzeko. 

Gabonen aurretik 
azken baserritarren 
azoka egingo da bihar

ubANE mAdErA  |  arrasate

Badira 20 urte Arrasateko extre-
madurarrak batzen dituen Cora-
zon den Encina elkartea sortu 
zutela. Santa Marinako Fronton 
tabernan izan zuten egoitza hasie-
ran; gaur egun, berriz, San Andres 
auzoan dago kokatuta elkarte 
extremadurarra, Araba etorbi-
dearen 3. zenbakian.

Bada, justu hantxe antolatu 
dituzte XX. urteurreneko ospa-
kizun ekitaldiak, zapatu eta dome-
karako. "Ekitaldi guztiak dira 
denei irekiak, herri afaria izan 
ezik, leku arazoengatik", azaldu 
du Esteban Sanchezek,batzorde-
ko kultura arloko arduradunak. 
Izan ere, herri afarirako 100 lagu-
nendako lekua dute eta Corazon 
de Encina elkarteak berak 135 
familia ditu bazkide: "Ia guztiak 
Arrasatekoak, nahiz eta Aretxa-
baletakoren bat ere baden. Cace-
res eta Badajozkoak, bietakoak 
dira bazkideak, Badajozko Sere-
na eskualdekoak gehienak".  

Emakumearen independentzia 
Kontuak kontu, gainontzeko eki-
taldietan parte hartzeko gonbita 
egin gura diete arrasatearrei, 
eurekin gura dituzte-eta parte-
katu euren "tradizio eta kulturan 

oinarritutako egitaraua", Antonio 
Valor elkarteko presidenteak 
esandako moduan.  

Adibidez, biharko, zapatua, 
Almendralejoko (Extremadura)  
Verbo Producciones taldearen  
La Posadera komedia taularatu-
ko dute, 23:15ean. Aristokraziaren 
gainbehera irudikatzen duen 

antzezlana da hori, bereziki ema-
kumearen independentzia alda-
rrikatzen duen antzezlana. Sarre-
ra doan da. 

Zapatuan bertan, besteak bes-
te, iluntzean (20:00), magia eta 
umorezko saioa egingo du Jesus 
Lavirgen Gasteizko magoak. Hor 
ere sarrera doan da. 

Gastronomikoa: pintxo-poteoa 
Eta domekakoari dagokionez, 
Extremadurako gastronomian 
oinarritutakoak dira ekitaldi 
gehienak. Adibidez, txorizoa bra-
san erreta, pintxo morunoak, 
iberikoak, patata tortillak eta 
beste prestatuko dituzte, 13:00etan 
pintxo-potean banatzeko elkar-
tera doazenen artean, doan. 

Arratsaldean, berriz, txoko-
late-jana egingo dute, Extrema-
durako gozoekin emateko: perru-
nilloak (txerri-gantzarekin eta 
irinarekin egindakoak), hojal-
dreak eta hango erroskilla tipi-
koak, besteak beste.

Egitaraua

zapatua

16:00-18:00 Cuatrola, mus 
eta txintxon txapelketak.

20:00 Magia eta umorea.

23:15 La Posadera 
antzezlana.

00:15 Musika eta dantza.

domEka

12:45 agintariei ongietorria.

13:00 Pintxo-poteoa, doan.

16:00-17:00 Mahai jokoen 
finalak.

18:30 txokolatea, gozoekin.

antonio Valor presidentea eta Esteban Sanchez kultura arduraduna.  |  u.M.

Antzerkia, dantza, pintxo-poteoa 
eta beste, Corazon de Encinan
asteburuko jaia antolatu dute elkartearen XX. urteurrena ospatzeko
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emaitzak

Iluntz - McAwenDauen 3-5
Steaua del Grifo - Cipris 1-13
Dublin-Portaboleiros 0-3
Ekaitz-Fuxxion 8-1
Abokajarro-Lasagabaster 5-5
Dribling-Betrayer 7-2
Fidel & Disc-Iriztu 2-3

SaiLkaPeNa

  TALDEA P J
 1 Iriztu 12 4
 2 Lasagabaster 10 4
 3 McAwenDauen 10 4
 4 Dribling 9 4
 5 Cipris 9 4
 6 Ekaitz 9 4
 7 Portaboleiros 9 4
 8 Iluntz 4 4
 9 Abokajarro 4 4
 10 Betrayer 3 4
 11 Dublin 2 4
 12 Fidel & Disc 0 4
 13 Fuxxion 0 4
 14 Steaua del Grifo 0 4

PaRtiDUak

Azaroak 20, zapatua
10:30 Ekaitz - Betrayer / Iluntz
11:30 Iluntz - Cipris / ekaitz
12:30 Abokajarro - Iriztu / Cipris
16:00 McAwen. - Portaboleiros / Dublin
17:00 Dublin - Lasagabaster / Mcawen.

Azaroak 21, domeka
11:30 Dribling-Fidel & Disc / Fuxxion
12:30 Steaua del Gri. - Fuxxion / Fidel &.

Lasagabaster taldeko 
jokalari bat zigortuta

Lasagabaster taldea 
izan da, aurrealdean 
dabiltzanen artean, 
asteburuan irabazi ez 
duen bakarra. Berdin-
du egin zuen, Aboka 
taldekoen kontra, eta 
partidu amaieran isti-
luak izan ziren. Lasa-
gabaster taldeko joka-
lari batek epailea irain-
du zuen, eta zigorra 
jasoko du horregatik.

z a L D i b a R

Arrasateko eskubaloi taldeko 
mutilek Gasteizera egingo 
dute bidaia bihar, zapatua 
(16:30). Hamaika punturekin, 
dagoeneko sailkapenean biga-
rren, Edu Orgazen mutilek 
aurrealdean dabilen taldea 
izango dute bihar aurrean; 
biharko kontrarioa laugarren 
dago sailkatuta, hamar puntu 
batuta.

Arrasate Txuri-Urdin taldeko 
lagunek abenduaren 11ko eta 12ko 
astebururako Bartzelonara anto-
latu duten bidaiak harrera ona 
izan du. Aste barruan 30 lagunek 
baino gehiagok eman dute izena, 
eta guztira 55 lagunendako tokia 
dago; horrenbestez, azkar ibili 
beharra dago. Autobusa, Codorniu 
upategira bisita, hotela eta sarre-
rak 170 euro balio du.

Bartzelonara Reala 
ikustera joateko azken 
sarrerak geratzen dira

Ford Mugarri Arrasate 
El Pilar taldearen 
kantxara bihar

Betelutik (Nafarroa) Larrai-
tzera (Gipuzkoa) arteko men-
di zeharkaldia antolatu du 
Besaide Mendi Elkarteak aza-
roaren 28rako, domeka (egun 
osorako izango da). Eta anto-
latzaileak datorren astelehe-
netik eguaztenera arte (hilak 
22, 23 eta 24) egongo dira irtee-
ra horretarako izenak hartzen 
(19:30-20:30).

Besaidek Betelura 
irteera antolatu du 
hilaren 28rako

xAbIEr urtzElAI  |  arrasate

Arrasateko Aikido Elkarteak 10. 
borroka arteen gala antolatu du 
hilaren 27rako Uarkapen. Hain-
bat urtean ekimenik egin barik 
egon ostean, iaz erakustaldia 
berriro antolatzera animatu ziren, 
baina ekitaldi hori ez zuten era-
bili, lehen egiten zuten moduan, 
GKE batendako dirua batzeko: 
"Mojategin egin genuen erakus-
taldia, eta oso gustura geratu 
ginen. Izan ere, 2006a ezkero ez 
genuen horrelakorik antolatzen 
eta aurten lehengo ohiturei hel-
du nahi izan diegu, ekitaldia 
ekimen baten alde egiteko balia-
tu", adierazi digu Arrasateko 
Aikido Elkarteko irakasle Jose 
Manuel Matasek.

Hala, hilaren 27an bi helburu 
izango dituzte Aikidoko lagunek: 
"Batetik, modalitate ezberdine-
tako borroka arteak herritarrei 
erakutsiko dizkiegu; eta bestetik, 
ekimen baten alde egiteko diru 
apur bat batuko dugu".

Lehen, Hiruatxekin
Lehenagoko urteetan Aikidokoek 
antolatzen zuten erakustaldiak 
balio izaten zuen Hiruatx gober-
nuz kanpoko erakundeari lagun-
tzeko: "Talde horretako kide Jose 
Mari Sarasua zenak erakustaldia 
egiten laguntzen zigun, eta ekimen 
polita zen". Aurten, berriz, era-
baki dute ekitaldian batzen duten 
dirua erabiltzea Pakistango uhol-
deetan kaltetuak izan zirenei 
laguntzeko, eta, hainbat babesle-

ren laguntza izatearekin batera, 
ikusleek bi euro ordainduko dituz-
te Uarkapera sartzearren, era 
sinbolikoan, Aikodokoen ekime-
naren alde egiteko.

Bost talderen laguntza
Hilaren 27an hainbat borroka 
artetako taldeek hartuko dute 
parte erakustaldian, Aikidoko 
lagunek gonbidatuta: "Ikuskizun 

erakargarria antolatzea da asmoa, 
eta, horretarako, ibarreko eta 
Euskal Herriko hainbat talde 
gonbidatuko ditugu". Besteak 
beste, karate, aikido, tai txi, shu-
rinjikempo eta shinkyokushinkai 
borroka arteak egiten dituzten 
taldeak izango dira Uarkapen. 
"Eta ekitaldiarekin laguntzeko 
asmoa duten babesle eta herri-
tarrei dagokienez, lehen egiten 
genuen moduan orain ere erabat 
zehaztuta izango dugu nora bide-
ratuko dugun batuko dugun euro 
bakoitza".

Aikido taldea Pakistango uholdeetan 
kaltetutakoak laguntzen saiatuko da
azaroaren 27an uarkapen egingo duten erakustaldia erabiliko dute dirua batzeko

Iazko erakustaldiko une bat, Mojategin.  |   goieNkaria

esanak

j o s e  M a n u e L  M atas   |   A r r A S AT E  A I k I D o  E L k A r T E k o  I r A k A S L E A

"Ekimena erabiliko dugu borroka 
arteak erakusteko eta dirua batzeko"

x.u.  |  arrasate

Arrasate Hiria xake torneoan, 
pronostiko guztiak beteaz, eta 
aurreko jardunaldietan lortu-
tako puntu erdiko abantailaz 
baliatuta, Alejandro Francok 
hirugarren aldiz eskuratu zuen 
txapeldunaren garaikurra; Fran 
Miguel aretxabaletarrarekin 
uste baino azkarrago egin zuen 
parra. Kontrario zuzen ziren 

David Astasiok eta Iñigo Argan-
doñak, berriz, zeukatena eman 
zuten bigarren sailkatzeko 
lehian. Lau orduko partidan 
Astasio –bigarren– bikain defen-
datu zen donostiarraren erasoen 
aurrean, eta hor ere parra egin 
zuten. Argandoña izan zen hiru-
garren, Fran Miguel laugarren, 
Aitor Alcaide bosgarren eta 
Isidro Ruiz seigarren.

Alejandro Franko: "Lehia estua 
izan da, kosta egin zait irabaztea"

Zapatu goizean egin zuten txapelketako sari banaketa.  |   josetxo araNtzabal

* Elektragaiak
* Instalazioak
* Automatismoak

* Proiektuak
* Argiztapena
* Bobinaketak

Elektrizitatea
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Txatxilipurdik begiraleak 
behar ditu Gabonetako par-
kerako. 2011ko urtarrilaren 
2an, 3an eta 4an egingo da, 
goiz eta arratsaldez –11:00e-
tatik 14:00etara eta 16:00etatik 
20:00etara–. Izena emateko 
azken eguna azaroaren 30a 
da. Argibide gehiagorako, 
kultura@txatxilipurdi.com 
helbidera idatzi edo 943 79 54 
46 telefonora deitu. 

Txikilandian begirale 
izateko izenematea, 
hilaren 30a baino lehen

Kooltur ekintza taldearen 
Kooltur ostegunak ekimena 
aurrera doa. Atzo Capsula 
taldeak jo zuen eta azaroko 
azken kontzertua Gasteizko 
The Hot Wok taldeak eskai-
niko du, hilaren 25ean (22:00). 
Kaleko jazza ekarriko dute 
gaztetxera, eta inprobisazio-
rako tarterik ez da faltako. 
Finean, goi mailako saioa.  

The Hot Wok taldeak 
itxiko ditu azaroko 
'Kooltur ostegunak'

j.b.  |  arrasate

Santa Zezilia musikarien santua-
ren eguna ospatzeko, Arrasate 
Musikalek bi kontzertu antolatu 
ditu gaurko. Berez ez da gaur 
Santa Zezilia eguna; astelehenean, 

hilak 22, ospatzen da. Hala ere, 
Arrasate Musikalekoek aste bukae-
ra aprobetxatu gura izan dute 
ospakizuna herrira zabaltzeko. 
Izan ere, Edorta Aiastui Arrasa-
te Musikaleko kideak azaldu 
duenez, ez da gauza bera halako 
ospakizun bat astelehen baten 
edo aste bukaeran egitea. 

Ikasleak Kulturaten...
Esandako moduan, bi emanaldi 
egingo dituzte Arrasate Musika-
lekoek: lehena ikasleek eskaini-
ko dute Kulturateko areto nagu-
sian, 18:30ean. Eskolako ikasle 
eta instrumentalistek hartuko 
dute parte; askotariko instumen-
tuak entzun ahalko dira: saxo-
foiak, pianoa, akordeoia, biolina, 
flauta, oboea, klarinetea... Ira-
kasleek ere hartuko dute parte 
emanaldian: Mario Fernandinok 
saxofoia joko du, Marta Izagirrek 

eta Isabella Blezien-ek pianoa eta 
Karmele Irazabalek, azkenik, 
akordeoia. 

Emanaldiaren egitarauari 
erreparatuz, 15 pieza inguru joko 
dituzte. Besteak beste, Beethoven
-en Bederatzigarren sinfonia, 
Bach-en Minuetoa eta Haendel-en 
Diewerde entzun ahalko dira. 
Sarrera doan izango da. 

...eta banda herriko kaleetan
Bestalde, urtero moduan, Arra-
sate Musikaleko bandak kalejira 
egingo du herriko kaleetan. Beraz, 
gaurko poteoa berezia izango da, 
goi mailako musikak girotua 
izango da-eta. Mikel Markiegiren 
zuzendaritzapean alde zaharrean 
joko du bandak. 19:30ean hasiko 
dira kaleak girotzen eta afalor-
dura arte ariko dira. Bi pieza 
interpretatuko dituzte, behin eta 
berriz errepikatuz. 

Arrasate Musikalek bi kontzertu eskainiko 
ditu gaur Santa Zezilia eguna ospatzeko
ikasleek kulturaten joko dute (18:30) eta bandak kalejira egingo du (19:30)

jOkIN bErEzIArtuA  |  arrasate

Bihar da eguna, ordu gutxi batzuk 
besterik ez da falta. Bihar estrei-
natuko du Izaskun Murgia elkar-
teko lirikoak La Gran Vía zar-
zuela, Amaia antzokian (19:30). 
Dagoeneko ez dago atzera buel-
tarik, atzo egin zuten entsegu 
orokorra Amaian bertan: ikusle 
barik egin zuten, baina ikusleak 
egongo balira bezala. 

Gaurko eguna deskantsurako 
eta urduritasunak baretzeko era-
biliko dute. Izan ere, Tere Gonza-
lez zuzendari orokorrak dioenez, 
"urduri" dago taldea, "betiko 
moduan": "Zarzuela bat egin edo 
hamaika egin, estreinaldiaren 
aurretik beti egoten gara urduri. 
Estreinaldia da, lehen aurkezpena, 
eta xarma berezia du niretako. 
Gainera, hobe urduri egotea, estrei-

naldiaren aurretik lasai-lasai ego-
tea baino". Urduritasuna egoteak 
tentsioa dagoela esan gura du eta 
tentsioa ez da txarra, zuzendari 
orokorraren ustez: "Dena neurrian, 
noski", dio. Hori bai, agertokira 
irten aurretik talde osoa batzen 
da urduritasunak uxatu eta elka-
rri animoak emateko.   

Entseguak, bestalde, "ondo" 
doaz: "Entseguak ez doaz gaizki, 
baina aurten jende berria dago eta 
entseguetan ondo aritu arren ez 
dakit nola erantzungo duten ager-
toki gainean". Domekan, esatera-
ko, hiru ordu eta erdi egon ziren 
lanean, azken ukituak ematen. 

Obrari dagokionez, honakoa 
dio: "Obra guztiak izan dira ezber-
dinak, baina hau...Ez du argu-
menturik. Elkarren artean lotu-
rarik ez duten atal ezberdinez 

osatuta dago. Hala ere, gertukoen 
dudana delako izango da agian, 
baina oso-oso polita da".   

Jende askoren izerdiaz egina 
Zarzuelan herriko jende askok 
hartzen du parte. Hor dago, hein 
handi baten, arrakastaren gakoa: 
herriak herriarendako egina dela, 
hain zuzen. Aurten 100 lagunek 
baino gehiagok hartuko dute 
parte; agertokian 50 inguru, musi-
kaz arduratuko den Arrasate 
Musikalen orkestra sinfonikoan 
40 bat kide eta ikusten ez den 
lana egiten –trajeak egiten, deko-
ratua, makillajea...– beste hainbat 
lagun. Sarrerak Interneten dau-
de oraindik, 17 eurotan (www.
generaltickets.com/kutxa). 

"Obra guztiak izan dira ezberdinak, baina hau... 
Ez du argumenturik; hala ere, oso-oso polita da" 

izaskun Murgia elkarte lirikoak bihar estreinatuko da amaian 'La gran Vía' zarzuela, 19:30ean
estreinaldirako eta beste hiru emanaldietarako sarrerak badaude oraindik interneten, 17 eurotan

Tere Gonzalez aurtengo kartela eskuan eta iazko argazkia atzean duela.  |  j.b.

esanaK

"urduri gaude, 
baina hobe hori  
estreinaldiaren 
aurretik lasai-lasai 
egotea baino" 

t e r e  g o n z a l e z   |   z u z e n d a r i  o r o k o r r a

Ikasle eta irakasleek Kulturaten joko dute.  |   arrasate MusikaL 

HERRIKO KANTAK
KULTURATEN

Antolatzailea

SAIO IREKIAK GUZTIONTZAT

HASIERA: Azaroak 21 (domeka). 
ORDUA: 18:00-20:00 
EGUNAK: 3. domeketan, azarotik apirilera.
NON:          Arrasateko KULTURATEN.

IRTEERAK: 

Gure kanta irteeretan ere parte hartzeko aukera 
izango duzu (Donostia, Gernika, Otxandio, Arrasate…).

Herriko kanta eta dantzak

Dani Fontecha

Gaur, azaroak 19
00:00 etatik aurrera



2010-11-19  |  egubakoitza  |  gOIENA16 Bergara

GOITB jada LTDn!
Egokitu zure antena GOITB-DIGITALA ikusteko.

TRINMER 20 urte antenetan
LTDerako aurrekontuak. Protokoloa eta Boletina barne

TRINMER Telekomunikazioen instalatzaile ofiziala 1305 
Egogain Kalea 2-Bac 20600 EIBAR

Tel.: 943 12 73 50 – 943 10 89 43 | Faxa: 943 20 73 60 | antenas@trinmer.com | www.trinmer.com

TOKI-ONA
Bodegoia-taberna

Eguneroko janariak
Txitxizotzak
Kazolatxoak
Txabierroak 

Matxiategi 1. BERGARA
Tel.: 943 39 53 

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

m.b.  |  bergara

Liburu asko jaso dute Jardun 
euskara elkartean aste bukaeran 
egingo duten euskarazko liburuak 
trukatzeko azokarako. 

Azaroaren 2an ekin zioten 
erabilitako liburuak batzeari eta 
Jarduneko kideen esanetan, "oso 
pozik" daude lehenengoz antola-
tu duten ekimenak izandako 
erantzunarekin. "Haurrendako 
literatura, helduena, bildumak...", 
denetarik jaso dutela esan dute 
antolatzaileek. Gainera, guztiak 
egoera onean daudela ere aurre-
ratu dute, "horixe zen-eta liburuak 

ekartzeko baldintzetako bat", 
gehitu dute Jardun elkarteko 
teknikariek. Egitasmoaren hel-
buru nagusia euskal irakurketa 
suspertzea dela ere ekarri dute 
gogora, "liburuen berrerabilpena 
bultzatuz".

Herritarrek Jardunera eraman 
duten liburu bakoitzarengatik 
–bildumak bakar moduan hartu 
dira– txartel bana jaso dute. Bada, 
txartel bakoitza liburu batenga-
tik trukatu ahal izango dute azo-
kan.  

Bestalde, liburuak adinaren 
arabera sailkatuta egongo dira  

(haur, gazte eta heldu) eta txartel 
bakoitza sailkapen bereko baten-
gatik trukatuko da.

Gaurtik domekara arte
Gaur, egubakoitza, hasiko da 
truke azoka. San Martin plazako 
arkupean egongo dira Jarduneko 

kideak, eta domeka  eguerdira 
arte iraungo du. 

Ordutegia honakoa izango da: 
gaur, egubakoitza, 18:00etatik 
20:00etara; bihar, zapatua, 11:00e-
tatik 13:00etara eta 18:00etatik 
20:00etara; eta etzi, domeka, 11:00e-
tatik 13:00etara. 

Euskarazko liburuen 
truke azoka asteburuan
Jardunek antolatu du eta azoka egingo dute San 
Martin plazako arkupeetan gaurtik domekara arte 

Azokarako batu dituzten liburuetako batzuk.  |  M.b.

mONIkA bElAstEgI  |  bergara

Zeren gaineko Plan Estrategikoa 
egin nahi duzue?
Epe luzerako hausnarketa egin 
nahi dugu; hau da, jakin nahi 
dugu nolako Bergara izan nahi 
dugun 2020an. Izan ere, 2020an 
nolakoa nahi dugun zehazten 
dugunean, uste dugu errazagoa 

izango dela agintaldikako, urte-
kako... planifikazioak egitea. Bai-
na beti ipar garbi batekin. Horrek 
izaera estrategikoa ematen dio 
planari. Bestalde, nahi izan dugu-
na da Udal Gobernuak egin beha-
rrean, bada, herritarrekin parte-
katzea hausnarketa hori, uste 
dugulako herritarrok badakigu-

la zer nahi dugun. Horregatik, 
prozesu parte-hartzailea egin dugu 
eta, gainera, pentsatzen dugu, 
herritarren proposamena izanez 
gero, eta Udalean dagoen gober-
nua egonda ere, herritarren hitza 
izango duela. Gero, berak ikusi-
ko du errespetatu ala ez.
Zergatik halako plan bat?
Agintaldian barrena ikusi dugu 
askotan erabakiak hartzen dire-
la perspektiba barik, egunero-
koari erantzuteko. Baina gaur 
hartutako erabakiak etorkizunean 
ere ondorioak ditu. Hortaz, kome-
ni da edukitzea iparra, nora joan 
nahi duzun jakin, epe motz eta 
ertaineko erabakiak hartzeko.
Zer jasoko du planak?
Batetik, gaur egungo egoera; bes-
tetik, zer-nolako Bergara nahi 
dugun eta hori lortzeko ze estra-

tegia garatu behar diren. Horre-
kin izango ditugu iparra eta 
estrategiak. Gero hori planifika-
zio txikiagoetara ekarriko da. 
Herritarren parte-hartzea nola gau-
zatuko da?
Batetik, osatuko dira bost lan 
arlo: biztanleria, garapen ekono-
mikoa, zerbitzuak eta ekipamen-

dua, lurralde antolamendua eta 
ingurumena eta herrigintza. Hor, 
dauden datu objektiboak jaso eta 
ondorioak aterako dituzte. Hala, 
arlo horietan gaiaren gaineko 
interesa zein ezagutza daukan 
edozein herritarrek parte hartu 
ahal izango du. Horretarako, hiru 
batzar egingo dira, lehenengo 
biak azaroan eta abenduan; hiru-
garrena,  prozesuaren  amaieran, 
herritarrek landutakoari ekar-
penak egiteko. Bigarren fase baten 
herritarren parte-hartzea zaba-
lagoa izango da. Herria hiru ere-
mutan banatuko da: landa ere-
muko auzoak, herriko auzoak eta 
herrigunea eta eremuka lau batzar 
egingo dira (bi ordukoak), urta-
rriletik martxora. Hain justu, 
herritarrei parte hartzeko eska-
tu nahi diet.

Agurne Barruso.  |   M.b.

agurne Barruso | Alkatea

"Herritarrekin egin 
nahi dugu Plana"
2020ra arteko udalerriko Plan estrategikoa egin 
nahi du udalak; alkateak xehetasunak eman ditu 

Martitzenean, hilaren 23an, 
inauguratuko dute batzokiko 
taberna-jatetxe berritua. 
19:30ean inauguratuko dute 
eta herritarrak gonbidatuta 
daude irekiera ekitaldira. 
Astelehenetik egubakoitzera 
07:30 aldera irekiko dute eta 
afalostera arte egongo da zaba-
lik. Zapatu eta domeketan, 
berriz, 10:00etan irekiko dute. 
Ostalaritzan eskarmentua 
duten bi bazkidek kudeatuko 
dute eta sei zerbitzarik jar-
dungo dute. Astegunetan egu-
neko menua emango dute eta 
baita asteburuetan menu bere-
zia ere; karta ere izango dute. 
Pintxo eta lapikotxoak ere 
emango dituzte. 

Martitzenean 
inauguratuko 
dute batzokia
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goienkaria

Agorrosingo gimnasioko erabiltzaile batek deitu digu, gimnasioa 
txiki geratu dela eta aireztatze eskasa duela esateko. Zenbait 
ordutan jendez lepo dago, ez dago makina bat libre topatzerik 
eta erabiltzaile horren ustez are eta mingarriagoa da kirolguneko 

hainbat gela hutsik daudelako. Aireztatze eskasa eta "jendearen izerdi 
putzuak" direla eta, osasun neurriak betetzen diren galdetzen du, azkenik. 

Agorrosingo 
gimnasioa, 
"txikiegia"

t x a loa k  e ta  t x i s t u a k

Edu mENdIbIl  | bergara

Euskal Herrian bakea eta demo-
krazia lortzeko ezker abertzalea 
lanean gogor diharduela azaldu 
zuten Enara Minguez zinegotziak 
eta Ibai Redondok eguaztenean  
prentsaurrekoan. Udal eta foru 
hauteskundeetan egon nahi dute 
eta hori lortzeko indar subiranoen 
arteko elkarlana ezinbestekoa 
dela adierazi zuten, "estatu espai-
noletik jartzen ari diren oztopoak 
gainditu ahal izateko".

Bergaran azken lau urteotan 
ezker abertzaleak egindako lana 
goraipatu zuten, "EAJk aurretik 
eramandako eskumako politika 
neoliberal eta antisozialari buel-
ta emanez", Redondoren hitzetan. 
Era berean, Udaleko hainbat zer-
bitzu pribatu publiko bihurtzea 
eta herritarren parte-hartzea 
azpimarratu zuten; eta aparka-
tzeko TAO sistema bezalako era-
baki zailak ere hartu behar izan 
direla herriaren onerako. Dena 

ez dela arrosa kolorekoa izan 
salatu zuten ezker abertzaleko 
kideek: "2008ko apirilean EAJ 
eta PSOE gu botatzeko elkartu 
ziren zentsura mozioa aurkezte-
ko eta Diputazioan eta Jaurlari-
tzan ere elkarrekin jardun dute 
UNEDeko permuta oztopatuz edo 
AHT bezalako proiektu txikitzai-
leak bultzatuz". Hauteskundee-
tara aurkezteaz gain, Bergaran 
eta Gipuzkoan lehen indarra iza-
teko itxaropena azaldu zuten. 

Herri batzarra eguaztenean 
Eguaztenerako, hilak 24, herri 
batzarra deitu dute Miguel Altu-
nako aretoan, 19:00etan. Herri-

tarrei parte hartzeko dei egin 
diete. Besteak beste, alderdi poli-
tiko berriaren legeztapena zelan 
dagoen azalduko dute bertan.

Hauteskundeetan egoteko asmoa 
azaldu du ezker abertzaleak
Herri batzarra deitu dute eguaztenerako Miguel altuna institutuan

Enara Minguez eta Ibai Redondo, Zutik Euskal Herria kartelaren alboan.  |   e.M.

GURIA
Taberna

Bidekurutzeta 5 
BERGARA

943 76 20 34 

PINTXOAK eta  
OGITARTEKOAK

SEKULAKO MARTXA!! 

Irala z/g
Bergara

943 76 07 92 

EUXEBIO II 

BEHEKO
TABERNA

Menestra 
eta untxia dira 

gure berezitasunak

ANGIOZAR   
Tel.: 943 76 55 74

ile-apaindegia
edertze gela 

Masterreka 7
BERGARA

Tel.: 943 76 00 55 

Amillaga 1, 1 pabilioia, goiko solairua. 162 posta kutxa, 20570 BERGARA
Tel.:943 76 97 31 Faxa: 943 76 97 32. bergara@bergaramargoak.com

Kalitatea eta zerbitzua.

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

JOXAN
ARRAINDEGIA

Ibargarai 24. Bergara. Tel.: 943 76 70 29

o H a R R a k

1966an jaiotakoen 
afaria Hilaren 27an
22:00etan egingo dute, Torrekua 
erretegian. Aurretik, txikiteo-
rako batuko dira Ariznoa taber-
nan, 19:30ean. Izena emateko 
azken eguna hilaren 25a da. 
Horretarako, 10 euro aurreratu 
behar dira Ariznoa tabernan. 

Herentziak berbagai 
angiozarren 
Jabier Perez abokatuak Heren-
tziak izeneko hitzaldia egingo 
du hilaren 26an, 19:00etan, 
Angiozarko aretoan. Hitzordu 
hori antolatu dute Bizikasik 
eta Angiozar Bailarako Batza-
rrak. Interesa duten guztiak 
dauden gonbidatuta ekitaldi-
ra.

Dj bull gaur, 22:30ean, 
biDeberrin 

Gazteria Kontseiluaren barruan 
sortutako ekitaldia da, Ikasleen 
Egunaren bueltan.

gaztaina-jana osintxun 
asteleHenean  
Arimen Eguna ospatzeko gaz-
tainak eta sagardoa banatuko 
dituzte, 19:00etan, Osintxuko 
plazan.

1985ean jaiotakoen 
afaria abenDuaren 11n
Tartufon egingo dute. 19:00etan 
batuko dira Bule tabernan poteo-
rako eta 20:30ean abiatuko da 
autobusa, azoka ondotik, jate-
txera. Izenematea abenduaren 
4an bukatuko da. Horretarako, 
35 euro sartu behar dira Kutxa-
ko zenbaki honetan: 3035 0009 
17 0090086995. Harremanetara-
ko, deitu 609 71 32 82 zenbakira 
(Odei). 



18 2010-11-19  |  egubakoitza  |  gOIENAbergara

Matxiategi 3, behea Bergara Tel.: 943 76 70 11

Afariak

Plater konbinatuak

Ogitartekoak

Hanburgesak 

Sandwichak

Entsaladakbereziak
09:00etatik zabalik!

K
ay

ak Taberna

Ibargarai 44-46 BERGARA  
943 76 45 53   

Ibargarai 17 behea BERGARA   
943 76 21 37   

Obradorea. Zubillaga 10 OÑATI   
943 78 24 13   

OGIZUN
koop. elk. 

okindegia

Arruriaga 11
686 94 39 18

Iturgintza 
Berogintza

Aire egokitua
Konponketa

Salmenta

KIRKOS
SEXOLOGIA ZENTROA

> Bikote-terapia
> Gurasoentzako aholkularitza
> Sexuaren eta elkarbizitzaren zailtasunak
> Eiakulazio goiztiarra
> Desira falta
> Inpotentzia
> Baginismoa

Elizkale 13 solairuartea ezk. - 630 287 321
ZUMARRAGA

Sexologoa: Edu Reguero  (AEPS 421. zenb.)

Astelehenean GOIENA pape-
rean Behobia-Donostiako 
sailkapena argitaratu genuen, 
baina ez genituen Angiozar-
koen denborak kontuan har-
tu, ez dutelako Bergarako 
posta kodea erabiltzen. Hala, 
Igor Agirrezabal (1.25.39), Jose 
Angel Muñoz (1.26.46), Enrique 
Marzana (1.31.36) eta Gorka 
Marzan (1.31.42) ondo iritsi 
ziren helmugara.

behobia-Donostia 
probako sailkapenean 
zuzenketa 

Behobia-Donostia lasterketan, 
elite eta herri mailako laster-
kariekin batera izan ziren 
kategoria gehiago; zailtasunak 
dituzten korrikalarienak, esa-
terako. Eta kategoria horretan 
–zailastasunak dituztenak, 
oinezko modalitatea– lehe-
nengo sailkatu zen Imanol 
Elkoroberezibar. Bergarako 
korrikalariak 1.38.43ko den-
bora egin zuen.

Imanol elkoroberezibar 
zailtasunak dituztenen 
artean azkarrena

Urolaren kontra eskuratu 
zuten, joan den astean, etxe-
tik kanporako lehenengo 
garaipena. Eta balio handia 
du garaipen horrek, batez ere 
Josetxo Muniategik joan den 
astean aipatzen zuen "kon-
fiantza falta" horri aurre egi-
teko. Bihar, zapatua, etxean 
izango dute irabazteko beste 
lehia bat, Usurbilen kontra. 

Soraluce bKe taldeak 
dagoeneko badaki zer 
den kanpoan irabaztea

Gorla eta Pol-Pol mendi taldeek 
antolatuta irteera egingo dute 
domekan, hilak 21. Animatzen 
diren mendizaleek (denoi 
zuzendutako irteera da) 08:00e-
tan izango dute hitzordua, 
pilotalekuan. Irteera egun 
osokoa izango da, eta Araba-
ko mendietan ibiliko dira; 
Roitegi eta Onraita ingurue-
tan, hain zuzen ere.

gorla eta Pol-Pol mendi 
taldeekin irteera 
domekan

xAbIEr urtzElAI  |  bergara

Berrogeita hamar urte. Zenbate-
ko hori beteko dute Jose Mari 
Arrondok (Bergara, 1946) eta Jose 
Mari Gonzalezek (Bergara, 1945) 
Bergarako Udal Musika Bandako 
kide moduan. Eta urrezko eztei 
horiek ospatzeko, bandako lagu-
nek omenaldia egingo diete dome-
kan, Santa Zezilia kontzertuan 
(12:30, Udal Pilotalekua). "Emo-
zionatuta gaude, hori da egia, eta 
omenaldiaren ostean ekitaldia-
rekin aurrera egitea ez da horren 
erraza izango", diote biek. Izan 
ere, omenaldia ekitaldiaren erdi
-erdian egingo diete: "Baina one-
na da omenaldia jaso arren ez 
dugula banda uzteko inongo asmo-
rik", diote, barrez. 

Ohiturari jarraituz, domeka-
ko kontzerturako omenduek pie-
za bana aukeratu ahal izan dute, 
euren gustukoak. Hala, Gonzale-
zek haren senitarteko Miguel 
Gonzalez Bastidak idatzi zuen 
Campo de Rosas aukeratu du eta 
Arrondok, La leyenda del beso 
(zarzuela).

Beste garai batzuk... 
Dagoeneko bandako beterano 
bilakatuta, Arrondok eta Gonza-
lezek beste garai batzuk ekarri 
dizkigute gogora: "Urte hauetan 
guztietan asko aldatu dira gauzak. 
Lehen, pieza klasikoagoak jotzen 
genituen, eta gaur egun, pieza 
oso modernoak ere jotzen ditugu. 
Uste dugu kontzertuetara etortzen 
diren gazte asko harrituta gera-
tzen direla, ez dutela halakorik 

espero". Hala ere, Arrondok onar-
tu digu bera klasiko samarra 
dela, zarzuelak eta halakoak 
dituela gustuko. Beste garai batzuk 

dira, bai: "Lehen, lantegian kon-
tzerturen bat genuela esanez gero 
inongo arazo barik ematen zigu-
ten jai, eta halaxe ibiltzen ginen, 

batetik bestera. Orain, berriz, 
gutxiago irteten gara; pena da, 
gu kanpora joateko deseatzen 
egoten garelako, baina gazteek 
ez dute nahi izaten", dio Gonza-
lezek, barrez.

50 urte hauetan bizi izan dituz-
ten momentu hunkigarrietako 
bat izango da domekakoa: "Nire 
aitaren omenaldia berezia izan 
zen niretako", dio Gonzalezek: 
"Baita Miguel Gonzalez Bastida-
ren omenaldia ere", dio Arrondok. 
Eta ondorengoek ere gogoratuko 
dute bi lagun horien omenaldia, 
domekakoa, berezia izan zela. 
Eta baita kontzertu ona ere. 

"Lehen, lantegian, kontzertua geneukala esan 
eta jai ematen ziguten; orain, ez dago halakorik"
Jose Mari arrondo eta Jose Mari gonzalez omenduko dituzte domekan, Santa zezilia kontzertuan

esanak

"Omenaldia izan 
arren, ez dugu 
banda uzteko 
inongo asmorik"

J o S e  M .  g o n z a L e z   |   b a n d a k o  k i d e a

"lehen orain 
baino pieza 
klasikoagoak 
jotzen genituen"

J o S e  M .  a r r o n D o   |   b a n d a k o  k i d e a

Jose Mari Gonzalez eta Jose Mari Arrondo, martitzenean, entsegua hasi aurretik.  |   xabier urtzelai
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rean Behobia-Donostiako 
sailkapena argitaratu genuen, 
baina ez genituen Angiozar-
koen denborak kontuan har-
tu, ez dutelako Bergarako 
posta kodea erabiltzen. Hala, 
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Imanol Elkoroberezibar 
zailtasunak dituztenen 
artean azkarrena
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tik kanporako lehenengo 
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du garaipen horrek, batez ere 
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izango dute irabazteko beste 
lehia bat, Usurbilen kontra. 
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domekan, hilak 21. Animatzen 
diren mendizaleek (denoi 
zuzendutako irteera da) 08:00e-
tan izango dute hitzordua, 
pilotalekuan. Irteera egun 
osokoa izango da, eta Araba-
ko mendietan ibiliko dira; 
Roitegi eta Onraita ingurue-
tan, hain zuzen ere.
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gutxiago irteten gara; pena da, 
gu kanpora joateko deseatzen 
egoten garelako, baina gazteek 
ez dute nahi izaten", dio Gonza-
lezek, barrez.

50 urte hauetan bizi izan dituz-
ten momentu hunkigarrietako 
bat izango da domekakoa: "Nire 
aitaren omenaldia berezia izan 
zen niretako", dio Gonzalezek: 
"Baita Miguel Gonzalez Bastida-
ren omenaldia ere", dio Arrondok. 
Eta ondorengoek ere gogoratuko 
dute bi lagun horien omenaldia, 
domekakoa, berezia izan zela. 
Eta baita kontzertu ona ere. 
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N
oiztik dago Lamitxoa 
arrandegia zabalik?
Abuztuaren 25ean 
zabaldu nuen arran-
degia. Hortaz, hiru 

hilabetetxo daramatzat lanean.
Zelan sortu zen irekitzeko ideia?
German Leterekin lanean nen-
goen Oxirondoko merkatuan 
dagoen arrandegian, bi urtez; 
lanbidea Germani esker ikasi 
nuen. Hark hartzea proposatu 
zidan eta animatu egin nintzen; 
bi asteko kontua izan zen. 
Ezer aldatu duzu?
Bai. Batetik, izena eta errotulua 
aldatu ditut. Lamitxoa izena 
jarri diot. Senarra Extremadu-
rakoa da eta haren herriko zain-
daria lamina bat da. Senarraren 
laguntza eskertu nahian jarri 
diot. Bestetik, ordutegia zabaldu 
egin dut: lehen, goizez zegoen 
zabalik; orain, arratsaldean ere 
zabaltzen dut. Goizez 08:00etatik 
13:00etara nago eta arratsaldez 
17:00etatik 20:00etara.
Ordu asko lanean, ezta? Zu zeu 
zoaz jeneroa hartzera?
Hala da, ordu asko sartzen dira. 
Lanbide polita da, jendearekin 
egoteko aukera ematen didalako 
eta nik hori gustuko dudalako. 
Baina, era berean, gogorra ere 
bada. Ni noa jeneroa erostera, 
eta horretarako, egunero 04:00e-
tan jaikitzen naiz. Eta gora eta  
behera ibili ostean, 07:30ean buel-
tatzen naiz Bergarara nire denda 
prestatzera, jendea etortzen dene-
rako dena gertu edukitzeko. 

Nola pasa dira hilabete hauek?
Oso pozik nago. Uste nuena bai-
no hobeto joan dira. Dena dela, 
aurretik ere hemen nengoen 
lanean, eta, hortaz, ezaguna naiz 
jendearendako. Arrandegiak ize-

na eta jabea baino ez ditu aldatu. 
Jeneroa ere berdina izaten saia-
tzen naiz, ahal den onena eta 
freskoena ekartzen dut. Dena 
dela, jendea oso pozik dago eta 
horrek asko esan nahi du.

Zelakoak dira bergararrak?
Oso bereziak, modu positiboan 
esanda. Oso ondo jatea eta arrain 
mota asko probatzea gustatzen 
zaie. Dena dela, guztiak ez dira 
berdinak. Gazteak probatzeko 
gertuago egoten dira. Gehien 
saltzen diren produktuei dago-
kienez, esan beharra dago sasoia-
ren araberakoa izaten dela. Orain, 
urraburua (dorada), lantesa eta 
lupia eskatzen da asko. 
Dena dela, askotariko itsaski eta 
arrainak topa daitezke, ezta?
Bai. Itsaskiak asteburuei begira 
ekartzen ditut, astean ez da asko-
rik saltzen. Besteak beste, txan-
gurruak, nekorak, buiak (buey) 
eta zigalak izaten ditut. Ez badi-
tut ekartzen ez dituzte eskatzen; 
baina ikusiz gero, erosi egiten 
dute. Horren harira, nik ez dut 
krisirik igarri. 
Izoztutako produktuak ere badi-
tuzu. Zeintzuk saltzen dira gehia-
go, freskoak ala izoztutakoak?
Freskoak, askoz gehiago. Izoz-
tutakoetan, dena dela, denetarik 
daukat; gauza berri asko ekarri 
ditut, hala nola rosada eta itsas-
ki mokadutxoak. Oso harrera 
ona dute; jendeak gero eta gehia-
go eskatzen ditu. 
Enkarguak ere hartzen dituzu…
Hala da. Normalean, egubakoi-
tzetan eta zapatuetan izaten ditut. 
Gainera, jatetxeei ere zerbitzatzen 
diegu. Orain, gainera, Gabone-
tarako enkarguak hartzen hasi 
gara. Joan den astean hasi zen 
jendea galdetzen. 

"Bergararrei oso ondo 
jatea gustatzen zaie"

Veronica Fortuna | Lamitxoa arrandegiko jabea

Oxirondo merkatuan zegoen German Lete arrandegia hartu du Veronica Fortunak. Lamitxoa izena jarri dio 
eta ordutegia aldatu du: arratsaldeetan ere egongo da zabalik denda, 17:00etatik 20:00etara  |  MIrIAN BITErI

Oxirondo azokan du arrandegia Veronica Fortuna bergararrak.  |   Mirian biteri

"Gabonetarako 
enkarguak 
hartzen 
hasi gara"

MOTA GUZTIETAKO  
ITSASKI ETA  
ARRAINAK  

ZERBITZATZEN  
DITUGU, ENKARGUZ

943 76 32 43
ORIXONDO PLAZA

BERGARA
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Mirian biteri

Rufino Arantzetak 101 urte bete zituen astelehenean. Emaztearekin 
eta etxekoekin ospatu zuen eguna Bergaran, egun han bizi da-eta 
alabarekin. Udalak tarta bat bidali zion opari moduan. Rufino 
Arantzeta elgetarra da jaiotzez, baina urte asko egin ditu Oñatin bizi 
izaten. Egun, Bergaran dago alabarekin. Zorionak!

Zorionak, 
Rufino Arantzetari

MIrEIA bIkuñA  |  oñati

Oñatiko Udalak eta Aisialdi, Hez-
kuntza eta Kultura Zerbitzuak 
(AHK) antolatuta jostailu erakus-
keta egingo dute Txaloka ludo-
tekan. Hilaren 27an eta 28an 0-9 
urte arteko neska-mutikoendako 
askotariko jostailuak erakutsiko 
dituzte 11:00etatik 13:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara. Herritar 
guztiak gonbidatu gura dituzte 
erakusketara.

Eskaintza zabala
Hirugarren urtez egingo dute 
jostailu erakusketa. Helburua 0-9 
urte artekoendako jostailuei 
buruzko informazioa eta aholkuak 
ematea da. Bide batez, jolasaren 
garrantzia azpimarratu gura dute. 
Arduradunek esan digute hau-
rraren bizitzan jatea eta arnasa 
bezain garrantzitsua dela jolasa 
eta umeak hezteko tresna ezin 
hobea dela.

Askotariko jostailuak ipiniko 
dituzte: puzzleak, manipulazio 
jokoak, jolas kooperatiboak eta 
muntatzeko jokoak, besteak bes-
te. Gainera,  txoko digitala egon-
go da: CDak eta DVDak eraku-
tsiko dituzte. Adinka sailkatuko 
dituzte jokoak. Kolaboratzaileak 
izango dira: Elhuyar, Ikastolen 
Elkartea, Ttarttalo, Elkar, Alday, 
Argia, Urtxintxa, Katxiporreta, 
Buruhandiak eta Kometa.

Txandako dendak
Aurtengo berrikuntza izango da 
Txanda elkarteko jostailu denden 
parte-hartzea. "Guk geuk egin 
genien gonbidapena Txandako 
kideei. Informazio eske etortzen 
ziren askok eta askok galdetzen 
ziguten ea zein lekutan erosi ahal 
zituzten gustuko jostailuak. Hori 
horrela, ikusi genuen herriko 
jostailu denden parte-hartzea 
inportantea zela", esan digute.

Jostailu erakusketa egingo dute 
hilaren 27an eta 28an ludotekan
0-9 urte arteko jostailuei buruzko aholkularitza emango dute

Gurasoak eta umeak, iazko erakusketako jostailuak ikusten.  |   txaloka ludoteka

M.b.  |  oñati

Oñatiko Turismo Bulegoak iris-
garritasun zigilua jaso berri du. 
Eusko Jaurlaritzaren Industria, 
Berrikuntza, Merkataritza eta 
Turismo Sailak banatu ditu zigi-
luok. Guztira, turismoarekin 
zerikusia duten 140 establezimen-
du saritu dituzte; besteak beste, 
turismo bulegoak, hotelak, turis-
mo apartamentuak eta interpre-
tazio zentroak. Hori horrela, 
irisgarritasun zigilua dute Tolo-
saldeko, Santurtziko, Lekeitioko, 
Zeraingo, Donostiako eta Segu-
rako turismo bulegoek; Eskoria-
tzako Azkoaga Enea hotelak; 
Gasteizko Gran Hotel Lakua hote-
lak; Leitzarango Uraren Inter-
pretazio Zentroak eta Arrantza 
Eskolak eta Idiazabalgo Gaztaren 
Interpretazioguneak, besteak 
beste.  

Turismoa hobetzeko
Irisgarritasun turistikoaren eus-
kal programaren helburua da 
Euskadiko turismoari kalitatea 
gehitzea, pertsona guztiendako 
konfort handiko kontzeptu baten 
oinarrituta. Hala, programak 
laguntza eskaintzen die turismo 
establezimenduei euren irisga-
rritasuna hobetu eta hazkunde 
fasean dagoen publikoa erakar-
tzeko.  

Programa sortu zenean, 200 
establezimendutan proba egin 
zuten. Irisgarritasunaren arloa-
ren gaineko diagnostikoa egin 
zitzaien. Programan parte hartu 
duten establezimenduek antze-
mandako hobekuntzen finantza-
keta baliatu ahal izan dute. Bost 
arlo hartu zituzten kontuan: fisi-
koa, entzumena, ikusmena, inte-
tektuala eta organikoa.

Irisgarritasun zigilua jaso 
du Turismo Bulegoak
oztopoak kendu eta turismoari kalitatea 
gehitzeko egindako lana baloratu dituzte

Aloña Mendiko eski sailekoak  
hasi dira elur denboraldia 
prestatzen. Oraingoz, neguko 
kiroletako federatu txartelak 
egin ahal izateko deialdia egin 
dute. Hilaren 24an eta 25ean 
egongo dira Aloña Mendi 
tabernan tramitazioa egiten, 
19:00etatik 20:30era. Federatu 
txartelak berritu eta berriak 
egingo dituzte bi egun horie-
tan eski saileko kideek. 

Neguko kiroletako 
federatu txartelak 
egiteko aukera

Denboraldi amaierako jaia 
egingo dute bihar Markelen 
Lagunarteko kideek. Bazkal-
tzeko elkartuko dira Zubilla-
gako Zotz tabernan, 14:30ean. 
Aurretik txikiteoa egingo dute 
herriko tabernetan. Markel 
Irizar bera eta etxekoak eta 
lagunak egongo dira bazkarian, 
oñatiarrak egindako denbo-
raldiaren errepasoa egiteko. 

Markelen Lagunarteak 
bazkaria egingo du 
bihar Zotz tabernan

O H A R R A K

sarrErak
Ttanttaka antzerki taldeak 
hilaren 26an eskainiko duen 
No me hagas daño antzezla-
nerako sarrerak salgai daude 
kultura etxean. Genero indar-
keriaren gaineko emanaldi-
rako sarrerak 10 eurotan 
saltzen dituzte. Olaia Gil, Kike 
Diaz de Radam Maiken Beitia, 
Isidoro Fernandez eta Tania 
de la Cruz dira protagonis-
tak.

hiTzaldia
Zinema sozialaren emanaldien 
barruan, 13 pueblos en defen-
sa del agua dokumentala 
emango dute gaur kultura 
etxean, 19:00etan. ONAIEko 
komunikazio agintari Janeth 
Cuji izango da gonbidatua.

MEza
Hileko hirugarren domeka 
izanik, familia-meza egingo 
dute etzi parrokian, 12:00etan. 
Katekistek umeak hartu eta 
ebanjelioa azalduko diete, 
ondoren bat egingo dute eliz-
kizun nagusiarekin.

zinEMa
Aste bukaeran emanaldi bikoi-
tza egingo dute kultura etxe-
ko zinema-aretoan: alde bate-
tik, Izarren argia emango 
dute gaur eta bihar, 22:30ean; 
domekan 19:30ean eta 22:30ean; 
eta astelehenan 19:30ean. Mikel 
Ruedak zuzendutako peliku-
lako protagonistak dira Bar-
bara Goenaga, Estibaliz Gabi-
londo, Klara Badiola eta Itziar 
Ituño. Beste alde batetik, 
umeendako emanaldietan 
(zapatuan eta domekan 17:00e-
tan) En pata de guerra peli-
kula emango dute.
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17:00etatik 20:00etara. Herritar 
guztiak gonbidatu gura dituzte 
erakusketara.

Eskaintza zabala
Hirugarren urtez egingo dute 
jostailu erakusketa. Helburua 0-9 
urte artekoendako jostailuei 
buruzko informazioa eta aholkuak 
ematea da. Bide batez, jolasaren 
garrantzia azpimarratu gura dute. 
Arduradunek esan digute hau-
rraren bizitzan jatea eta arnasa 
bezain garrantzitsua dela jolasa 
eta umeak hezteko tresna ezin 
hobea dela.

Askotariko jostailuak ipiniko 
dituzte: puzzleak, manipulazio 
jokoak, jolas kooperatiboak eta 
muntatzeko jokoak, besteak bes-
te. Gainera,  txoko digitala egon-
go da: CDak eta DVDak eraku-
tsiko dituzte. Adinka sailkatuko 
dituzte jokoak. Kolaboratzaileak 
izango dira: Elhuyar, Ikastolen 
Elkartea, Ttarttalo, Elkar, Alday, 
Argia, Urtxintxa, Katxiporreta, 
Buruhandiak eta Kometa.

Txandako dendak
Aurtengo berrikuntza izango da 
Txanda elkarteko jostailu denden 
parte-hartzea. "Guk geuk egin 
genien gonbidapena Txandako 
kideei. Informazio eske etortzen 
ziren askok eta askok galdetzen 
ziguten ea zein lekutan erosi ahal 
zituzten gustuko jostailuak. Hori 
horrela, ikusi genuen herriko 
jostailu denden parte-hartzea 
inportantea zela", esan digute.

Jostailu erakusketa egingo dute 
hilaren 27an eta 28an ludotekan
0-9 urte arteko jostailuei buruzko aholkularitza emango dute

Gurasoak eta umeak, iazko erakusketako jostailuak ikusten.  |   txaloka ludoteka

M.b.  |  oñati

Oñatiko Turismo Bulegoak iris-
garritasun zigilua jaso berri du. 
Eusko Jaurlaritzaren Industria, 
Berrikuntza, Merkataritza eta 
Turismo Sailak banatu ditu zigi-
luok. Guztira, turismoarekin 
zerikusia duten 140 establezimen-
du saritu dituzte; besteak beste, 
turismo bulegoak, hotelak, turis-
mo apartamentuak eta interpre-
tazio zentroak. Hori horrela, 
irisgarritasun zigilua dute Tolo-
saldeko, Santurtziko, Lekeitioko, 
Zeraingo, Donostiako eta Segu-
rako turismo bulegoek; Eskoria-
tzako Azkoaga Enea hotelak; 
Gasteizko Gran Hotel Lakua hote-
lak; Leitzarango Uraren Inter-
pretazio Zentroak eta Arrantza 
Eskolak eta Idiazabalgo Gaztaren 
Interpretazioguneak, besteak 
beste.  

Turismoa hobetzeko
Irisgarritasun turistikoaren eus-
kal programaren helburua da 
Euskadiko turismoari kalitatea 
gehitzea, pertsona guztiendako 
konfort handiko kontzeptu baten 
oinarrituta. Hala, programak 
laguntza eskaintzen die turismo 
establezimenduei euren irisga-
rritasuna hobetu eta hazkunde 
fasean dagoen publikoa erakar-
tzeko.  

Programa sortu zenean, 200 
establezimendutan proba egin 
zuten. Irisgarritasunaren arloa-
ren gaineko diagnostikoa egin 
zitzaien. Programan parte hartu 
duten establezimenduek antze-
mandako hobekuntzen finantza-
keta baliatu ahal izan dute. Bost 
arlo hartu zituzten kontuan: fisi-
koa, entzumena, ikusmena, inte-
tektuala eta organikoa.

Irisgarritasun zigilua jaso 
du Turismo Bulegoak
oztopoak kendu eta turismoari kalitatea 
gehitzeko egindako lana baloratu dituzte

Aloña Mendiko eski sailekoak  
hasi dira elur denboraldia 
prestatzen. Oraingoz, neguko 
kiroletako federatu txartelak 
egin ahal izateko deialdia egin 
dute. Hilaren 24an eta 25ean 
egongo dira Aloña Mendi 
tabernan tramitazioa egiten, 
19:00etatik 20:30era. Federatu 
txartelak berritu eta berriak 
egingo dituzte bi egun horie-
tan eski saileko kideek. 

Neguko kiroletako 
federatu txartelak 
egiteko aukera

Denboraldi amaierako jaia 
egingo dute bihar Markelen 
Lagunarteko kideek. Bazkal-
tzeko elkartuko dira Zubilla-
gako Zotz tabernan, 14:30ean. 
Aurretik txikiteoa egingo dute 
herriko tabernetan. Markel 
Irizar bera eta etxekoak eta 
lagunak egongo dira bazkarian, 
oñatiarrak egindako denbo-
raldiaren errepasoa egiteko. 

Markelen Lagunarteak 
bazkaria egingo du 
bihar Zotz tabernan

O H A R R A K

sarrErak
Ttanttaka antzerki taldeak 
hilaren 26an eskainiko duen 
No me hagas daño antzezla-
nerako sarrerak salgai daude 
kultura etxean. Genero indar-
keriaren gaineko emanaldi-
rako sarrerak 10 eurotan 
saltzen dituzte. Olaia Gil, Kike 
Diaz de Radam Maiken Beitia, 
Isidoro Fernandez eta Tania 
de la Cruz dira protagonis-
tak.

hiTzaldia
Zinema sozialaren emanaldien 
barruan, 13 pueblos en defen-
sa del agua dokumentala 
emango dute gaur kultura 
etxean, 19:00etan. ONAIEko 
komunikazio agintari Janeth 
Cuji izango da gonbidatua.

MEza
Hileko hirugarren domeka 
izanik, familia-meza egingo 
dute etzi parrokian, 12:00etan. 
Katekistek umeak hartu eta 
ebanjelioa azalduko diete, 
ondoren bat egingo dute eliz-
kizun nagusiarekin.

zinEMa
Aste bukaeran emanaldi bikoi-
tza egingo dute kultura etxe-
ko zinema-aretoan: alde bate-
tik, Izarren argia emango 
dute gaur eta bihar, 22:30ean; 
domekan 19:30ean eta 22:30ean; 
eta astelehenan 19:30ean. Mikel 
Ruedak zuzendutako peliku-
lako protagonistak dira Bar-
bara Goenaga, Estibaliz Gabi-
londo, Klara Badiola eta Itziar 
Ituño. Beste alde batetik, 
umeendako emanaldietan 
(zapatuan eta domekan 17:00e-
tan) En pata de guerra peli-
kula emango dute.
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SUKALDE ETA BAINUAK
Santa Marina 3  943 71 62 81

ALTZARIAK
Euskadi Etorbidea 3  943 78 36 99

40
urte

elkarrekin
1970-2010 www.zelaia.net

* 1.000 eurotik gorako erosketa bakoitzarekin hiru 
zenbakidun txartel bat eskuratuko duzu. Horietako baten azken 

hiru zenbakiek "El niño" zozketako saritutakoarekin bat badatoz, 
2010ean egindako zure erosketa debalde lortuko duzu!

LORTU
2010eko 

EROSKETA
DEBALDE* 

Jose manuel biain

Oñatiko zikloturista talde batek (goiko erretratuan) denboraldiko azken 
irteera egin zuen hilaren 13an. Hain justu ere, Dorletara joan ziren 
bizikletaz. Ama Birjinari lore sorta ipini zioten, eta etxera itzuli ziren. 
Ondoren, txikiteoa egin zuten, eta, urtea behar bezala bukatzeko, 
baba-jana egin zuten Santa Lutziako elkartean. Eguna mahaiaren 
bueltan bukatu zuten, giro onarekin.

Zikloturistek 
urteko azken 
irteera egin 
zuten

emaitzak "a" taLDea

Jai Ari-Paketinaikos 0-2
Txarrixak-Kalañatasaray 5-1
Zorrobero-Sasquatch 5-0
Etxaixat-Albok 0-3

SaiLkaPeNa "a" taLDea

  TALDEA P J
 1 Dollygan's 6 2
 2 The Gibel Boys 6 2
 3 Joxely 4 2
 4 Nandrolona 4 2
 5 Indar 85 3 2
 6 Xaguxar 3 2
 7 Bundeswehr 1 2
 8 Gaur Bai 1 2
 9 Txuskos 0 2
 10 Ankarteko 0 2

SaiLkaPeNa "B" taLDea

  TALDEA P J
 1 Txarrixak 6 2
 2 Zorrobero 6 2
 3 Albok 3 1
 4 Kalañatasaray 3 2
 5 Paketinaikos 3 2
 6 Sasquatch 3 2
 7 Lozorromo 0 1
 8 Etxaixat 0 2
 9 Jai Ari 0 2

PaRtiDUak "a" taLDea

3. JARDUNALDIA
Zapatua 13:00 Txuskos-Ankarteko 
Zapatua 14:30 Indar 85-Joxely 
Zapatua 18:30 Xaguxar-Nandrolona
Zapatua 20:00 Gaur Bai-The Gibel Boys 
Domeka 14:00 Bundeswehr-Dollygans 

B e t e R a N U a k

mIrEIA bIkuñA  |  oñati

Aloña Mendi mendi taldeak 
antolatu duen hamabostaldia-
ren azken emanaldiak hilaren 
hilaren 23an, 24an eta 26an 
egingo dituzte, kultura etxean, 
19:30ean.

Lehen emanaldia Josune 
Bereziartuk egingo du. Uda 
alpinoa delako ikus-entzunez-
koa eskainiko du. 2006an 
hainbat bide berezi egin zituen 
Bereziartuk; besteak beste, 
harrian 8B+ bidea egin zuen. 
Bestalde, eguaztenean Ivan 
Urtzelai eta Carlos Vieira 
oñatiarrek Eskalada Maroko, 
Patagonia eta Kanada izotze-
tan delako emanaldia egingo 
dute.

Azkenik, Jorge Nagorek 
Iñaki Otxoa de Oltzari buruz-
ko ikus-entzunezkoa eskaini-
ko du, eta SOS Himalaya 
proiektua aurkeztu.

Horia Colibasanu
Gainera, Iñaki Otxoa de Oltza 
izango da mendi hamabostal-
diko azken protagonista. Izan 
ere, Otxoa de Oltzaren lagun 
eta goi mailako alpinista Horia 
Colibasanu Oñatin egongo da 
abenduaren 15ean.

Josune 
Bereziartu, 
mendi 
hamabostaldian
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Loramendi 1
Tel.: 943 79 71 69

20550 ARETXABALETA

m.A.  |  aretxabaleta

Zaborraren kudeaketaren 
gaineko argibideak emateko 
berbaldia egingo dute datorren 
martitzenean, hilak 23, Arku-
pen (19:30), Hondakinek badu-
te irtenbidea izenarekin. 

Zabortegiak gainezka 
Aretxabaleta Zero Zabor pla-
taforma sortu berriak anto-
latu du berbaldia eta argibi-
deak ematera etorriko dira 
Gipuzkoa Zero Zabor taldeko 
kideak. Sortzen dugun zabo-
rraren oraingo kudeaketaren 
gainean jardungo dute, eta 
beste aukera batzuk ezagu-
tzera eman gura dituzte. Hon-
dakinen kudeaketa konplexua 
izatera iritsi da gero eta zabor 
gehiago sortzen delako; eta 
orain arte legez jarraituz gero 
Gipuzkoako zabortegiek gai-
nezka egingo dutela diote Zero 
Zabor taldeko kideek: "Eraiki 
nahi duten errauste plantak 
25-30 urterako lotuko gaitu 
kudeaketa eredu xahutzaile 
eta kutsakorrera". Gainera, 
birziklatze kontuetan ere ez 
gabiltzala fin diote: "Hiri hon-
dakinen %23 baino ez ditugu 
gaika biltzen, %90 birzikla-
garria den neurrian".

Atez ateko bilketa
Hori horrela, atez ateko bil-
ketaren aldeko apustua egiten 
dute: "Birziklatze-tasa handi-
tu eta, batez ere, herritarren-
tzat erosotasuna eta osasuna 
bermatuko dituen hondakinen 
kudeaketa aitzindaria martxan 
jarri behar dugu". Hain zuzen, 
Usurbil, Hernani eta Oiartzu-
nen dagoeneko abian dagoen 
sistema, eta Antzuolara mar-
txo inguruan iritsiko dena. 
Datorren agintaldian, gaine-
ra, Debagoieneko gainerako 
herrietara zabaltzea da asmoa, 
baita gurera ere.

Gai horren gainean inte-
resa duten guztiak gonbidatu 
dituzte berbaldira, eta Are-
txabaleta Zero Zabor plata-
formako kideak gertu daude 
martitzenetik aurrera herri-
tarrei sortuko zaizkien kezkak 
argitzeko.

Hondakinen 
gaineko 
berbaldia 
martitzenean

mIrArI AltubE  |  aretxabaleta

Aretxabaletako Udalak orain aste 
batzuk iragarri zuen herrian 
sortutako ekimen berriak eta 
egindako kontratazioak diruz 
lagunduko zituela. Laguntza 
horiek urrian onartu zituen Udal 
Gobernuak eta orain, GAOn argi-
ratuta, indarrean daude. Eskae-
rak udaletxean dagoen Enplegu 
Sailera bideratu behar dira.

Gutxienez hiru urte herrian
Dirulaguntza horiek eskatzeko 
honako baldintzak bete beharko 
dituzte eskatzaileek: herrian egoi-
tza duten enpresa ekimen berriak 
izatea –berdin da ekintzailea 
Aretxabaletan erroldatuta dagoen 
edo ez– eta eskaera egiten den 
unean urte beteko jarduna izatea, 
gehienez; pertsona konkretuen 
gizarteratze eta laneratze enpre-
sa ekimenak izatea; edozein for-
ma juridikotako ekimenak –auto-
nomoak ere bai– 15 langile baino 
gutxiagokoak; Bideragarritasun 
Plana eginda dutenak; eta Deba-
goieneko Mankomunitateak, 

Udaleko Enplegu Zerbitzuak edo 
enpresa sorrera bideratzen duen 
beste edozein erakundek lagun-
dutako ekimenak izatea. 

Laguntza jasoko duten enpre-
sa berri horien sustatzaileek, 
gainera, honako konpromisoa 
hartu beharko dute: gutxienez 
hiru urtean egoitza Aretxabaletan 
izatea.

Lanpostuak sortzeko
Bestalde, Aretxabaletan jarduera 
duten enpresei, kontratazio 
berriengatik dirulaguntzak bide-
ratuko dizkie Udalak. Hala, 
herrian lanpostu berriak sortu 
eta daudenak mantentzea gura 
dute. Eta, bide batez, zailtasun 
handiak dituzten herritarrei lane-
ratze prozesuan lagundu, horre-
tarako laguntzak eskainita ber-
tako enpresei: "Ea langabeziaren 
erruz egoera larrian dauden herri-
ko familiei laguntzea lortzen 
dugun", dio Argiñe Larreak, 
Enplegu teknikariak.

Dirulaguntza horietara ondo-
rengo baldintzak betetzen dituz-
ten enpresak aurkeztu ahal izan-
go dira: lantokia Aretxabaletan 
duten enpresa txiki eta ertainak; 
komertzio eta merkataritza nego-
zioak; eta autonomo aretxabale-
tarrak. Horiek kontratatutako 
dituzten lagunek, ostera, Aretxa-
baletan erroldatuta egon beharko 
dute, eta egingo dieten kontratua 
gutxienez urtebetekoa izango da 
–jardun osokoa edo partziala.

Abian dira ekimen berriendako eta 
kontratazioetarako dirulaguntzak

udaletxean dagoen enplegu Sailera bideratu behar dira eskaerak
Pare batek agertu dute interesa, nahiz eta eskaerarik ez jaso oraindik

Industrialdeko eraikina.  |   m.a.

Inkesta 
herritarrei

Herriko merkataritza eta 
ostalaritzaren gainean 
ikerketa egiten dabil Lara 
Bautista aretxabaletarra, 
Enplegu Sailak bideratuta. 
Ikerketa hori bigarren 
fasean dago orain; hau da, 
merkataritzaren analisia. 
Hori horrela, herritarren 
kontsumo ohiturak 
ezagutu gura dituzte –non 
erosten duten, zelako 
komertzioak dituzten 
gustuko…– eta inkesta 
txiki bat gertatu dute 
herritarrek erantzun 
dezaten. Inkesta horiek 
udal eraikinetan utzi 
dituzte –Zainduz 
gimnasioa, Arkupe, 
euskaltegia eta 
udaletxea–, eta herriko 
zazpi komertziotan ere bai. 

m.A.  |  aretxabaleta

Azken bost urteotan lan handia 
egin dute Kurtzebarri institutuan 
iraunkortasunaren eta inguru-
menaren errespetuaren alde. Hala, 
Eskola Agenda 21 egitasmoaren 
barruan hainbat gai landu dituz-

te: zaborra eta birziklapena, ura, 
energia, ekitatea… Gaiok landu 
bakarrik ez, bost urteotan ikasi-
takoa abian jarri dute institutuan 
eta hartutako konpromisoak 
betearazteko jarraipena egin ere 
bai, boluntarioek egindako lana-

ri esker. Hori horrela, Jaurlari-
tzak erabaki du Iraunkortasuna-
ren Eskola Agiria ematea Kur-
tzebarri eskolari. Abenduaren 
13an, astelehena, Lakuan egingo 
duten ekitaldian banatuko die 
agiri hori. 

Oharrak, eskola guztian 
Gaiak landu ahala –ikasturtean 
bat– hainbat konpromiso hartzen 
dituzte ikasleek eta horiek betea-
razten laguntzeko han eta hemen 
oharrak dituzte jarrita Herriko 
Plazako eraikinean: birziklapena 
bultzatzeko, ura behar beste baka-
rrik erabiltzeko, argia itzaltzeko… 
Gela guztietan eta komunetan 
daude oharrok. Gainera, hiru 
zakarrontzi dauzkate geletan: 
paperarendako, mukizapiendako 
eta gainerako hondakinendako. 
Pasilloetan, ostera, plastiko eta 
ontziendakoa, eta pilak ere jaso-
tzen dituzte. Horrek guztiak behar 
bezala funtzionatzen duela ziur-
tatzeko eta jarraipena egiteko 
boluntario taldetxoa dago: DBH-
ko hainbat ikasle. Gainera, iraun-
kortasunaren gaineko kontuak 
zabaldu eta ikasleak sentsibili-
zatzeko Txoko Berdea daukate: 
Eskola Agenda 21eko logo lehia-
ketako proposamenak; ekitatea-
ren gaineko inkestaren emaitzak; 
aztarna ekologikoaren gaineko 
hausnarketa… daude bertan.

Boluntario horiek Ingurumen 
batzordean elkartzen dira gero, 
gela bakoitzeko ikasleen eta ira-
kasleen ordezkariekin batera, eta 
jasotako iradokizun eta kexak 
aurkezten dituzte eta eman beha-
rreko pausoak aztertu. Hala, gai 
berriak landu bakarrik ez, ordu-
ra artekoak ez ahazteko jarrai-
pena egiten dute. Landutako azken 
gaia ekitatea izan da eta laster 
hasiko dira berriarekin: zarata 
eta uhin elektromagnetikoak. 

Iraunkortasunaren Eskola Agiria 
jasoko dute Kutzebarri BHIko kideek
Jaurlaritzak emango die abenduan, ingurumenaren alde egindakoa saritzeko

Agenda 21eko kontuei jarraipena egiten dien boluntario taldetxoa Txoko Berdea dagoen gunean.  |   m.a.
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N
ire itzulerak GOIENA-
ren 10. urteurrenare-
kin bat egin duenez, 
derrigorrezkoa diru-

di zutabea horri eskaintzea. 
Asko izan dira azken eguno-
tan GOIENAren ibilbidetik 
goraipatu diren aspektuak. 
Nik arrazoi bat nabarmendu-
ko nuke zorionak emateko.

Sarritan hitz egin dugu 
bailaran batuago ibiltzeko pre-
miaren gainean, eskualdearen 
nortasuna sendotzeak ekarriko 
lituzkeen onurei buruz, eman-
go ligukeen indarrari buruz. 
Baina gutxitan joan gara hitze-
tatik haratago. GOIENAk, 
berriz, komunikazio esparruan 
beste arlo batzuetan lortu ez 
dugun batasuna gauzatzea 
erdietsi duela uste dut.

Hasieran zalantza asko egon 
ziren, batez ere herri txikie-
netan. Beldur ziren (ginen), 
horrelako proiektu batean, 
baztertuta geratuko ote ziren 
herri handienen mesedetan. 
Bakoitzak bere herrian sortu 
eta garatutako komunikazio 
proiektuen "desagerpena" onar-
tzea ez zen erraza izan.

Pasatako urteek ematen 
duten perspektibatik, beldur 
haiek funtsik gabeak zirela 
esango nuke. GOIENA alde 
bientzat onuragarria izan dela 
uste dut. Batetik, ez nago ziur 
duela 10 urte zeuden aldizka-
ri guztiek jarraituko luketenik 
gaur egun. Ez dut uste epe 
luzera bideragarriak zirenik. 
Bestetik, GOIENA ez zen 
hutsetik hasi. Herrietako 
proiektu horietatik jaso zuen 
kapitala (giza baliabidea), 
ezinbesteko izan da heldu den 
tokira iristeko. Zorionak, 
beraz, eta urte askotarako!

Urte 
askotarako!

"Beldur haiek 
funtsik gabeak 
zirela esango 
nuke orain"

n i r e  u s t e z

ANjEl 
BErgArEtxE

Iaz legez, odoloste eta txisto-
rra dastatzeko aukera eskai-
niko du Aretxabaleta Kirol 
Elkarteak. Datorren eguba-
koitzean, hilak 26, egingo du 
ospakizuna Mitarte kalean 
(18:30-22:00) –eguraldi txarra-
rekin Herriko Plazan– eta 
Errioxako ardoa eta Katalu-
niako cava ere eskainiko ditu 
jatekoari lagun egiteko. 

Hirusta jatetxean egingo dute 
afaria 1974an jaiotako kintoek, 
hilaren 27an. Arratsaldean 
dute elkartzeko hitzordua 
(18:30) Iturrigorri pilotalekuan 
eta ezustekoak egongo direla 
iragarri dute. Izena aurrez 
eman behar da Arlutz taber-
nan –azken eguna, hilak 25–, 
eta animatzeko dei egin dute 
antolatzaileek. 

Aurrera doa Murrukixo Mendi-
zale Elkarteak antolatutako Men-
di Astea eta gaur azken argazki 
emanaldia izango dute: Luis Mari 
Urkiak Nepalen trekkignean 
egindakoen berri emango du. 
Domekan, ostera, mendi irteera 
(09:00, Murrukixo) egingo dute 
Kurtzebarritik Atxorrotzera 11 
postontziren bila, eta gero baba-
rrun-jana izango dute.

Nepalen gaineko argazki 
emanaldia gaur eta 
mendi irteera etzi

Odoloste eta txistorra 
jaia egingo du UDAk 
hilaren 26an

1974an jaiotakoek 
kinto afaria egingo 
dute hilaren 27an

Domekan Gasteizen jokatu-
tako Euskadiko karate txa-
pelketan hirugarren geratu 
ziren Ekaitz Irusta –kumite 
modalitatean– eta Odei Vaz-
quez –kata modalitatean–. 

Bihar, ostera, atzerapenak 
dituztenen III. nazioarteko 
txapelketa jokatuko dute 
Donostian eta Alex Elortondo 
izango da bertan.

Vazquez eta Irusta 
hirugarren Euskadiko 
karate txapelketan

Mirari altube

Musikarien zaindari Santa Zezilia 
gogoan, kalean ibili ziren atzo 
Leizarra musika eskolako ikasleak 
kamiseta gorriekin. Banda alde 
batetik, eta trikitilariak bestetik, 
Herriko Plazan elkartu ziren 
kontzertu txikia eskaintzeko. 

Bestalde, abesbatzak 
domekan ospatuko du jaia, meza 
nagusian abestuta (11:30). 

Kamiseta 
gorriekin 
kalera, Santa 
Zezilia gogoan

mIrArI AltuBE  |  aretxabaleta

Datorren eguenean, hilak 25, 
emakumeen kontrako indarke-
riaren aurkako nazioarteko egu-
na ospatuko dute gurean Gizarte 
Zerbitzuen eta Berdintasun Sai-
laren eskutik. 

Amores que matan film labu-
rra (Iciar Bollain, 2000) emango 
dute lehenengo Arkupe kultura 
etxeko Zaraia aretoan (19:30), eta 
ondoren, solasaldia egingo dute 
elkartutakoek, indarkeria jasan-
dako Emma Larreta donostiarra 
gidari hartuta. 

27 labankada jasandakoa 
Iciar Bollain zinemagileak tratu 
txarren gaineko hausnarketa 
egiten du 20 minutu irauten duen 
Amores que matan filmean. Bate-
tik, matxista berbaren atzean 
dagoena agertzen du, eta bestetik, 
gizon izateko beste era bat bada-
goela erakutsi. Gainera, tratu 
txarrak eragin dituzten gizonak 
sendatu egin ote daitezkeen haus-
narketa zabaltzen du.

Horren guztiaren gainean 
jarduteko solasaldia egingo dute 
gero Arkupen elkartutakoek 

Emma Larretarekin. Iaz ere izan 
zen gurean Larreta, eta batzuek 
jakingo dute eraso bortitz bat 
jasan ondoren aurrera egin duen 
donostiar gaztea dela. Hain zuzen, 
2007ko apirilean 27 labankada 
eman zizkion bikotekide ohiak 
Donostiako kale baten. Bizitako 
hura ausardia handiarekin gain-
ditu, eta, fisikoki eta psikologi-
koki osatu ondoren, hausnarke-
ta bultzatzeko ekitaldietan dabil 
azken hiru urteotan, uste duela-
ko benetan arazo latza dugula 
gizartean.

'Amores que matan' film laburra eta 
Emma Larretarekin solasaldia eguenean
emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako eguna ospatzeko izango da

m.A.  |  aretxabaleta

Orain dela hilabete batzuk 
Udalaren eta nagusien arteko 
elkarrizketa mahaiak jarri 
zituen abian Basotxo erreti-
ratuen elkarteak. Ekainean, 
hain zuzen, elkartu ziren lehe-
nengoz Basotxoko bazkideak 
Inaxio Garro alkatearekin, 
eta kezkak, iritziak eta ira-
dokizunak helarazi zizkioten. 
Datorren eguenean, hilak 25, 
berriro dute hitzordua elka-
rrekin hasitakoari jarraipena 
emateko (17:30, Basotxo). 

Nagusien kolaborazioa 
Eztabaida mahaiak abian jar-
tzearen helburua argi dauka-
te Basotxon: kideen arteko 
elkarrizketa lantzea;Udalak 
nagusien gainean duen iritzia 
jakitea; Udalak egin duenaren 
eta aurrera begira dituen 
proiektuen berri izatea; proiek-
tu horien gaineko nagusien 
iritziak jasotzea… 

Ekaineko batzarrean jaso-
tako iritzi eta kontuak eran-
tzungo ditu oraingoan alka-
teak, eta hausnarketarako 
bide berriak zabalduko ditu. 
Gero, eztabaida mahaietan 
jardungo dute esandako guz-
tiaren gainean, eta iradoki-
zunak egingo dizkiote. "Nagu-
sion laguntzak, nagusion 
kolaborazioak garrantzitsua 
izan behar da Udalarendako, 
hori erakustea da gure hel-
burua", argitu dute Basotxo-
ko zuzendaritzako kideek.

Basotxokoekin 
elkartuko da 
alkatea 
eguenean

Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07   
ARETXABALETA

ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA

M
A

obiliario
RENAZA

Durana 9. Aretxabaleta
Tel.: 943 79 19 79 

Bertako okelak
eta odolosteak

BENGOA
URDAITEGIA

Santa Kurtz 24, behea ARETXABALETA  
Tel.: 943 79 01 28 - 629 45 02 21
garbittu@euskalnet.net

Garbiketa orokorrak eta
mantentze-lanak

Obra bukaerako garbiketak

Auzotarren komunitateen
eta garajeen garbiketak

Kristalen garbiketak

Arropa garbiketak
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Umeak
Gaur, egubakoitza, antzerkia 
dago ludotekan. 18:00etan hasiko 
da. Etzi, ostera, Shin Chan: san-
ba erritmoak umeendako peliku-
la izango da Ibarraundin, 17:30ean. 
Sarrerak euro bat balio du. 

Gazteak
Eingeinkek antolatuta, Ti Tau! 
film laburren I. rallya egingo 
dute bihar. 09:00etan gaia bana-
tuko da kultura etxean, eta 19:00ak 
arte du aukera talde bakoitzak  
lana grabatu eta muntatzeko. 

kirola
Intxaurtxuetako kiroldegiak hiru 
norgehiagoka hartuko ditu aste 
bukaeran. Bihar, 16:00etan, Oho-
rezko Ligako areto-futbol partidua 
egongo da, Eskoriatza eta Uxoa 
taldeen artean; eta hori amaitzean, 

18:00etan, senior mailako nesken 
saskibaloi lehia hasiko da, Esko-
riatzaren eta Bera Beraren arte-
koa. Domekan, 11:00etan, Gazte 
Ligako areto-futbola dago. Etxe-
koek Los Herran taldea hartuko 
dute. 

teknoloGia berriak
Eguaztenean, hilak 24, Aitor 
Madrid tutorea egongo da herri-
ko KZgunean honako ordutegian: 
16:00etatik 20:00etara bitartean. 
Ohikoa den moduan, ikastaro 
asko egiteko aukera egongo da.

Asteon indarrean jarri dute zirkulazioko 
arau-hausteak arautzen dituen udal-ordenantza
Martitzenean jarri zen indarrean zirkulazioko arau-hausteak 
arautzen dituen ordenantza berria. Berrikuntzen artean dago 
isuna jarritako egunetik 15 eguneko epearen barruan ordaintzeak 
%70eko beherapena duela; orain arteko deskontua %50ekoa zen. 
Bestalde, isunak ere aldatu egin dira: arinak 50 euroko isunare-
kin zigortzen dira orain; larriak, 200 eurorekin; eta oso larriak, 
500 euroko isunarekin. Azkenik, elbarriendako erreserbatutako 
guneetan aparkatzea arau-hauste larria da hemendik aurrera. 

Urtarrilaren 29 eta 30era atzeratu da asteon 
egitekoak ziren iraunkortasunaren gaineko azoka
Asteburuan egitekoa zen iraunkortasunaren III. azoka urtarri-
laren 29 eta 30era atzeratu da. Saioa Altzua teknikariak azaldu 
digu azken orduko antolaketa arazoak egon direla eta informazio 
interesgarria eskaintzen duten enpresak ekartzeko asmoarekin 
azoka bi hilabete atzeratzea erabaki dutela. Edizio horretan 
hondakinez jardungo dute eta, besteak beste, atez ateko bilketa 
eta gaikako banaketa egiteko hainbat edukiontzi ezagutzeko 
aukera egongo da. 

M.B.  |  eSkoRiatza

Herriko musika bandak zila-
rrezko ezteiak ospatuko ditu 
bihar, zapatua. 18:30ean kale-
jira egingo du herriko kaleetan. 
1985eko Santa Zezilia egunean 
bandak jo zuen errepertorio 
bera aukeratu dute: No lo olvi-
do kalejira.  

Horrez gain, Santa Zezilia 
egunaren harira, urteroko kon-
tzertua egingo dute San Pedro 
parrokian, 20:00etan. Hori amai-
tzean bandaren ibilbidearen 
gaineko hainbat argazki jartze-
ko asmoa ere badute. 

musika eskolatik
1980an Maria Cruz Oianguren, 
Maria Esther Oregi eta Angel 
Bañaresek herriko musika esko-
la sortu zuten, eta handik gutxi-

ra hasi zen eskola hori fruituak 
ematen; horien artean aipaga-
rriena izan zen herriko musika 
banda sortzea eta herriko kalee-
tan ostera ere musika entzun 
ahal izatea. 1985-1986 ikasturtean 
sortu zen hura. 

Imanol Andetxaga hasiera-
tik dago bandan, horko presi-
dente Nora Moya, zuzendari 
Angel Bañares, Txeli Rubio eta 
Aitor eta David Bañaresekin 
batera. Lehenengoak gogorara-
zi du lehen kalejira hartan 15 
urtetik beherako 20 neska-mu-
tikok inguruk parte hartu zute-
la; eta banda sortu eta gutxira, 
lehengo bandako bi musikari 
gehitu ziren: Koldo Oianguren 
eta Jose Luis Landa, hain jus-
tu ere. Gaur egungo bandan 
dihardute biek.

Kalejira egingo dute bihar 
arratsaldean, herriko musika 
bandaren 25. urteurrena dela-eta

Epaileak zaharren egoitzako 
zuzendaria kaleratzea 
bidezkoa izan zela esan du
eguaztenean ezagutarazi zen epaia; aitor urrutia 
erruduna dela eta "zigor handiena" merezi duela dio 

MIrIAN BItErI  |  eSkoRiatza

Dagoeneko irisi da Mesedeetako 
Amaren egoitzaren auziaren gai-
neko sententzia. Horren arabera, 
Aitor Urrutia administratzaile 
ohia erruduna da eta kaleratzea, 
bidezkoa. Horrenbestez, senten-
tzia horrekin epaileak arrazoia 
eman dio Patronoen Juntari eta 
hartutako erabakia bidezkoa izan 
zela esan du. 

Jakina denez, joan den ekai-
nean Aitor Urrutia administra-
tzailea kargugabetu egin zuen 
egoitzako Patronatuak, azken 
urteotan izandako kudeaketaga-
tik. Administratzaileak bere 
kaleratzearen aurka salaketa 
jarri zuen, eta urriaren 5ean 
epaiketa egin zen Eibarko lan 
arloko 1. zenbakiko epaitegian. 
Epaia joan den eguaztenean jakin 
zen.   

ez zituen funtzioak bete 
Sententzian jasotakoaren arabe-
ra, zuzendari ohiak ez zituen bete 
bere funtzioak eta hori "ardura-
gabekeria larritzat" jotzen du; 
izan ere, horren ondorioz Patro-
natuak ez ditu Gipuzkoako Foru 
Aldundiak ematen dituen diru-
laguntzak jaso.

Horrela, sententzian jasota 
datorrenez, "utzikeria larria" da 
eta Aitor Urrutia da horren erru-
dun. Hori dela-eta, "zigorrik han-
diena" merezi duela nabarmendu 
du Eibarko epaitegiak; hau da, 

Patronoen Juntak erabakitako 
lan-kaleratzea. 

Patronoen Junta, pozik 
Epaia jakinda, Eskoriatzako alka-
te eta Patronoen Juntako presi-
denteorde Pedro Lasagabasterrek 
hasierako balorazioa egin du: 

"Halakoetan, behintzat, justizia 
egiten dela jakitea seinale ona 
da". Gaineratu du "pozgarria" ere 
badela "sententziak zalantzarako 
zirrikiturik ez uztea eta modu 
eredugarrian Patronoen Juntari, 
eta baita Eskoriatzako Udalari 
ere, arrazoia" ematea. Horrekin 
batera, Lasagabasterrek azaldu 
du Patronoen Junta biltzekoa 
dela eta datozen egunotan sen-
tentzia horri buruzko balorazio 
zehatzagoa egiteko asmoa dute-
la.

adierazpenik ez
Bestalde, aurrekoetan egin izan 
dugun moduan, Aitor Urrutiare-
kin harremanetan jartzen saiatu 
gara. Oraingo honetan ere ez 
dugu lortu. 

Albiste da ostera ere Mesedeetako Amaren egoitza.  |   MiRian biteRi

esanak

"Halakoetan 
justizia egiten 
dela jakitea 
ona da" 

P e d r o  L as a g a b as t e r   |   A l k At e A

eskoriatza

Aingeru ibiltokia 31  ESKORIATZA  Tel.: 943 71 50 61  Faxa: 943 71 31 45

Konponketak: Txapa, Margoa, Mekanika

Bigarren eskuko autoen salerosketa, injektoreen 
konponketa eta I.A.T aurreko azterketa
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Arin Jatetxea

Astelehenetan eta martitzenetan itxita

Kalebarren 7 • 943 78 62 45 
ANTZUOLA

Karta • Plater konbinatuak
Ogitartekoak • Pintxoak 

ETXEKO BEREZITASUNAK:
Buztana eta txuleta

(zaharrarena). 

Enkarguak ere hartzen ditugu.

jone larrañaga

Antzuolarrak Behobia Txikiko 
podiumean izan ziren domekan. 
Alebin mailan, Peru Rodriguez 
bigarrena izan zen; Danel 
Kortabarria, seigarrena; eta Euken 
Rodriguez 22. sailkatu zen. 
Irudian, Peru (eskuman) eta Danel 
(ezkerrean), irabazlearekin.

Santa Zezilia eguna ospatzeaz 
gainera, abesbatzak omenal-
dia egingo die Salbador Ola-
berria eta Luis Pildaini. Aza-
roaren 28an izango da: 11:00e-
tan, meza egingo dute Antiguan; 
horren ondoren, saio txiki 
bat egingo dute, eta omenaldia 
dantzari eta txistulariekin. 
Bazkaria Ongi-etorri jatetxean 
egingo dute.

Abesbatzak Olaberria 
eta Pildain omenduko 
ditu hilaren 28an

ArANtzAzu EzkIbEl  |  antzuola

Agintaldiaren gaineko balorazio 
positiboa egin du Pedro Iturbek 
Goiena Telebistan. "Hasierako 
egoera txarra zen, ilegalizazio 
baten ostetik sartu ginen eta uda-
letxe baten kudeaketaz hainbat 
ezjakintasun zeuden", azaldu zuen 
platoan. 

Aurrera begira, zaborra batze-
ko atez ateko sistema izango da 
eginbeharreko nagusia. "Atez 
atekoaren aldeko apustua eginda 
dago. Komunikazioa lantzea eta 
proiektua ezartzea eta idaztea 
falta dira orain. Aurreikusten 
dugu martxo ingururako hasiko 
garela", esan zuen alkateak. Ordu-
rako, herritarrekin landu gura 
dute gaia; hau da, sistema gizar-
teratu. Gaia herritarrekin ezta-
baidatu beharko ez ote zuten 
galdetuta, hau erantzun zuen: 
"Gizarteratze kanpaina bat egon 
beharra dagoela uste dugu, baina 
gauzak ondo egitera goaz eta ez 
dugu zertan ibili gaia eztabaida-
tzen. Emaitzak hor daude: atez 
atekoak zaborren %80 birziklatzen 
du". 

2011ko inbertsioak 
Dagoeneko hasi dira Udalean 
2011ko aurrekontuak lantzen. 
Iturbek azaldu du 2010ekoen 
jarraipena izango direla. "2011ri 
begira hainbat arazo gehigarri 
izango ditugu. Gipuzkoako Foru 
Aldundiak asko murriztu ditu 
udaletarako diru ekarpenak; egia 
da, baita ere, azken inbertsioei, 
edo aurreko agintaldian hasitako 
inbertsioei aurre egiteko maile-
gu baten beharra izan genuela 
eta eskatutako diruaren amorti-
zazioak ordaintzen hasiko gare-
la. Hortaz, asko zailduko da egoe-
ra", adierazi zuen alkateak.

Inbertsioen zertzelada bat 
eskatuta: "Aurten hasitako bide-
tik jarraituz baserrietako ur sarea 
lotzen jarraitzeko asmoarekin 
gabiltza; horretarako, diru par-

tida bat jarri beharko dugu. 
Herriko muga arkitektonikoen 
inguruan lan txiki batzuk egite-
ko beste diru partida bat bidera-
tuko dugu. Gaztetxearen obra 
egiteko lanak atzeratzen doaz, 
baina pentsatzen dugu 2011n izan-
go dela obraren exekuzioa".

Udal tasa eta zergei dagokie-
nez, orain dela bi aste erabaki 
zuten zergak %4,5 igotzea. "Bada-
kigu handia dela eta erabakia 
hartu genuenean ere kontzien-
te ginen, baina egia da egoera 
oso larria dela. Bere garaian 
Aldundiarekin plan finantzario 
bat lotu genuen eta guk, eta 
gainontzeko talde politiko guz-
tiek, EAJk izan ezik, ulertu dugu 
egoerak hori eskatzen duela". 
Gaineratu zuen EAJk ez duela 
arduraz jokatu, eurek onartu-
tako plan finantzario bati "uko 
egin diotelako". 

Armarriaren gainean 
Armarriaren gaineko eztabaida 
asko luzatu den galdetuta: "Guk 
uste genuen samurragoa izango 
litzatekeela; ez dugu uste asko 
zaildu denik, baina bai luzatu. 
Eztabaida hauek hasi genituenean 
beste hainbat zalantza agertu 
ziren. 12 kanoien inguruko ezta-
baida izan arren, beste eremuak 
ere zalantzan jarri ziren. Agian, 
orain dela 300 urteko sinbologiak 
ez dauka zerikusirik gaur egun-
go antzuolarrekin". 

Kudeatuz programaren bitar-
tez dabiltza lantzen gaia herrita-
rrak: "20 lagun inguru dabiltza 
batzarretan, eta badirudi zerbait 
txukuna aterako dela. Denboran 

luzatzen ari da, baina uste dugu 
zerbait polita ekarriko digula". 
Hurrengo bilera hilaren 23an 
izango da, 19:00etan, Olaran 

etxean. Herritar guztiak gonbi-
datuta daude, politikariak izan 
ezik. Prozesua urte amaierarako 
bukatzea espero dute.

Aterpearen inaugurazioa 
2010eko inbertsio handienetarikoa 
eskolako jolaslekuko aterpea egi-
tea izan da. Hala, datorren egu-
bakoitzean, hilaren 26an, inau-
guratuko dute. 12:00etan izango 
da ekitaldi ofiziala, eta arratsal-
dean, 17:30ean, jolasak eta txo-
kolate-jana. "Guk ulertzen dugu 
erabilera askotariko gune bat 
izango dela. Eskolako umeenda-
ko toki eroso bat izango da; eta 
balioko du herriko taldeek euren 
aktibitateak egiteko… edo edozein 
ekitaldi, bazkari, kontzertu…", 
azaldu zuen alkateak. 

Bidegorri beharra 
Herritarrek bidegorrien gainean 
egindako galdera izan zuen Itur-
be alkateak zuzenean. Bidegorriei 
dagokienez, gaur egun zati bat 
eginda dagoela eta aurki inau-
guratuko dutela esan zuen alka-
teak. "Bestalde, Lapurzubitik San 
Antoniorako zatian kolektorea 
joango da, eta hori Jaurlaritzak 
egin behar du. Ikusten dugu den-
boran atzera doala, ez dakigu 
zergatik, baina uste dugu egoera 
ekonomikoagatik izango dela", 
gaineratu zuen. "Errekalde eta 
San Blas artean bidegorri beha-
rra dago; Aldundiari eta Jaurla-
ritzari egin dizkiegu eginbeha-
rreko eskaerak", esan zuen. 

Osakidetza eta gaztetxea 
Osakidetzako zerbitzua Torreso-
roara eroango da; prozesua gehie-
gi luzatu dela esan zuen alkateak, 
baina gaineratu du hori ona izan 
dela Udalarendako, zama finan-
tzarioagatik. "Udalak egin du 
egin beharreko dena; orain, Jaur-
laritzaren esku dago". Urte bukae-
rarako eskriturak egitea espero 
du alkateak. 

Hala, Osakidetza Torresoroa-
ra eramanda, gaztetxea orain 
Osakidetza dagoen lekura era-
mango litzateke. Badabiltzala 
gazteekin lanean esan zuen. 

Pedro Iturbe | Antzuolako alkatea

"Martxo inguruan atez atekoarekin hasiko 
ginateke, gizarteratze kanpainaren ostean" 

udalak atez atekoaren aldeko apustua egin du; orain, martxan jartzea falta da
armarriaren gaineko hurrengo bilera azaroaren 23an egingo dute, 19:00etan, olaranen

"baserrietako ur 
sarea lotzen 
jarraituko dugu 
2011. urtean"

"EAJk ez du arduraz 
jokatu, eurek 
onartutako planari 
uko egin diotelako"

"Jaurlaritzaren zain 
gaude Osakidetza 
torresoroara 
eramateko"

Pedro Iturbe Goiena Telebistako platoan, martitzenean.  |   eneko azkarate

Antzuolarrak 
Behobia txikian
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txirritola

Txirritola euskara elkarteak antolatuta, partxis lehiaketa jokatu zen 
aurreko eguenean udaletxean. Helduen artean, Montse Hernando izan 
zen irabazlea eta Paula Nafarrate eta Adela Elejalde bigarren eta 
hirugarren tokian sailkatu ziren. Gaztetxoen lehen saria Aitzol Gardokik 
eskuratu zuen, bigarrena Maddi Avila izan zen eta hirugarren, Idoia 
Azurmendi. Goiko argazkian, irabazleak eskuratutako sariekin.

Txirritolaren 
partxis 
lehiaketako 
irabazleak 

Goian, sari nagusia eskuratu duen argazkia, Bidaiaz gozatu izenburukoa.  |   yolanda sillero

Edu mENdIbIl  |  aramaio

Yolanda Sillerok irabazi du Ara-
maioko Udalak antolatutako 
argazki lehiaketa. Sillerok sari 
nagusia eraman du, 200 eurokoa, 
Bidaiaz gozatu izenburuko argaz-
kiari esker. 

Kultura batzordeko kideek 
osatu dute epaimahaia eta eguaz-
tenean eman zuten sarien berri. 
60 argazki jaso dituzte aurten; 
gutxienez badira hamar urte 
Udalak udazken partean argazki 
lehiaketa deitzen duela. Sari 

nagusiaz gain, urtaro bakoitzeko 
irudi onena saritu du epaimahaiak: 
neguko argazki onenaren saria 
Ander Altunarendako izan da, 
Bakardadean lanari esker; Danie-
le Lo Presti ere saritu dute Uda-
berria argazkiarengatik; Eneritz 
Urtiagaren Argiaren bila izan da 
udako argazki onena; eta, azkenik, 
Argi Ormaetxeak irabazi du udaz-
kenari zegokion saria, Lañoa 
izenburuko argazkiarekin. Urta-
ro bakoitzeko irabazleak 100 euro 
jasoko ditu.

Egutegirako irudiak
Aurreko urteetan bezala, saritu-
tako irudiez gain, 2011ko egutegia 
osatzeko lehiaketara aurkeztu-
tako beste hainbat argazki era-
biliko dituzte. 

Zuiako lehiaketa
Bestalde, Zuiako Koadrilak anto-
latutako argazki lehiaketako sari 
banaketa abenduaren bigarren 
hamabostaldian egingo dute. 
Saritutako lanak Murgiako uda-
letxean daude ikusgai.

Yolanda Sillerok irabazi du Udalak 
deitutako argazki lehiaketa
aurten 60 argazki jaso dituzte eta ander altuna, daniele lo Presti, eneritz 
urtiaga eta argi ormaetxearen argazkiak ere saritu ditu epaimahaiak

E.m.  |  aramaio

Martitzenerako (hilak 23), ema-
kumeen aurkako indarkeria 
salatzeko hainbat ekitaldi anto-
latu dituzte Agurainen. Hain 
zuzen ere, Zuiako Koadrilarekin 
batera, besteak beste, Araba 
Errioxako Koadrilak, Aiarakoak 
eta Añanakoak bertara joateko 
deialdia egin dute. 

Omenaldia eta antzerkia
Ongietorriaren ondoren, ema-
kumeen aurkako indarkeriaren 
biktimak omenduko dituzte 
martitzenean Aguraingo Harre-
si aretoan, 17:30ean. Jarraian, 
Soledad Felloza aktore uru-
guaiarrak Catando maridos 
izenburuko lana eskainiko du. 
Orain dela bi urteko ekitaldi 
berean egondakoa da Felloza 
eta orduko emanaldia erabat 
arrakastatsua izan zen, anto-
latzaileen arabera. 

Autobus zerbitzua doan 
Ikuskizunera joan ahal izateko 
Zuiako Koadrilako Prebentzio 
teknikari Koldorengana jo deza-
kezue, 650 47 17 18 telefonoan. 
Joan-etorria egiteko autobus 
zerbitzua doan da eta plaza 
mugatuak daude. Aurretik ize-
na ematea beharrezkoa da.

Emakumeen aurkako indarkeria 
salatuko du Zuiako Koadrilak

Karteleko anagrama.  |   zuiako koadrila

Iker Agirrek ezin izan zuen aurrera egin Bertxoko saioan eta ez 
da beraz azaroaren 26ko finalean izango. Finala Trebiño sagar-
dotegian jokatuko da eta Manex Agirrek jardungo du gai-jartzai-
le lanetan. Finalaren aurretik afaria izango da, 20:30ean, eta 
izenematea 675 70 79 71 telefonoan egin daiteke.

Laudion jokatutako saioan huts egin ondoren, Iker 
Agirre ez da Bertxoko lehiaketako finalean izango

Udalak gogoratu duenez, Plan Orokorraren gaineko kontsultak 
egiteko aukera dago udaletxean, martitzenero, goizez. Aurrez 
txanda eskatu beharra dago 945 44 50 16 telefonoan. Plan Oroko-
rra  www.aramaio.org webgunean eskuragarri dago. Alegazioak 
abenduaren 13ra arte jasoko dituzte.

Plan Orokorraren gaineko kontsultak egiteko 
aukera dago udaletxean, martitzen goizetan

Aurreko barikuko trikitilarien jaian egindako zozketan, Oskar 
Arrizabalagak, Dioni Elortzak eta Jaime Carmonak, hurrenez 
hurren, Athleticen, Realaren eta Irujoren kamisetak eskura-
tu zituzten. Landetxe baten asteburua igarotzeko hiru sari 
zozketatu zituzten eta zenbaki sarituak hauek dira:1.752, 223 
eta 346.

Trikitilarien jaian zozketatutako landetxeetako 
egonaldien irabazleak ez dira agertu oraindik

Osasun mentala, nola zaindu izenburuko hitzaldia izango da 
azaroaren 30ean kultura etxean, 17:00etan. Gaixo mentalen eta 
haien senideen Asafes elkarteko kideak etorriko dira Aramaio-
ra hitzaldia egitera. Alaiak erretiratuen elkarteak antolatutako 
ekitaldia da aipatutakoa.

Buruko osasunaren gaineko hitzaldia iragarri du 
Alaiak elkarteak datorren azaroaren 30erako

Gaur, barikua, Precious filma 
eskainiko dute kultura etxean, 
22:15ean. Lee Danielsek zuzen-
dutakoa da eta iazko Oscarre-
tan Mo'nique aktoreak sekun-
dario onenaren saria jaso zuen 
filmean egindako lanagatik. 
Domekan, 17:00etan, bereziki 
haurrei zuzendutako Despe-
reaux kondaira eskainiko dute 
kultura etxean.

'Precious' film saritua gaur kultura etxean eta 
'Despereaux kondaira' domeka arratsaldean

Precious filmeko irudi bat.  |  cinerama
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lArrAItz zEbErIO  |  elgeta

Udalbatzak aho batez hartu zuen 
erabakia martitzenean egindako 
osoko bilkura berezian. Iaz ez 
bezala, aurten igo egingo dira 
udal tasak eta zergak; orokorrean 
%2ko igoera izango da.  

Hala,  2011n ondasun higiezi-
nen gaineko zerga eta trakzio 
mekanikoko ibilgailuen gaineko 
zerga %2 gehiago ordainduko 
ditugu. Bestalde, kanposantuko 
zerbitzua 10 euro igoko da, eta, 

Mankomunitateak horrela pro-
posatuta, %1,99 gehiago ordain-
duko dugu zaborren gaineko 
zerga.

Udalbatzak, bestalde, ekono-
mia jardueren gaineko zergan 
aldaketa bat aplikatzea onartu 
zuen. Jaitsi egingo dute Udalak 
kobratzen duen tipoa, baina han-
ditu egingo dute operazio bolu-
menaren arabera aplikatzen den 
koefizientea. "Hala, aplikatuko 
diren zergak operazio bolumena-

ren araberakoak izango dira", 
azaldu zuen Oxel Erostarbe alka-
teak. 

Zergek, beraz, gora egingo 
dute orokorrean, baina badira 
salbuespenak: ez dira igoko, esa-
terako, kiroldegiko tasak, insta-
lazio eta obren gaineko zerga,  
landalurren gaineko zerga eta 
hirilurren balio gehikuntzaren 
gaineko zerga. Alkateak azaldu 
zuen datorren urterako inguruko 
herrietan onartzen ari diren 

antzerako zerga igoera aplikatu-
ko dela Elgetan ere. 

Txostenaren emaitzak 
Udal Gobernuak, bestalde, Ger-
munpal etxeak egindako txoste-
naren emaitzak aurkeztu zituen 
martitzeneko osokoan. Gomen-
datzen dute zerga bilketaren 
inguruko ordenantza bat egitea, 
eta urtero bonifikazioen eta zer-
ga tipoen gaineko informazioa 
jendaurrean ipintzea.

Udal tasak eta zergak %2 igoko dituzte 2011n 
ez da igoerarik aplikatuko ez kiroldegiko zerbitzuetan ez eraikuntza eta obren gaineko zergetan 

G
aurkoan GOIENA 
papera berrituan 
lehendabiziko kola-
borazio lana egitea 

egokitu zait. Hasiera batean, 
Perurenari pasa den martxoan 
egindako elkarrizketa fama-
tuaz jarduteko asmoa neukan, 
baina, egia esan, ez du mere-
zi.   

Merezi du, aldiz, gogora-
tzea duela hamar urte Goibe-
kokale-ko hilabetekariaren 
azken alea kaleratu zela. Azke-
na; izan ere, gure bailarako 
euskara elkarteek ibilbide 
bateratu bat hastea erabaki 
zuten Goienaren izenpean. 

Atzean utzi genituen  
batzuetan ez zebilen graba-
gailuarekin egiten genituen 
elkarrizketak, garai haieta-
rako oso aurreratua zegon 
Kodak argazki kamera digi-
tala (Elgetan erosi zen lehe-
na?), MAC ordenagailuak, 
etab. Hainbat jendek jardun 
genuen bertan: Ana, Iker, 
Iban, Haritz, Alberto, Jabier, 
Josetxo, Aitor, Susana, Olaia, 
Eider S., Eider E., Onditz, 
Esti R., Esti A.,Gorka, Oxel, 
Bittor, Maite, Ainara, Jone, 
Oihana eta kolaboratzaileek. 
Aldizkarirako lanak, astebu-
ruetan, ahal genuenean edo 
azken momentuan burutzen 
genituen. Hantxe egoten zen 
Bittor denok noiz amaitu zain 
pazientzia handiarekin dena 
maketatzeko.

2010ean beste aro bati ekin 
genion eta badirudi apustu 
hura, hasierako zalantzak 
uxaturik, ongi atera zela. 
Horregatik, zorionak, Goiena, 
eta ea horrela jarraitu eta 
proiektua oraindik gehiago 
sendotzen den.

Duela
hamar urte

"badirudi 
apustu hura ongi 
atera zela. 
zorionak, goiena"

n i r e  u s t e z

IgOr
ArIzmENdIArrIEtA

Beste zazpi 
norgehiagoka
Aste bukaeran beste jardu-
naldi bat jokatuko da. Urte-
roko afarirako data ere ipini 
dute. Parte-hartzaile guztiek 
afaria egingo dute abenduaren 
17an. Izena eman behar da.

gaurko partiduak, 20:00etan

A. Ibarluzea-A. Telleria / A. Morales-F. Zenitagoia
A. Elortza-O. Zenitagoia / J. Irazabal-I. Etxaniz
L.A. Alkorta-G. Bolinaga / J. Bolinaga-I. Izagirre
D. Peñalver-S. Bouzas / O. Askasibar-E. Elkoro
G. Arrazola-M. Ormaetxea / I. Retolaza-J. Larrañaga

domekako partiduak, 11:00etan

K. Goenaga-A. Arantzabal / J.M. Zubiaurre-I. Ugarteburu
K. Erostarbe-E. Garate / O. Erostarbe-G. Arizmendiarrieta

4  t ' e r d i ko  p i lota  t x a p e l k e ta

l.z.  |  elgeta

Ozkarbi mendi taldeak irtee-
ra iragarri du domekarako. 
Hain zuzen, bospasei orduko 
ibilbidea egitea proposatzen 
dute: Azkonabiza, Egoarbitza, 
Aixola, Erdella, Intxorta eta 
Elgetara buelta. Ozkarbi 
aurrean egin dute hitzordua, 
08:00etan.  

Euskadiko bolo txapelketa 
Amaitu da Euskadiko hiru 
txirlo txapelketa. Lasturko 
taldeko Joseba Lazkanok ira-
bazi du aurten, eta, herriko 
ordezkariei dagokienez, Sebas 
Arantzabal 9. geratu da 12 
txirlo botata. Aipatzekoa da, 
bestalde, Xabier Ortuzarrek 
Azkoitiko jardunaldian egin-
dako marka: 6. txirlo botata 
6. postuan amaitu zuen.

Domekan Elgetako 
lau tontorren bira 
egingo dute

o H a r r a k

gazTaina-ErrE jana
Maala guraso elkarteak gaztai-
na-erre jana iragarri du gaurko. 
15:00etan elkartuko dira Herri-
ko Plazan. Euria eginez gero, 
Herri Eskolako jolastokian 
egingo dute.

podologo zErbiTzua
Azaroaren 25ean izango da Elge-
tan. Txanda hartzeko, 943 76 80 
77 telefono zenbakira deitu.

odol aTEraTzEak
Odola eman nahi dutenek auke-
ra izango dute herrian bertan 
azaroaren 25ean, eguena, 18:00e-
tatik 20:00etara udaletxean.

zaborrak bErbagai
Gipuzkoako Zero Zabor taldeak 
hitzaldia egingo du zabor kudea-
ketaren gainean. Hitzordua 
azaroaren 24an da, 19:00etan 
hasita, kultura etxean.

l.z.  |  elgeta

Despertar los Sentidos dantza 
konpainia oso berezia da; izan 
ere, konpainia gutxi daude ikus-
kizunak down sindromea duten 
neska-mutikoekin egiten dituz-
tenak. Aurretik ere Elgetako Kafe 
Antzokian egondakoak dira, bai-
na oraingo honetan Barreras 
izeneko ikuskizuna ekarriko dute 
Espaloira. Emanaldia 18:30ean 
hasiko da. 

Musika ikasleak, eguerdian 
Aurretik, 12:00etan, emanaldia 
egingo dute Bergarako musika 
eskolako ikasleek. Hiru taldek 
osatuko dute audizio hori. Lehe-
nengo, biolina suzuki metodoaren 
bitartez ikasten duten neska- 
mutikoak igoko dira agertoki 
gainera. 4-10 urte bitartekoak 

dira guztiak eta tartean izango 
da Katxalin Otxoa elgetarra. Txis-
tu taldeak eta hari taldeak ere 
euren emanaldiak egingo dituzte. 

Sarrera 2 euro da. Elgetako musi-
ka ikasleei dagokienez, berriz, 
abenduaren 30erako ari dira ema-
naldia prestatzen.

Despertar los Sentidos konpainiaren emanaldi bat.  |   despertar los sentidos

Despertar los Sentidos dantza konpainia eta Bergarako 
musika eskolako neska-mutikoak domekan Espaloian
12:00etan izango da musika emanaldia eta 18:30ean dantza ikuskizuna

elgeta, leintz gatzaga
ElgETa

lEinTz gaTzaga

Pagatza indus. z/g.
Tel. eta faxa: 943 78 90 21

20690 ELGETA

M a r m o l d e g i
e t a  g r a n i t o a k mIrArI AltubE  |  leintz gatzaga

San Milixaneko XVIII. eskulan-
gintzen feriak artisauak izan ditu 
protagonista beste behin Gatzagan. 
Feria handia izan barik, esanahi 
handikoa da: batetik, herri ingu-
rua apartekoa delako; eta bestetik, 
sasoi bateko lanbideekin zeresan 
handia duelako. Eusebio Villar 
alkateak eman digu horren berri: 

"Sarrailagintza Gatzagako atar-
teetan sortu zen, eta hemendik 
zabaldu bailarara; ondoren, koo-
peratibak sortzeko. Hortaz, gaur 
egun garena hemen sortu da".

Hori horrela, aparteko aha-
legina egiten dute feria polita 
antolatzen. Hamabost postu egon 
dira –jostailuak, zeramika, pilo-
tak…– eta guztiak ezberdinak: 

"Ez zeuden bi postu produktu 
berdinekin, guztiak ezberdinak 
izatea gura dugulako", dio. 

Euskal oihalen erakusketa
Feriarekin batera umeek narrua 
lantzeko aukera izan dute. Eta 
Garro jauregian euskal oihalen 
gaineko erakusketa interesgarria 
egon da. Artilea ehungailuan 
lantzen duen Durangoko artisauak 
euskal oihalik dotoreenak era-
kutsi ditu, baita Euskal Museoan 
erakusgai dauden zapi batzuen 
kopiak ere.

Artisauen lanek gaur egun garena 
gogorarazi dute Gatzagan

Euskal oihalen erakusketa.  |   m.a.
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xAbIEr urtzElAI  |  eskoriatza

Hondarribia-Irun taldearendako 
izan zen eguazten iluntzean Esko-
riatzan jokatu zuten Euskal Kopa. 
Bidasoarrek zortzigarren aldiz 
jaso dute garaikur hori, baina 
horrelako garaipen baten beha-
rrean zeuden, ligan bolada txa-
rrean egonda arnas apur bat 
hartuko dute-eta. Izan ere, txa-
pelketa horretan Jose Luis Muxi-
karen taldeak irabazteko baino 
galtzeko zuen gehiago, behera-
goko kategorian dagoen talde 
baten kontra galtzeak ez zion
-eta taldeari batere mesederik 
egingo. 

Alde handia 
Unibertsitariek ez zuten inongo 
momentutan Hondarribia-Irun-

goen garaipena arriskuan jarri. 
Bidasoarrek talde erabat profe-
sionala dute, eta kantxan igarri 
egin zen hori. EHUko taldeak 
hasierako bostekoa kantxan izan-
da lortzen zuen lehia parekatua 
izatea, batez ere Arantxa Novo 
galiziarraren jokoarekin, baina 
aldaketak egiten zituztenean tal-
deak behera egiten zuen. 

Atsedenaldian Bidasoakoek 
22 puntuko aldea zuten (45-23). 
Hirugarren laurdenean estutu 
egin zuen EHUk (59-48), zortzi 
puntura ere gerturatu ziren, bai-
na ez Hondarribia-Irun ezustean 
harrapatzeko beste (82-55).

Hondarribia-Irungo Amra 
Dapo (15 puntu) eta EHUko Aran-
txa Novok (19 puntu) egin zituz-
ten puntu gehien.

Hondarribia-irunek 
Euskal kopa 
irabazi du, 
zortzigarren aldiz
eHuko nesken kontra 82-55 nagusitu ziren 
bidasoako neskak, intxaurtxuetako kantxan

Tania Quintero, garaikurrarekin.  |   i.s.Hondarribia-Irungo Jovana Rad, presio egiten.  |   i.s.

Sari banaketaren ondoren, Hondarribia-Irungo eta EHUko ordezkariek talde argazkia atera zuten.  |   imanol soriano

sAskibAloiA

Goiena Kluba |  Telefonoa: 943 25 05 05  | e-posta: kluba@goiena.com

Olentzero & Co 
musikalerako sarrerak 

prezio berezian. 
Nahi? 

abantailaz 
betetako kluba!

*Kide bakoitzarentzat bi sarrera. 

OLENTZERO & CO! MUSIKALA
Eguna: Abenduaren 11n | Ordua: 19:30ean.
Lekua: Arrasateko Amaia Antzokia.

Sarrerako 
prezioa: 

Goiena Klubeko 
kideentzat*: 

10 €15 €

Sarrerak erosteko deitu 943 25 05 05 telefonora.
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Jatetxea-Hotela**
Torre Auzo 9. OÑATI (Gipuzkoa)

Tel.: 943 78 19 56
www.etxeaundi.com 

Zure bataio, jaunartze edota ezkontza ospakizunendako aproposa

xAbIEr urtzElAI  |  bergara

Beti-Busti piraguismo elkartea 
25. urteurreneko ospakizunak 
antolatzeko lanetan dabil buru-
belarri, eta ospakizun horien 
barruan egingo dute bihar 3. kayak 
festa. 

Hala, goizean egingo duten 
infantil eta alebin mailako txa-
pelketa baliagarria izango da 
Gipuzkoako txapelketarako –biga-
rren jardunaldia izango da–, eta 
arratsaldean 3. eslalom paralelo-
ko txapelketa egingo dute.

Bi zirkuitu 
Bi txapelketa horiek egin ahal 
izateko Beti-Bustiko ordezkariek 
bi zirkuitu egingo dituzte Deba-
ko uretan, Bideberrin, herriaren 
erdialdean. Aurreko edizioetan 
moduan, kayak festaren helbu-
ruetako bat piraguismoa herri-
tarrei gerturatzea da. 

Goizeko txapelketa 10:30ean 
hasiko dute eta arratsaldekoa, 
17:00etan. Hala, arratsaldeko saio 
horretarako antolatzaileek 30-40 
palistaren parte-hartzea espero 
dute. Ordurako ilun egongo da, 
eta antolatzaileek 18.000 watteko 
indarra duten fokuak erabiliko 
dituzte Bideberriko zubi ondoan 
egongo diren zirkuitua argizta-
tzeko. 

Kategoriei dagokienez, goize-
ko saioa gaztetxoenei zuzenduta 
badago ere, arratsaldean kadeteak, 
gazteak eta seniorrak lehiatuko 
dira, gizonezko zein emakumez-
koen kategorietan (K1 eta C1 
modalitateetan).

Argazki erakusketak 
Ospakizunen barruan egingo 
dituzte, baita ere, bi argazki era-
kusketa: lehenengoa oraingo 
astean egongo da gertu, Espoloi-
ko Hamaika tabernan; bigarrena, 
aurrerago, Nahikari tabernan.

Piraguistak, aste barruan, entrenamendu saioa hasi baino lehen.  |   monika belastegi

kayak festarekin hasiko da Beti-Busti 
taldearen 25. urteurrena ospatzen
bihar, zapatua, bideberrin bi txapelketa egingo dituzte, goiz eta arratsalde

pirAguismoA

Gizabidea Fundazioak urtero 
antolatzen dituen Arizmendi 
Topaketen barruan egingo du 
berbaldia (18:30, MUko Biteri 
Eskolako areto nagusian). 
Elurpean daude erantzunak 
izenburupean, mendizaleta-
sunaz haratago giza balioei 
buruzko hausnarketa egingo 
du Iñurrategik.

Joan den asteko derbi intentsua-
ren ostean, asteburuan etxetik 
kanpora jokatuko dute Lehen 
Nazional mailan lehian dabiltzan 
ibarreko bi ordezkariek: Mon-
dragon Unibertsitateak kontrario 
zuzena izango du domekan (18:00) 
aurrean, Promociones Legarzia; 
Sustrai Aloña Mendik Loiun 
jokatuko du bihar (18:00).

MUk lizarrara egingo du 
bidaia domekan; Sustrai 
aloña Mendik loiura bihar

iñurrategiren berbaldia 
arizmendi Topaketen 
barruan hilaren 25ean

Mahoneroek eta aretxabale-
tarrek jokatuko dute oraingo 
astean etxean. Bergarak sail-
kapenean laugarren dagoen 
Real Union izango du aurrean 
(15:30) eta Aretxabaletak pun-
tu kopuru bera duen Onda-
rroako Aurrera (16:30). Mon-
drak Oiartzunen eta Aloñak 
Zumaian jokatuko dute. 

Bergarak real Union 
hartuko du bihar eta 
UDak ondarroa etzi 

futBolA sAskiBAloiA mendiA

futbola

lehen Maila
Reala-Atletico Madril
Domeka. 21:00. Anoeta.

GazTeen liGa nazionala
Gernika-Aretxabaleta
Zapatua. 16:30. Urbieta.

GazTeen eUSkal liGa
Eibar-Bergara
Domeka. 18:00. Unbe.

ohorezko erreGionala
Zumaiako-Aloña Mendi
Zapatua. 16:15. Zumaia.
Oiartzun-Mondra
Zapatua. 15:30. Oiartzun.
Bergara-Real Union
Zapatua. 15:30. Agorrosin.
Aretxabaleta-Ondarroako Aur.
Domeka. 16:30. Ibarra.

erreGional preferenTea
Elgoibar-Aretxabaleta B
Zapatua. 15:30. Mintxeta.
Mondra B-Urnieta
Zapatua. 16:00. Mojategi.
Lazkao-Antzuola
Zapatua. 15:30. Arizti Handi.

lehen erreGionala
Eibartarrak-Bergara B
Zapatua. 15:30. Unbe.
Soraluce B-Aretxabaleta C
Zapatua. 18:00. Ezozia.

ohorezko GazTeak
Mondra-Lagun Onak
Domeka. 16:00. Mojategi.
Aloña Mendi-Ondarroako Aur.
Zapatua. 16:30. Azkoagain.

lehen Mailako GazTeak
Aretxab. B-Bergara B
Zapatua. 16:30. Ibarra.
Arizmendi-Eibartarrak
Zapatua. 15:30. Almen.

ohorezko kaDeTeak
Aretxab Arizmendi-Zarautz
Domeka. 11:30. Ibarra.
Ondarroako Aurrera-Bergara
Zapatua. 16:30. Zaldupe.

lehen Mailako kaDeTeak
Bergara B-Arizmendi UDA
Zapatua. 16:00. Ipintza .
Aloña Mendi-Arrasate
Domeka. 12:00. Azkoagain.
Ilintxa-Aretxabaleta B
Zapatua. 12:00. Bikuña.

ohorezko infanTilak
Bergara-Dunboa
Domeka. 11:30. Ipintza.
Aretxabaleta-Ariz.-Antiguoko
Zapatua. 12:00. Ibarra.

infan. ohorezko kopa
Anaitasuna-Arrasate
Zapatua. 11:15. Azkoitia.
Aloña Mendi-Ondarroako Aur.
Domeka. 10:00. Azkoagain.

eMakUMezkoak
Arizmendi-Anaitasuna
Zapatua. 12:00. Almen.
Mondra-Eibar
Zapatua. 18:00. Mojategi.

eMakUMezkoak, GazTeak
Ordizia-Aloña Mendi
Zapatua. 15:30. Altamira.
Antigua-Arizmendi
Domeka. 10:30. Berio.
Eibar-Bergara
Zapatua. 17:30. Unbe.

eMakUMezkoak, f11
Mondra-Aloña Mendi B
Zapatua. 11:45. Mojategi.
Bergara-Ilintxa
Zapatua. 11:30. Ipintza.
Arizmendi-Eibar
Zapatua. 10:00. Almen.

areto futbola

eUSkaDiko TxapelkeTa
Santurtzi-Eskoriatza
Domeka. 10:20. Santurtzi.

GipUzkoako BiGarren M.
Allerru-Aretxabaleta
Zapatua. 16:00. Lezo.

GipUzkoako hirU. Maila
Aloña Mendi-Umore ona
Zapatua. 12:00. Zubikoa.

GazTeak
MCM-Aloña Mendi
Zapatua. 10:15. Marianistas.

eskubaloia

eUSkaDiko TxapelkeTa
Soraluce BKE-Atez Ate Usurbil
Zapatua. 18:30. Labegaraieta.
El Pilar-Ford Mugarri Arrasate
Zapatua. 16:30. Gasteiz.

preferenTea, eMakUMe.
Aloña Mendi- La Salle
Zapatua. 17:30. Zubikoa.

lehen TerriToriala
Ereintza-Arrasate
Zapatua. 17:30. Errenteria

BiGarren TerriToriala
Izarraitz Aloña-Usurbil
Zapatua. 16:00. Zubikoa

GazTeak, Gizonezkoak
Bergara-Elgoibar
Zapatua. 15:45. Labegaraieta
Aloña Mendi-Amenabar
Domeka. 12:00. Zubikoa

GazTeak, eMakUMezkoak
Bergara Soraluce-Aloña Mendi
Zapatua. 17:00. Labegaraieta.

kaDeTeak, Gizonezkoak
Talleres Chapime Arr.-Urola
Domeka. 11:00. Iturripe.
Soraluce BKE-Tolosa
Zapatua. 12:30. Labegaraieta.
Berezao Aloña-Arrate
Domeka. 10:30. Zubikoa.

kaDeTeak, eMakUMezko.
Aloña Mendi A-Urnietako
Zapatua. 16:00. Zubikoa.
Aloña Mendi B-Ereintza
Zapatua. 17:30. Zubikoa

saskibaloia

lehen nazional Maila
Promociones Legarzia-MU
Domeka. 18:00. Lizarra.
Urdaneta-Sustrai Aloña Mendi
Zapatua. 18:00. Loiu.

Senior Gizonezkoak
Irun-MU
Zapatua. 20:00. Irun.

Senior Gizonezk. 2. Maila
Sustrai Aloña Mendi-Baskopla.
Domeka. 16:00. Iturripe.
Aldane Irun-Soraluce BKE
Domeka. 11:45. Irun.

Senior eMakUMezkoak
Eskoriatza-Bera Bera Balda
Zapatua. 18:00. Intxaurtxueta.

GazTe Gizonezk. parTaiD.
Aloña Mendi-Soraluce BKE
Zapatua. 11:45. Zubikoa.

GazTe eMakUMezk. parTa.
Aloña Mendi-Bera Bera
Zapatua. 11:45. Zubikoa.

kaDeTe Gizonezk. erren.
MU A-EPI kristaldegia ISB
Gaur. 20:00. Musakola.

kaDeTe Gizonezk. parTai.
Soraluce BKE-Colchones Ats.
Domeka. 12:15. Labegaraieta.

kaD. eMakUMezkoak, er. 
Bera Bera-Eskoriatza
Zapatua. 18:00. Donostia.

kaD. eMak. parTaiDeTza
Colchones Atse.-Soraluce BKE
Zapatua. 09:30. Ordizia.

infanTil Gizonezkoak
Soraluce BKE-Zarautz
Domeka. 10:45. Labegaraieta.
LEK Ointxe-Easo 97
Zapatua. 12:00. Musakola.

infanTil Gizon. parTaiDe.
Soraluce BKE-Antoniano
Domeka. 12:15. Labegaraieta.
LEK-LEK Arrasate
Zapatua. 10:30. Musakola.
La Salle-Aloña Mendi
Domeka. 11:00. Zarautz.
Lizardi-Servimasa BKE
Zapatua. 12:00. Zarautz.
Aloña Mendi-ISB Taberna
Domeka. 12:00. Zubikoa.

errugbia

Seniorrak, eUSkaDiko T.
Gernika B-Kanpanzar Arrasate
Zapatua. 18:30. Urbieta.

eMakUMezko Seniorrak
Gaztedi-Arrasate/Durango
Zapatua. 16:00. Gasteiz 

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

Edu mENdIbIl  |  bergara

Violadores del Verso taldeko 
Javier Ibarra (Zaragoza, 1980) 
Kase O. Jazz Magnetism taldea-
rekin dabil aspaldi honetan. Bihar, 
zapatua, emanaldia egingo dute 
Elgetako Espaloia Kafe Antzokian,  
22:30ean. Pirinioetan, Ainsan 
entseatzen ari zirela, martitzenean 
hitz egin genuen Kase.O-rekin. 
Telefonotik, Aragoiko azentua 
eta energia izugarria antzematen 
zaizkio.
Jazza da ikuskizunaren oinarria, 
ala?
Jazzaren tradizioan eta hip-hopean 
oinarritutako ikuskizun musika-
la da Elgetara ekarriko duguna, 
baina rockak, bluesak eta funkak 
ere euren tartetxoa daukate... Bi 
urte daramagu elkarrekin eta 
gustura ari gara.
Nola hasi zen elkarren arteko kola-
borazioa?
Zaragozan izan zen, hango jazz 
zirkuitu baten. Raperoak parte 
hartzen hasi ginen eta poliki-po-
liki jendea ezagutu nuen... Horre-
la, Hugo Astudillo saxo-jotzaileak 
Bartzelonara gonbidatu ninduen; 
Meeting Point taldean ibilitakoa 
da eta bazuen hartu-emana gai-
nerako taldekideekin: Daniel 
Comas gitarra (Grove Station), 
Juan Pablo Balcazar kontrabaxu  
eta baxu elektrikoa (The Heckler 
taldeko liderra) eta Dani Domin-
guez bateria (Llibert Fortuny eta 

beste talde askotan ibilitakoa). 
Egia esan, magia egiten dute 
musikarekin, eta hortxe nabil, 
ikasteko ahaleginetan... Musika 
kultura izugarria daukate eta 
alde horretatik zorteko naiz, 
Dream team-ean jokatzea modu-
ko esperientzia izaten ari dela-
ko.
Jazz musikarien artean zeintzuk 
dira zure kuttunenak?
Asko daude: Bob James piano-
jotzailea, Oscar Peterson kana-

diarra (lagun moduko bat ia-ia), 
John Coltrane, Miles Davis, Her-
bie Hancock...
Zure diskografian jazzeko disko mor-
doa ei dituzu...
Bai, diskografiaren erdia musika 
beltzak osatzen duela eta beste 
erdia jazzekoa dela esango nuke.  
Eta disko bakar bat nabarmentze-
kotan?
Bob Jamesek 1974an kaleratutako 
One izenburuko diskoa.
Nondik dator Kase.O gaitzizena?
Aspaldikoa da, 1990eko hamarka-
daren hasierakoa, paretatan 
marrazten hasi nintzenekoa. Hiz-
ki horiek ziren ondoen marrazten 
nituenak eta horrela osatu nuen 
gaitzizena, besterik barik. Baina 
grafitiak gauza serioa dira eta ez 
nuen inoiz egitera ausartu. Ez, ez 
naiz Banksy izatera iritsi...
Hitzekin jokatzea, berriz, txikitatik 
egin ei duzu...
Bai; anaia zaharrari rapa gustatzen 
zitzaion eta hari esker hasi nintzen. 
Poesia, irakurketa orokorrean, 
atsegin nuen, eta horrela zaletu 
nintzen...
Zein da inprobisatzeko beharrezko 
dohaina?
Lehenik eta behin, lotsarik ez 
izatea eta beldur eszenikoa gain-
ditzea. Eta hortik aurrera, nola 
ez, lexikoa zenbat eta aberatsagoa 
izan, ba askoz hobe... Errima artxi-
boak osatzeko ezinbestekoa da. 
Eta praktika, jakina... Nik ez dut 

askorik praktikatzen, ez nabilela-
ko inprobisazio perfektu horren 
atzetik.
bertsolarien berririk baduzu?
Bai, zertxobait bai. Ikaragarria 
da. Hip-hoparen antzeko zerbait 
egiten dutela esango nuke, txape-
la kentzeko modukoa. Gaztelaniaz 
ere ez da batere erraza inprobisa-
tzea, e?
Emanaldien aurretik prestaketa bere-
zirik egiten duzu? baduzu maniaren 
bat?

Ez, tipikoa. Lasai egotea atsegin 
dut, kontzentratuta. Eta baditut 
hitz edo esaldi batzuk nire burua-
ri esateko... Baina trankil asko 
hartzen ditut garagardo batzuk 
taldekideekin agertokira irten 
aurretik. 
Zeri buruzkoak dira hitzak?
Une oso positiboan nago eta 
amodiozko hitzak dira nagusi. 
Gorrotoa beharrean, nahiago 
dut maitasuna aldarrikatu. John 
Coltranek badu A love supreme 
izeneko lana. Ba horri abesten 
saiatzen naiz, lotsarik gabe, eta 
ikusleengan heldu nahian.
Orain, zer ari zara irakurtzen?
Walt Whitman poeta estatuba-
tuarra. Poesia asko irakurtzen 
dut. Nerudaren Libro de las 
preguntas ere ikaragarri gus-
tatu zait; La sombra del viento 
(Ruiz Zafon) eta El conde de 
Montecristo (Alejandro Dumas) 
eleberriekin ere asko gozatu 
dut; eta baita El mundo ama-
rillo liburu bitxiarekin ere. 
Alberto Espinosak idatzitakoa 
da eta gaixo egon zeneko bizi-
penak edo aurkikuntzak jaso 
ditu bertan. Guztiz gomenda-
garria.
Aizu, Aragoiko azentu horri zuze-
nekoetan ere eusten diozu?
Noski. Naizen bezalakoa azaltzen 
naiz agertokian. Errezitatzen 
edo hizketan nagoenean azentua 
antzematen zait.

Kase.O 
zuzeneko 
emanaldi baten. 
Violadores del 
Verso taldeko 
kantaria 
Elgetan izango 
da zapatuan, 
Kase O. Jazz 
Magnetism 
taldearekin.

kase.0 | Kantaria

euskal Herrian eskainiko duten kontzertu bakarra zapatuan espaloian
Hip-hopean eta jazzaren tradizioan oinarritutako ikuskizun musikala da

Raperoa, 
jazzean sartuta

Kase.Ok 30 urte baino ez 
ditu, baina dagoeneko 
ibilbide luzea egin du 
musikan. MC onenetakoa 
dela erakutsi du, eta, 
Violadores del Verso 
taldearekin kaleratutako 
lanez gain, hortxe daude 
Albert Pla, La Mala 
Rodriguez eta Soziedad 
Alkoholikarekin egin dituen 
kolaborazioak. Jazz 
ibilbidea ixteko asmoa du 
datorren urtean, disko bat 
grabatuta, eta rapera 
itzultzeko gogoz dagoela 
diosku.

"Gorrotoa beharrean,  
nahiago dut hitzetan 
maitasuna aldarrikatu" 

"bi urte daramagu 
eta 'dream 
team'-ean jokatzea 
bezala izan da"

"Anaia zaharrari 
rapa gustatzen 
zitzaion eta hari 
esker hasi nintzen"

"Naizen bezalakoa 
azaltzen naiz 
agertokian,   
besterik gabe"

gema Darbo
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MIrIAN BItErI  |  elgeta

Danbakako IV. edizioak aurrera 
segitzen du. Gaur, egubakoitza, 
gauean musika kontzertuak izan-
go dira Elgetako Espaloia Kafe 
Antzokian. Oraingoan, honako 
talde hauek igoko dira agertoki 
gainera: Abadiño eta Durangoko 
Doctors Klub, Bergarako Rombos 
Negros, Mutrikuko Karpovian 
Projekt eta Oñatiko Ez!

Ohikoa den moduan, 22:30ean 
hasiko da musika emanaldia.  
Bizkaitarrak izango dira jotzen 
lehenak. Rock musika taulara-
tuko du boskoteak, euskaraz eta 
ingelesez egindako kantuen bidez. 
Jarraian, punk-rockaren txanda 
iritsiko da, Rombos Negros hiru-
kote bergararraren eskutik. Mutri-
kuko Karpovian Projektekoek, 
ostera, rock-metal progresiboa 
eskainiko diete Espailoira joaten 
direnei. Eta amaitzeko, Oñatiko 
Ez! taldekoak igoko dira agerto-
ki gainera. 

Tatuaje-bonu baten zozketa 
Aurrekoetan bezala, hirugarren 
emanaldi horretan ere saria zoz-
ketatuko da egubakoitz gauean 
Espaloian batzen direnen artean. 
Oraingoan Arrasateko Ganesha 
tatuaje-dendako tatuaje-bonu bat 
irabaziko du Danbaka lehiake-
tako zale batek. Zozketa Karpovian 
Projekt eta Ez! taldeen emanaldien 
artean egiteko asmoa dute anto-
latzaileek.

Bestalde, kontzertuetarako 
sarrerei dagokienez, gogora eza-
zue Gaztekutxarekin salgai dau-
dela, hiru euroren truke. Espa-
loiko leihatilan bertan hartzea 
nahiago dutenek bost euro ordain-
du beharko dituzte.

rocka, punka eta metala nagusi 
Danbakaren hirugarren emanaldian 
Doctors klub, Rombos Negros, karpovian Projekt eta ez! igoko dira espaloiko oholtzara

Doctors Klub |  abadiño eta Durango
Abadiño eta Durangoko Iraultzak, Jonkolek, Ehiarrek, Aritzek eta Urtzik 
osatzen dute Doctors Klub taldea. Orain dela bi urteko udan elkartu ziren 
Aritz eta Urtzi lehenengoz Tabira parkean, ilargipean inprobisatzeko 
asmoz. Bi abesti eginda zituztela, Iraultza batu zitzaien erritmo 
psikodelikoekin baterian, eta Jonkol bere punteatzearekin. Azkenik, Ehiar 
sartu zen taldera. 2009an euskaraz eta ingelesez abestutako zortzi 
kantu grabatu zituzten euren kontura lokalean.

Rombos Negros  |  bergara
Rombos Negros hirukotea 2004ko udaberrian sortu zen. Navak (gitarra 
eta ahotsa) eta Emborujok (bateria) jarri zuten proiektua martxan, 
Gasteizen. Handik hilabete gutxira, Bergarako Mikel (baxua) sartu zen. 
Punk-rock musika egiten dute eta gaztelaniaz abesten dute. Hirukote 
horrek ez du gaur egungo gizarte edo politikaz jarduten; bizitzan zehar 
pasatutakoekin egiten dituzte abestiak, eta horiei originaltasun ukitua 
ematen saiatzen dira.

Karpovian Projekt  |  Mutriku
Egubakoitzean Espaloiko oholtza gainera igoko den hirugarren talde 
horrek rock-metal progresiboa egiten du. Zenbait kidek elkarrekin 
aspalditik jotzen badute ere, 2008 urteko abuztura arte ez zen elkartu 
gaur egun taldea osatzen duen boskotea: hain justu ere, Beñat (ahotsa), 
Aner (gitarra), Iker (gitarra), Iñaki (baxua) eta Aymar (bateria). Euskaraz 
abesten duen talde horrek Mutrikuko Udalak utzitako lokaletan 
entseatzen du.

Ez!  |  oñati
Rock estiloko talde hori 2007ko irailean sortu zen. Honako musikariek 
osatzen dute: Lasa, Mikel, Beñat eta Josuk, hain justu. Lehenengo 
kontzertua Arrasateko Gure Leku tabernan eskaini zuen laukoteak eta 
orduz geroztik 20 kontzertu inguru eman ditu; gehienak Debagoienean 
eta inguruko herrietan. Lorentzo Recordsen izan dira orain dela gutxi, 
Berrizko estudiora, Aitor Ariñorekin diskoa grabatzen. Lan horretako 
abestiak entzun ahal izango dira egubakoitzean..

Noiz: Gaur, egubakoitza, 22:30ean.
Non: Elgetako Espaloia.
Sarrera: 5 euro; Gaztekutxa, 3 euro.

KONTZERTUA

Kafe antzokia - Maala  2 ELGETA - 943 78 90 85  

KASE. O 
JAZZ MAGNETISM

Non: Espaloia Kafe Antzokia.
Ordua: 22:30ean.
Eguna: Azaroak 20, zapatua.
Sarrerak: 18 eta 15 euro.
Sarrerak on-line (15 + 1,5 )
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E.m.  |  bergara

Donostiako Kursaalen marti-
tzenean egindako ekitaldian, 
Fermin Etxegoien kazetari 
eta idazle oñatiarrak euska-
razko Euskadi literaturako 
saria jaso zuen, Autokaraba-
na eleberriagatik. Etxegoienek 
gaztelaniaz hasi zuen hitzaldia 
Kursaalen, euskaraz berba 
egiten dutenak gogoan izate-
ko: "Sari hau eskaintzen diet 
euskaraz hitz egiten duten 
guztiei, eta horrela egiteak 
zein esfortzu eskatzen duen 
ohartzen direnei". Euskarara 
jo zuen jarraian, Jaurlaritza-
ri galdera zuzena plazaratze-
ko, eta Patxi Lopez lehenda-
karia eta Blanca Urgell Kul-
tura sailburua bertan zirela, 
hauxe galdetu zuen: "Ari al 
da gobernu hau segurtasunik 
ematen euskaldunoi, besteak 
beste, modu subliminalak 
erabiliz? Beharbada, bai. Izan 
ere, ari bada, gu ez gara 
momentuz enteratu". Eskertu 
beharreko pertsonen artean, 
bereziki Jose Anjel Irigarai 
izan zuen gogoan idazle oña-
tiarrak: "Nire letretako ibil-
bide honetan ezinbestekoa 
izan den pertsonaia delako".

Fermin 
Etxegoienek 
Euskadi saria 
jaso du

EDU mENDIBIL  |  bergara

Domekan, Gipuzkoako 14. euskal 
kantu txapelketaren finala joka-
tuko da Donostiako Antzoki Zaha-
rrean, 18:00etan, eta Debagoiene-
ko bi bikote lehiatuko dira bertan: 
Maialen Arratibel eta Eneritz 
Urrutia arrasatearrek osatutakoa, 
batetik, eta Oñatiko Josu Zubia 
eta Itsaso Polena, bestetik. 

Finalera iritsi baino lehen bi 
kanporaketa jokatu dira, lehena 
Azkoitian eta bigarrena Urretxun, 
aurreko domekan. Bakarlari, 
bikote eta taldeak kontuan har-
tuta, 26 artista izan dira lehian 
eta finalerako 16 sailkatu dira.

Josu Zubiak (16 urte) eta Itsa-
so Polek (17 urte) Zutaz gogora-
tzean izenburuko kantua eskai-
niko dute finalean. Josu Zubia 
egilearen arabera, maitasun abes-
tia da, hildako pertsona bati ida-
tzitakoa. Itsasok eta Josuk gita-
rraren laguntzaz jardungo dute 
Antzoki Zaharrean.

Eneritz Urrutia (20 urte) eta 
Maialen Arratibel (18 urte) arra-
satearrendako, domekakoa biga-
rren finala izango da. Iazko eki-
taldian bigarren saria eskuratu 
zuten Mikel Urdangarinen Urrun 
izan arren kantuari esker. Orain-

goan ere zornotzarraren erreper-
torioari eutsi eta Badira hiru 
aste abestuko dute finalean. Urre-
txuko saioan eskuratu zuten 
finalerako txartela. Maila handia 
dela eta finalean sariren bat ira-
baztea zaila izango dela esan digu 
Arratibelek. Kantu zaletasuna 
sustatzeaz gain, txapelketaren 
helburua sortzaile berriei bidea 
irekitzen laguntzea da. Alde horre-
tatik, bereziki baloratzen dituzte 
sorkuntzako abestiak; finalean 
zortzi dira sorkuntza lanak.

Ibarreko bi lagun diskoan 
Bestalde, domekako finalean, 
iazko kantu txapelketan aurkez-
tutako abesti berriak eta sari-
tutakoak batzen dituen diskoa 
aurkeztuko dute. Bea Asurmen-
di arrasatearra dugu diskoan 
parte hartu dutenetako bat, eta, 
hain zuzen ere, Mende bat abes-
tia interpretatuko du domekako 
aurkezpenean. Amy Kerkhof 
bergararraren kantu bat ere 
jaso dute diskoan. Kantagintza-
ren uhin berria Elkar dendetan 
salgai jarriko dute hurrengo 
astetik aurrera. www.kantuza-
le.net webgunean ere eskura 
daiteke.

Debagoieneko bi bikote euskal kantu 
txapelketako finalean domekan Donostian
Maialen arratibel eta eneritz urrutia arrasatearrak eta Josu zubia eta itsaso Pol oñatiarrak

Maialen Arratibel.  |   kantuzaleen elkartea Eneritz Urrutia.  |  kantuzaleen elkartea

Josu Zubia eta Itsaso Pol oñatiarrak.  |   kantuzaleen elkartea
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jOkIN bErEzIArtuA  |  aretxabaleta

Gaztea da, oso gaztea, baina argi 
dauka haren mundua ikuskizuna-
rena dela. 14 urte ditu, eta txiki-
txikitatik antzerki eta interpreta-
zioaren munduak izugarri erakar-
tzen du Jon Davila (Aretxabaleta, 
1996). Egun, ikasketak pelikula 
baten grabazioekin bateratzen ditu 
eta modelo lanak egiteko ere dei-
tu dute. Arelarre Aretxabaletako 
antzerki taldeko kide da, astero 
entseatzen dute Loramendi elkar-
teko lokalean. Bertan egin dugu 
hitzordua harekin.  
Noiz ezagutu zenuen antzerkiaren 
mundua?
Aretxabaletako ludotekan ezagu-
tu nuen antzerkia, 3 urterekin
-edo. Gero, eskolako antzerki 
tailerretan ere hartzen nuen par-
te. Hau da, txiki-txikitatik gus-
tatu izan zait interpretazioaren 
mundua. 

Gero, antzerki taldea sortu 
nuen, lagun batzuekin batera. 
Antzerki talde bat sortu zenuela 
diozu. Noiz? ze talde? 
Duela urte eta erdi inguru jaio 
zen taldea. Arelarre du izena eta 
bederatzi kidek osatzen dugu. 
Astean behin, egubakoitzero, 
elkartzen gara Loramendi elkar-
teko lokalean. 
Eskaini duzue ikuskizunik?
Nafarroan eta Gasteizen antzez-
tu izan dugu, eta oraindik ere 
noiz edo noiz deitzen digute. 
Horretaz aparte, herriko jaietan 
ere egin izan dugu ikuskizun 
txikiren bat. 
Antzerkitik zinemarako jauzia ere 
egin duzu dagoeneko. Pelikularen 
baten diharduzu, ezta?
Iaz pelikula baterako casting-era 
aurkeztu nintzen eta hortik bes-
te pelikula baterako deitu nin-
duten. Pelikula horretarako Bil-
bon egiten dut lan. 
zein da pelikularen argumentua?
Arazo batek bizitza aldatu deza-
ke da pelikularen izenburua. 
Pelikulako protagonista nagusia 
naiz ni eta honakoa da argumen-
tua: nire aitak arazoak ditu 
alkoholarekin eta nik aitaren-
gandik tratu txarrak sufritzen 
dituen semea  naiz. Hau da, tra-
tu txarrak jasotzen dituen mutil 
baten gorabeherak kontatzen 
dira. Hori da pelikularen abia-
puntua, hortik aurrera ezin dut 
gehiagorik esan...

Publiko guztiarendako da 
egokia, eta oso interesgarria.  
Noiz ikusi ahalko da?
Atzerapenak izan ditugu, arazo 

batzuk izan direlako. Hala ere, 
Gabonetan estreinatuko da Bil-
boko areto baten –orain bertan 
ez dut izena gogoratzen...–. Horrez 
gain, ETBn emango dutela entzun 
nuen, baina ez dakit ziur. Laster 
azalduko didate, baina, egia esan, 
horrek, orain, ez nau askorik 
kezkatzen. 
zure debuta da, beraz.
Ez. Orain dela urte batzuk peli-
kula bat egin nuen Pirritx eta 
Porrotxekin: Zatoz jolastera. 
Hortaz, oso gaztea zara, baina badu-
zu esperientzia. zein da aktore 
izatearen alderik txarrena?
Asko gustatzen zait eta, oraingoz, 
oso gustura nabil. Hori bai, den-
bora luzea kentzen dit, batez ere 
ikasketei begira. Iaz zenbait ara-
zo izan nituen ikasturtea aurre-
ra ateratzeko: azken ebaluazioan 
hainbat azterketa izan nituen eta 
grabazioak pilatu egin zitzaizki-
dan. Nahiko estresagarria izan 
zen, egia esan. Baina orain, hobe-
to antolatzen naizenetik, ondo 
daramat. Hala ere, egia da alde 
batetik bestera nabilela eta batez 
ere grabazioek denbora luzea 
kentzen didatela. 
gertukoek animatu egiten zaituzte 
zure ametsarekin jarraitzeko?
Etxean argi utzi didate lehenta-
suna ikasketak direla, baina hor-
tik aurrera asko lagundu didate; 
hasieran arazotxo batzuk izan 
arren, orain ondo bateratzen ditut 
ikasketak eta aktore lanak. 

Lagunek, bestalde, asko ani-
matzen naute eta hori oso garran-
tzitsua da niretako. 
Etorkizunean aktore izaten jarrai-
tzeko asmoarekin?
Badakit bidea ez dela erraza izan-
go, baina argi daukat hau dela 
gustatzen zaidana. 
Aktore lanez gain, modelo moduan 
ere diharduzu, ezta? kontaiguzu.
Bai, hala da. Lan horretan ere 
Bilbon dihardut. Duela hilabete 
eskas deitu zidaten eta pasarela 
gainean ibiltzen ikasten ari naiz, 
hastapenetan. 

jokin bereziartua

Ikasketak: DBHko 3. maila. 
Musika talde bat: Pignoise. 
Pelikula bat: La última canción, Julie 
Anne Robinson zuzendariarena. 
Liburu bat: Jara, Jasone Osoro 
idazlearena. 

etorkizunerako erronka bat:  
Ikuskizun munduan aurrera egitea. 
amets bat: Aktore izatea.
zaletasunak: Antzeztea eta  
lagunekin egotea. 
Bisitatzeko leku bat: Venezia. 

marra azkarrez

Jon Davila, 
Loramendi 
elkartearen 
egoitzako 
balkoian. "grabazioek denbora luzea 

kentzen didate, baina oso 
gustura nabil; argi daukat 
hau dela nire mundua"

Jon Davila | Aktorea
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1. etxebizitzak

101. Saldu

arrasate . Erdialdean 65 metro 
koadroko etxebizitza salgai. 3 
logela, sukaldea, egongela eta 
k o m u n a .  B e r r i z t u  b e r r i a . 
20:00etatik aurrera deitu. 603 
79 60 95

arrasate. Erguinen 47 metro 
koadroko etxebizitza salgai. 
Egoera ezinhobean. Berokun-
tzarekin. Jantzia. Bizitzera sar-
tzeko moduan. 148.000 euro. 
649 70 33 83

arrasate. San Josepe. 47 m 
koadro, 2 logela, komuna, sukal-
dea, egongela, trastelekua. 
Igogailua. Ekialdera ematen du. 
Etxabea da eta erreformak behar 
ditu. Kontaktua: etxerakomodu-
koa@gmail.com.

Oñati. Etxebizitza salgai Bakar-
dadeko Ama kalean. Sukaldea, 
egongela, bi logela eta komun 
bat. 264.000 euro. Garaje itxia 
aukeran, 35 metro koadrokoa, 
argi eta ur instalazioarekin. 
66.000 euroan. Deitu 659 72 
06 64 telefonora.

103. errentan eman

anbotoko magalean astebu-
ruetarako borda ematen da 
errentan. 14:30etatik aurrera 
deitu. 620 10 52 63

arrasate. Altamiran, Jose Luis 
Iñarra kalean, hiru logelako 
etxebizitza ematen da erren-
tan.639 96 01 21

la mongie. Etxebizitza ematen 
da errentan. Denboraldi osorako 
edo asteburuetarako. 2 edo 4 
pertsonarentzako. Pistatik ger-
tu. 606 39 70 81

luz Saint-Sauveur. 55 metro 
koadroko duplexa ematen da 
errentan Luz erdigunean. Negu-
ko denboraldi  osorako. 6 per-
tsonentzako. Interesatuok deitu 
zenbaki hauetara: 665 70 04 
87 edo 671 07 12 48

Oñati. Lau logelako etxebizitza 
ematen da errentan erdigunean. 
663 69 31 16

Oñati. Plazatik 100 metrora 80 
metro koadroko etxebizitza 
ematen da errentan. 450 euro 
hilean.687329957

 
104. errentan hartu

arrasate. Pertsona arduratsuak 
etxebizitza txikia hartuko luke 
e r r e n t a n .  P r e s a z k o a  d a . 
666218895

arrasate.  Arrasatear neska 
langile eta arduratsuak, etxebi-
zitza hartuko luke errentan 
Arrasate erdialdean. 500 euro 
arte ordainduko nuke. Mila esker. 
Iraia. 606744237

bergara. Bikote batek etxebi-
zitza behar du errentan. 610 62 
65 04

debagoiena. Etxebizitza behar 
dut errentan. Arrasaten, ahal 
bada. Hilean asko jota 500 edo 
600 euro ordain dezaket. 639 
94 48 65

 
105. etxeak OSatu

arrasate. Etxea osatzeko gela 
bat edo bi ditugu alokagai Arra-
saten. 630713583

arrasate. Logela ematen da 
errentan. Deitu 18:00etatik 
aurrera. 943 53 21 62

 

2. Garajeak

203. errentan eman

arrasate.  Garaje itxia, 20 
metro koadrokoa, errentan eman 
edo saltzen da Uarkapen. Deitu 
943 24 53 57 edo  615 73 98 
30 zenbakietara.

arrasate. Garaje itxia ematen 
da errentan erdigunean. 24 
metro koadro (8,40x2,85). 
Roneoko etxeetan. Interesatuok 
zenbaki honetara deitu: 616 15 
63 73

bergara. Garaje itxia ematen 
da errentan Kruz Gallastegi  
kalean. Bigarren solairuan, 25. 
zenbakia. Interesatuok deitu 
zenbaki  honetara eta Estherren-
gatik galdetu. 665 70 66 73

 
204. errentan hartu

Oñati. Garajea hartuko nuke 
errentan San Juan Kale inguruan. 
Berdin da itxia izan ala ez. 627 
62 12 55

 

3. lOkalak

301. Saldu
bergara. 180 (90+90) metro 
koadroko lokala salgai Labega-
raietan.Bista ikusgarria. Goiko 
pisua bulegotarako egokitua.
Prezioa:130.000 euro. Deitu 
627 53 78 61 edo  627 53 78 
62 zenbakietara.

302. errentan eman

4. lana

401. eSkaintzak
arrasate. Baserriko lanak egi-
teko eta pertsona heldu bat 
zaintzeko pertsona/bikote bat 
behar da Arrasaten. Baserrian 
bertan bizi izateko baldintzare-
kin. 635 20 77 91

 
402. eSkaerak

arrasate. Emakume euskaldu-
na gertu orduka plantxa zein 
garbiketa lanak egiteko edo ume 
e t a  n a g u s i a k  z a i n t z e k o . 
699541727

arrasate. Neska euskalduna 
gertu umeak zaindu eta etxeko 
lanak egiteko. Esperientziaduna. 
659 81 59 15

arrasate edo bergara. Muti-
la gertu zerbitzari,  sukalde 
laguntzaile, nagusiak zaindu edo 
garbiketak egiteko. Esperien-
tziaduna. Legezko paperak 
dauzkat. 666 84 17 05

arrasate edo bergara.. 
Neska gertu nagusiak zaindu, 
garbiketa, sukalde laguntzaile. 
Legezko paperak eta informeak 
dauzkat. Esperientziaduna. 659 
37 41 95

bergara.  Esperientziadun 
neska umeak zaindu edo etxeko 
lanak egiteko gertu. Deitu 665 
75 41 32 telefonora.

bergara. Umeak zaindu eta 
etxeko lanak egiten lan egingo 
nuke. 665 75 41 32

bergaran. Bergaran lana egin-
go nuke. Administrazioan 18 
urte baino esperientzia gehiago. 
Seriotasuna. 615 71 99 39

bergara.  Esperientziadun 
neska etxeko lanak egiteko eta 
u m e a k  z a i n t z e k o  g e r t u . 
665754132

bergara. Emakume euskaldu-
na gertu umeak zaintzeko. 
Haurtzaintza titulua eta espe-
rientzia daukat. Deiotu 688 65 
30 62 telefonora eta Arantza-
zurengatik galdetu.

debagoiena.  Gizona gertu 
edozein lan egiteko. Deitu 646 
27 70 46 telefono zenbakira.

d e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu manikura eta pedikura 
egiteko. 12 euro. Deitu 654 79 
07 58 telefono zenbakira.

d e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu asteburuetan lan egiteko, 
garbiketa lanak egin edo pertso-
na nagusiak zaintzen. Deitu 699 
09 46 26 telefonora.

debagoiena. Neska ardura-
tsua, esperientziaduna, gertu 
umeak zaintzen, nagusiei lagun-
t ze n  e d o  o rd u k a  g a r b i ke ta 
lanetan jarduteko. Deitu eguer-
dietan, 16:00ak arte, telefono 
finkora, edo gauetan. 943 71 53 
74 edo 695 73 87 95

debagoiena.  Mutila gertu 
garbiketa edo bestelako laneran 
jarduteko. 689 88 80 23

debagoiena. Esperientziadun 
emakumea gertu asteburuetan 
sukaldari jarduteko. Garbiketan 
ere arituko nintzateke. 619 78 
63 41

debagoiena. Neska esperien-
tziaduna gertu zerbitzari edo 
garbiketa lanetan jarduteko. 
Deitu 679 04 42 68 telefono 
zenbakira.

debagoiena. Paperak dituen 
emakumea gertu etxeak garbi-
tzeko, sukaldari laguntzaile edo 
garbitzaile gisa lan egiteko. 645 
69 36 51

d e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu orduka lan egiteko garbi-
ketan, nagusiak zaintzen edota 
etxeko lanak egiten. Deitu 606 
74 16 15 telefonoa.

debagoiena.  Mutila gertu 
asteburuetan edozelako lanak 
egiteko. 654 98 69 14

 5. irakaSkuntza

501. jaSO

arrasate.  Bigarren batxiler 
artistikoko eskola partikularrak 
emango dizkidan norbait behar 
dut. Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 628 77 58 28

bergara. Filosofiako irakasle 
baten bila nabil. Deitu 618 79 
47 48 zenbaira

Gitarra eskolak. jasoko nituz-
ke Arrasaten. Deitu 657 71 74 82 
telefono zenbakira

euskara klaseak.  7 urteko 
atzerritar mutiko bati, euskaraz-
ko klaseak emango dion norbait 
behar dugu astean 2 orduz 
komunikatzeko gaitasuna lor-
tzeko helburuarekin. Interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 673 
93 76 94. Tutar

 502. eman

arrasate. Neska euskalduna, 
ekonomian lizentziaduna, esko-
la partikularrak emateko gertu. 
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 679 97 76 46

bergara. Neska euskalduna, 
Haur Hezkuntzan diplomaduna, 
Le hen Hez kuntz ako eskola 
partikularrak emateko prest.  
Interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 676 41 12 58

debagoiena.. Neska gaztea 
prest euskara, ingeles edo gaz-
telaniako eskolak emateko..628 
87 02 43 edo  943 79 85 01

eskola partikularrak ematen 
dira. Irakasle ikasketetan eta 
Logopedian diplomatutako 
neska euskalduna naiz. Lehen 
Hezkuntzako arloan zein hizkun-
tza arazoetan. 659 92 89 23 
edo 943 79 39 19

 6. mOtOrra

601. Saldu

mercedes Viano.  CDI 2.2 
Ambiente. 150ZP. 7 lagunenda-
ko eserlekuak. Olio azterketa 
2010eko urrian eginda. 2008-
ko urrian matrikulatua. 30.500 
euro. Ia berria. Deitu 688 65 21 
19 telefono zenbakira.

VW transporter furgoneta 
salgai. 1,9 turbo diesela. 6 plaza. 
2000ko abenduan matrikula-
tua. Udaleko zerga 2011ko 
ekainera arte ordainduta. IAT 
(ITV) otsailera arte. 180.000 
km. 6.590 euro. Deitua 678 60 
42 02 telefonora.

 Volkswagen transporter 
salgai. Caravelle modeloa, 130 
Z P,  8  p l a z a ,  24 0 . 0 0 0 K m . 
2006koa. 6 abiadura. Grisa. 
15.000 euro. Harremanetarako 
deitu zenbaki honetara. Manuel. 
670 57 27 88

7. animaliak

703. eman

txakur  oso polita ematen da 
opari. 11 hilabeteko txakur mez-
tizoa da. Setter gorputzarekin 
baina Golden Retrieverren kolo-
rearekin. Oso polita eta maita-
garria. Oso obedientea. Opari-
tzen da ezin dugulako eduki eta 
pena handiz oparitu behar dugu. 
Bakarrik ondo zain dezakeen 
pertsona bati emango diogu. 
Umeekin egon da beti. 679 23 
27 93

 
704. beStelakOak

loroa  galdu zen Bergaran, 
Labegaraieta inguruan, azaroa-
ren 12an. Grisa eta buztan gorria. 
Sarituko da. Deitu 679 01 51 84 
telefono zenbakira.

 

8. denetarik

801. Saldu

altzariak. Dekorazio aldaketa-
gatik, bi plazako sofa-ohea, 
Ikeako mahaia eta 19 hazbeteko 
Philips telebista DVD integra-
tuarekin salgai. Gazteendako 
egokia. Oso merke eta egoera 
onean. 17:30etik aurrera deitu. 
Oñatin. 619 81 70 72

euritako plastikoa . eta zakua 
salgai (polarra). Jane etxekoak 
eta egoera oso onean. Matrix edo 
Maxi-cosirako. Biak 60 euro. 
607 06 22 20

Gurpildun aulki  elektrikoa 
salgai.  Egoera paregabean. 
1.500 euro. Arrasaten. 677 38 
85 64

Ohe berria salgai. 1,35eko 
forjako ohea, 2 gau-mahai, 2 
lanpara, nordikoa, izarak, kol-
txoia, somierra... Dena estreina-
tzeke, oso-oso polita da. Etorri 
ikustera konpromisorik gabe. 
Furgonetarik ez badaukazu, 
galde egidazu! Deitu 606 21 37 
18 telefono zenbakira.

Paretako piano  marroia sal-
gai.  Cherny etxekoa. Prezio 
interesgarria. Deitu 607 06 22 
20 telefono zenbakira.

Ping-pongeko mahai profe-
s i o n a l a  s a l g a i ,  A n t z u o l a n . 
Egoera oso onean, berri dago. 
Prezioa, adosteko. Deitu 660 
52 11 48 telefono zenbakira.

Snow taula salgai. Atomic Tika 
modeloa, neskena. 1,44 neurri-
koa. Behin bakarrik erabilia. 
Egoera oso onean. Deitu 679 
09 33 34 telefono zenbakira.

Sutarako pago egurra. Suta-
rako pago egurra takotan salgai 
lehorra.Tximini edo beheko 
surako aproposa. Deitu 656 77 
59 43 telefono zenbakira.

Surf taula saltzen dut. Mini
-Malibu (7,3) taula berria da, BIC 
markakoa. 270 euroan. (Grip, 
killak, leash eta nylonezko funda) 
Arrazoia: beste bat erosi nahi 
dut. 605 73 07 77

umea eramateko motxila. 
Baby Börjn etxekoa. Beltza eta 
gorria. Bizkarrarendako errefor-
tzuarekin. Berria. 75 euro. 607 
06 22 20

 
802. erOSi

bizikleta. 24 hazbeteko bizi-
kleta erosiko nuke. Deitu zenba-
ki honetara: 696 84 34 38

trabesiako eskiak erosiko 
nituzke, bigarren eskuko eski 
ekipoa. Nire altuera: 1,60 m. Eta 
hanka: 40. Merke edo zerbaiten 
trukean.6 27 50 63 80

Patinetea eroski nuke. Ber-
garan, bigarren eskuko patinetea 
erosiko nuke. Deitu 639 03 43 
58 edo 639 03 43 58 zenba-
kietara.

 
806. Galdu

argazki kamera. Maritxu Kajoi 
egunean argazki kamera galdu 
nuen. Norbaitek aurkitu badu, 
deitu zenbaki hauetako batera: 
686 54 74 20, 943 53 36 13

aretxabaleta. Azaroaren 6an 
Orly (Azken Bazter) tabernan 
ante itxurako gizonezko txama-
rra beltz bat galdu nuen.  Aurkitu 
duenak deitu mesedez. Eskerrik 
asko. 680 44 91 61 edo  699 
72 48 91

arrasate. Zilarrezko eta perla-
dun brotxea galdu nuen urriaren 
23an (Txikitxu-Arrostaitz dantza 
emanaldia egon zen egunean) 
Uarkape pilotaleku inguruan. 
Norbaitek aurkitu badu, dei 
diezadala, mesedez. Sarituko 
da. 627 23 11 50 edo  943 79 
21 15

autoko giltza. Oñatiko Herri 
Egunean Ford markako autoko 
giltza galdu nuen. Giltza bakarra. 
Aurrealdean kamioi baten argaz-
kia zuen giltzatakoak eta atzeal-
dean Transportes Ayerbe. Nor-
baitek aurkitu badu, hau da nire 
telefonoa: 607 47 31 00

jaka beltza. Jaka beltza galdu 
nuen azaroaren 20an Arrasate-
ko Ekaitz, Haizea edo Gure Leku 
tabernetan. Gitarra formako 
orratz gorri bat du ezkerreko 
poltsikoan. .667 95 73 16

liburuak.  Joan den ostiralean, 
azaroak 5, Arrasateko Udal 
Liburutegiko poltsa bat galdu 
nuen Herriko Plazan edo ingu-
ruetan. Poltsa barruan bi ipuin 
eta umeendako bi DVD zeuden 
(liburutegikoak). Aurkitu baduzu, 
deitu, mesedez, telefono hone-
tara. Eskerrik asko. 619 87 57 
48

urrezko katea.  Bergarako 
Domingo Irala kalea eta Telesfo-
ro Aranzadi artean urrezko katea 
eta zintzilikaria galdu nuen. 
Norbaitek aurkitu baditu, mese-
dez deitu. Ordainsaria egongo 
da. Teresa. 649 63 23 24 edo  
696 38 10 07

 
807. aurkitu

larruzko txaketa. Larruzko 
txaketa beltz bat aurkitu nuen 
larunbat gauean Bergaran, 
Simon Arrietako aldapan.Deitu 
660686841 telefonora. 

zira bat aurkitu nuen urriaren 
7an trenbidean. Zurea bada, 
deitu zenbaki honetara: 663 04 
35 05,

808. beStelakOak

autoa konpartitu. 08:00e-
tarako Gasteizen egoteko, autoa 
edo gastuak konpartitzen dira. 
Bueltarako aukera ere badago. 
635 71 73 58.

iraGarkia jartzekO bideak: 

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.com   |   www.goiena.net/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. lokala Saldu/errentan. Garajea Saldu/errentan. motorra Saldu/errentan.

Egubakoitzean + Astelehenean: 20,5 € (BEZ barne).
Astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 

Modulu bakarra egubakoitzean EDO astelehenean: 21 € (+BEZ).
Egubakoitzean + Astelehenean: 28 € (+BEZ).

zure     
iraGarkiak

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA

SORALUZE

ANTZUOLA

Deba
Garaia
InmobiliariaINMOBILIARIA

Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com

ETXEBIZITZAK SALGAI

Bergara: 

Etxebizitza berrien eraikuntza Martokon, 
   Maduran, San Pedron, Zubiaurren eta 
   Bidekurutzetan.

Antzuola: 

Elgeta: 
AUKERA

PREZIO EZIN HOBEAK
Eraikuntza berriak Torrealdean. 186.805

tik aurrera. 

Soraluze: 

ARRASATE
Taberna ematen 

da errentan.
Arratsaldez deitu.

662 66 34 20
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as t e a  g o i e n a n

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

ARRASATE IRRATIA

gustave colin

Donostiako kubo kutxa aretoan 
dagoen Jai Alai euskal pilotaren 
edertia erakusketaren gaineko 
erreportajea eskainiko dute 
Gipuzkoa kultura saioan. euskal 
pilotak artista asko txunditu ditu; 
bada, hori erakutsiko dute. 

euskal pilotaren 
gaineko 
erakusketa

'Gipuzkoa kultura'
eguena, 22:15

goiena

asier agirre aramaioko alkatea 
elkarrizketatuko dute martitze-
nean Goiena magazinea-n, 
19:45ean. ikusleek galderak 
egiteko aukera izango dute zuze-
nean telefonoz (943 25 05 03) 
edo goiena.net atarian.

aramaioko 
alkatea zuzenean 
'Magazinea'-n

'Goiena magazinea'
Martitzena, 19:45

arrasate
zapatua, 20 lourdes amezua santa marina, 32 943 79 09 74
Domeka, 21 ana español morales araba etor.  14 943 79 18 65
astelehena, 22 aurora ruiz perez nafarroa etor.  1 943 79 14 09
Martitzena, 23 erkuden etxeberria zarugalde, 42 943 77 16 30
eguaztena, 24 alberto azkoaga Ferrerias, 1 943 79 15 15
eguena, 25 mª Fca. azkoaga iturrioz, 17 943 79 79 99
egubakotiza, 26 ana mª Fernandez maisu aranbarri,  1 943 79 22 26

bergara
zapatua, 20 javier estella matxiategi,  5 943 76 19 63
Domeka, 21 javier estella matxiategi,  5 943 76 19 63
astelehena, 22 alvarez-mozos iparragirre, 2 943 76 12 15
Martitzena, 23 a. urrutikoetxea orixondo plaza, 4 943 76 11 74
eguaztena, 24 iñigo zabala barrenkale, 25 943 76 16 87
eguena, 25 mercedes guallar san antonio, 5 943 76 11 05
egubakotiza, 26 javier estella matxiategi,  5 943 76 19 63

oñati
zapatua, 20 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
Domeka, 21 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
astelehena, 22 barrenetxea kale zaharra, 1 943 78 01 22
Martitzena, 23 barrenetxea kale zaharra, 1 943 78 01 22
eguaztena, 24 garate kale barria,  42 943 78 05 58
eguena, 25 garate kale barria,  42 943 78 05 58
egubakotiza, 26 juldain kale barria,  6 943 78 11 28

aretxabaleta
zapatua, 20 mª dolores agirre gorosarri  plaza 943 71 48 28
Domeka, 21 mª dolores agirre gorosarri  plaza 943 71 48 28
astelehena, 22 mª victoria anitua belorrieta, 1 943 08 11 43
Martitzena, 23 mª victoria anitua belorrieta, 1 943 08 11 43
eguaztena, 24 mª victoria anitua belorrieta, 1 943 08 11 43
eguena, 25 mª victoria anitua belorrieta, 1 943 08 11 43
egubakotiza, 26 mª victoria anitua belorrieta, 1 943 08 11 43

Farmazien eskuko telefonoetarako 2010 egutegia eskuratzeko, bidali FarMa 25600 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,9 euro + Wap deskarga, operadorearen arabera, altiria ticek kudeatuta (www.altiria.es).

h e r r i ta r r a k  g a l d e z k a

"kaleratze bat dagoenean, 
zenbateko aurrerapenaz esan 
behar dio enpresak langileari?"
1.- Zortzi orduko lanaldian, langileari zenbateko 
atsedenaldia dagokio? Sei orduko lanaldi jarraia 
eginez gero, gutxienez 15 minutuko atsedenaldia 
dagokio.
2.- Kaleratze bat dagoenean, noiz esan behar zaio 
langileari? Enpresak kaleratzea eman baino 15 egun 
lehenago jarri beharko du abisupean langilea.
3.- Urtebeteko lanaldiaren ostean, zenbateko langa-
bezia dagokigu? Urtebete lanean egon ostean, lau 
hilabeteko langabezia dagokio langileari. 

"zein ordutan eskainiko dira 
zarzuelako emanaldiak?"
Azaroko azkeneko bi aste bukaeretan eskainiko da 
La Gran Vía zarzuela Arrasateko Amaia Udal Antzo-
kian. Azaroaren 20an (zapatua) eta 21ean (domeka), 
19:30ean; azaroaren 26an (egubakoitza), 20:00etan 
izango da; eta 27an (zapatua), 19:30ean. Bada, infor-
mazio gehiago nahi izanez gero, helbide honetan: 
agrupacionimurgia.blogspot.com.

egiguzu galdera eta geuk egingo diogu dagokionari. 
tel.: 943 25 05 05  |  ibara kalea 6. 20570 bergara  |  goiena@goiena.com  |  Faxa: 943 25 05 13

zapatua, 20

Fronte bat iritsiko da eta egural-
diak okerrera egingo du. euria 
egingo du.

domeka, 21

termometroek behera egingo 
dute.  euria egingo du eta haizeak 
hego-mendebaldetik joko du.

Max. -12º Max. -12º

Min. -05º Min. -05º

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

dEbAgoIEnA

EuSkAl hERRIA

aste bukaeran zerua ilun 
izango dugu eta euria egin-
go du. Haizeak hego-men-
debaldetik joko du.

Astelehenean, 10:00etatik 
11:00etara autonomoen lege 
berriaz jardungo dute Ira-
ti Jimenezekin. Martitze-
nean, Arrasaten egin behar 
duten Espainiako gerraren 
gaineko DVDaren gaineko 
xehetasunak emango ditu 
Julia Mongek.

autonomoen lege 
berria eta 36ko gerra 
berbagai

Pirritx eta Porrotx pailazoak 
irratian izango dira egue-
nean, 10:00etatik 11:00etara. 
Gainera, egubakoitzean, 
pailazo ezagunek Eskoria-
tzan egingo duten ekitaldi-
rako sarrerak zozketatuko 
dituzte irratiko entzuleen 
artean.

Pirritx eta Porrotx 
irratian izango dira 
eguenean

egubakoitza 19

13:15 marrazki 
bizidunak

13:45 kantari
14:15 onein
14:45 berriak
15:15 ur eta lur
15:45 behobia-donostia 

lasterketa
16:15 odolki lehiaketa
16:45 berriak
17:15 marrazki 

bizidunak
17:45 iragana 

gogoratuz
18:15 ipupomamua
18:45 berriak
19:15 kantari
19:45 goiena magazinea
20:45 gipuzkoa kultura
21:15 goiena 

magazinea
22:15 danbaka
23:15 goiena 

magazinea

zapatua 20

08:00 marrazki bizidunak
10:00 ipupomamua
10:30 28.klip
11:00 goiena 

magazinea
12:00 tertulia
13:00 onein
13:30 kantari
14:00 marrazki 

bizidunak
15:45 goiena 

magazinea
16:45 Haurrekin 

jolasean
17:00 kulturzulo
17:30 tertulia
18:30 behobia-donostia 

lasterketa
19:00 klik
19:30 berbetan
20:00 goiena magazinea
21:00 danbaka
22:10 iragana gogoratuz
22:50 ikusten
23:20 goiena magazinea

domeka 21

08:00 Haurrekin 
jolasean

08:15 ipupomamua
08:45 marrazki 

bizidunak
10:45 kantari
11:15 klik
11:45 iragana 

gogoratuz
12:15 ikusten
12:45 ur eta lur
13:15 tertulia
14:15 marrazki 

bizidunak
15:45 ipupomamua
16:15 odolki lehiaketa
16:45 behobia-donostia 

lasterketa
17:15 esatea libre
18:15 marrazki bizidunak
20:15 ikusmira
20:45 goiena 

magazinea
21:45 tertulia
22:45 danbaka

asteleHena 22

13:15 marrazki 
bizidunak

13:45 kantari
14:15 berbetan
14:45 berriak
15:15 odolki lehiaketa
15:45 ikusmira
16:15 28.klip
16:45 berriak
17:10 marrazki 

bizidunak
17:45 klik
18:15 marrazki 

bizidunak
18:45 berriak
19:15 kantari
19:45 goiena 

magazinea
20:45 Harmailatik
21:30 goiena 

magazinea
22:30 Harmailatik
23:15 gipuzkoa kultura
23:45 goiena 

magazinea

martitzena 23

13:15 marrazki 
bizidunak

13:45 kantari
14:15 onein
14:45 berriak
15:15 Harmailatik
16:00 kulturzulo
16:30 Haurrekin 

jolasean
16:45 berriak
17:15 marrazki 

bizidunak
17:45 ikusten
18:15 marrazki 

bizidunak
18:45 berriak
19:15 kantari
19:45 goiena 

magazinea
20:45 danbaka
21:15 goiena 

magazinea
22:15 iragana gogoratuz
23:30 goiena  

magazinea

eguaztena 24

13:15 marrazki 
bizidunak

13:35 kantari
14:00 Harmailatik
14:45 berriak
15:10 iragana 

gogoratuz
15:45 onein
16:15 28.klip
16:45 berriak
17:10 marrazki 

bizidunak
17:35 Harmailatik
18:20 marrazki 

bizidunak
18:45 berriak
19:15 kantari
19:45 goiena 

magazinea
20:45 tertulia
21:45 goiena 

magazinea
22:45 tertulia
23:45 goiena 

magazinea.

eguena 25    

13:15 marrazki 
bizidunak

13:45 kantari
14:15 onein
14:45 berriak
15:15 tertulia
15:45 gipuzkoa kultura
16:15 ikusmira
16:45 berriak
17:10 marrazki 

bizidunak
17:45 onein
18:15 marrazki 

bizidunak
18:45 berriak
19:15 kantari
19:45 goiena 

magazinea
20:45 danbaka
21:15 goiena 

magazinea
22:15 gipuzkoa kultura
22:45 ikusten
23:15 goiena 

magazinea.

goIEnA TElEbISTA



gOIENA  |  2010-11-19  |  egubakoitza 37ezkontzak eta eskelak    |    zerbitzuak

alberto eta bea
arrasateko alberto Matalobos eta bea bermejo hilaren 13an ezkon-
du ziren Musakolan. ospakizuna gure ametsa jatetxean egin zuten. 
orain, indian daude eztei-bidaian. Lagunen partetik, "zorionak".

Babeslea:

Amilaga 39, Bergara Tel./Faxa: 943 76 12 99
e-posta: euskalduna@harrespil.net

Beilatokia
Etengabeko zerbitzua

Lore koroak
Eskelak

Tramite guztien bideratzea

uRteuRReNa

Benigno Lasaren alarguna

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan, 
azaroaren 21ean, 10:30ean, Eskoriatzako 

Mazmela auzoko Jasokunde elizan ospatuko da.

Gregoria 
Bengoa Argarate

eSkeR oNa

2010eko azaroaren 14an hil zen, 78 urte zituela.

Arrasaten, 2010eko azaroaren 19an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei eta
 samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Asensio 
Berasaluze Iturriaga

eSkeR oNa

2010eko azaroaren 8an hil zen, 89 urte zituela.

Arrasaten, 2010eko azaroaren 19an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei eta samin-agurrak 
bidali dizkiguzuenoi, eskerrik asko sendikoen izenean.

–
Zure irribarrea ez dugu inoiz ahaztuko.

Felisa 
Aranburu Etxebarria

eSkeR oNa

Angel Gomezen alarguna

2010eko azaroaren 12an hil zen, 85 urte zituela.

Bergaran, 2010eko azaroaren 19an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei eta
 samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Mari 
Fernandez Hervias

uRteuRReNa

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza zapatuan, azaroaren 20an, 
19:00etan, Aretxabaletako Andra Mari parrokian ospatuko da.

–
Nahiz eta gure artetik urrutira joan, 
beti izango zaitugu gure bihotzean.

Juli 
Elorza Cortabarria

uRteuRReNa

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Seigarren urteurreneko meza domekan, azaroaren 21ean, 
12:30ean, Bergarako San Pedro parrokian ospatuko da.

–
Nahiz eta gure artetik urrutira joan, 
beti izango zaitugu gure bihotzean.

Higinio 
Ugarteburu Laskurain

uRteuRReNa

Elizkizunera joango zaretenoi, 
   aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan, azaroaren 21ean, 
12:30ean, Bergarako San Pedro parrokian ospatuko da.

–
Gogorra da onartzea gehiago ez zaitugula ikusiko,
baina bizitzen garen artean ez zaitugu ahaztuko.

Migel Angel 
Ena Garitaonandia

eSkeR oNa

Rufino Agirrebeñaren alarguna

Bergaran hil zen 2010eko azaroaren 9an, 91 urte zituela.

Bergaran, 2010eko azaroaren 19an.

Hileta-elizkizunera etorritakoei eta 
samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Rufina 
Goenaga Goenaga

uRteuRReNa

Elizkizunera joango zaretenoi, 
   aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan, 
azaroaren 21ean, 12:30ean,

 Bergarako San Pedro parrokian ospatuko da.

Juli 
Bastarrika Larrañaga

uRteuRReNa

Elizkizunera joango zaretenoi,
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

Lehen urteurreneko meza domekan, 
azaroaren 21ean, 12:30ean, 

Bergarako San Pedro parrokian ospatuko da.

Maria Nieves 
Gallastegi Cortazar

rufina Goenaga Goenaga. Bergaran, hilaren 9an, 91 urte.

Mari Fernandez Hervias. Bergaran, hilaren 12an, 85 urte.

ignacio Maiztegi zubizarreta. Oñatin, hilaren 12an, 83 urte.

Francisco Fernandez Nogales. Arrasaten, hilaren 12an, 85 urte.

asensio berasaluze iturriaga. Arrasaten, hilaren 14n, 78 urte.

Jose Lazkanoiturburu Madina. Oñatin, hilaren 15ean, 83 urte.

Javier etxeberria erguin. Arrasaten, hilaren 15ean, 83 urte.

beatriz Garai etxaurre. Arrasaten, hilaren 15ean, 93 urte.

h i l da koa k
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BERGARA Euskarazko liburuen 
truke azoka
Azaroaren 17ra arte herritarrek 
emandako liburuekin truke azo-
ka egingo du Jardun elkarteak.
Ordutegia hau da: gaur, eguba-
koitza, 18:00etatik 20:00etara; 
bihar, zapatua, 11:00etatik 13:00e-
tara eta 18:00etatik 20:00etara; 
eta etzi, domeka, 11:00etatik 13:00e-
tara. 
San Martin plazako arkupean izango da.

BERGARA Martin Arriaranek 
liburuak sinatuko ditu
Martin Arriaran bergararrak 
Atejaun, el señor de las puertas 
bere nobelaren aleak sinatuko 
ditu Elkar dendan.
Eguaztenean, hilak 24, Elkarren, 19:00etatik 
20:00etara. 

EskoRiAtzA, ARRAsAtE 'soy 
defensor de la selva' filma
Zinema Sozialaren Jardunaldie-
tan, Latinoamerikako indigenek 
egindako filmak erakusten dabil-
tza aurten. Esandako filma eman-
go dute Eskoriatzako Ibarraundin 

eta Arrasateko Kulturaten. Janeth 
Cuji indigena, CONAIEko Komu-
nikazio agintaria izango da 
han. 
Astelehenean, Ibarraundin, 19:00etan, eta 
eguaztenean, Kulturaten, 18:30ean. 

oñAti '13 pueblos en defensa del 
agua' filma emango dute
Zinema Sozialaren Jardunaldien 
barruan, 13 pueblos en busca del 
agua delako filma emango dute. 
Euren baliabide naturalen kon-
trola gobernu eta enpresen eskue-
tatik berreskuratzeko Nahua eta 
Morelos herrien (Mexiko) borro-
ka erakusten du. Gobernu eta 
enpresek egindako ekozidioa ere 
erakusten da. 
Gaur, egubakoitza, Kultur etxean, 19:00etan.

AREtXABALEtA Nepalen gaineko 
diaporama
Murrukixo elkartearen mendia-
ren astearen barruan, Luis Mari 
Urkiak Nepalen gaineko diapo-
rama emango du. 
Gaur, egubakoitza, Arkupeko Zaraia aretoan, 
19:00etan.

goiena

ELGEtA Gaur, Danbakan, Doktors Club (Abadiño-Durango), Rombos 
Negros (Bergara), Rombos Negros (Bergara) eta Ez! (oñati)
Rocka taularatuko du Doktors Clubek; jarraian, punk-rocka, 
Rombos Negrosek; segidan, Karpovian Projektekoek rock-me-
tal progresiboa egingo dute; eta Ez!-ek ere rocka egingo du.
Gaur, egubakoitza, Espaloia antzokian, 22:30ean.

Ameriketako Estatu 
Batuak, munduan duten 
indarra eta eragina 

gailurrean mantentzeko, saltsa 
askotan sartzen dira eta kontrol 
hori ez galtzeko modu ezkutuan 
eta isilean lan egiten duten 
ikertzaileak dituzte. AEBetako 
mandatariek Irakeko inbasioari 
guda itxura emateko, ikertzaile 
horien datuak manipulatu 
zituzten, burutuko zituzten 
ekintzak justifikatzeko, eta 
gezur bat egia ofiziala 
bihurtzeko. Baina leku guztietan 
izaten dira egia ezagutzera 
eman nahi duten pertsonak. 
Hori da Joseph Wilson eta 
Valerie Plame-en kasua. Valerie 
Plame-ek 18 urte eman zituen 
CIAn lan egiten. Bere senarrak, 
Wilsonek, AEBen azpijokoak 

salatu zituenean, goi 
mandatariek Plame CIAko espia 
zela ezagutzera eman zuten. 
Hori dena agertzen da Caza a la 
espía-n.

Doug Limanen filmak bi zati 
ditu: lehenengoa izango da 
AEBetako mandatariek 
Irakengan izandako portaeraren 
salaketa. Horretarako kronika 
estiloa erabiltzen da. Istorioa 
errealitatean oinarrituta 
dagoenez, kazetaritzako tonua 
du, datuak erakusten dira, eta, 
thrillerrek izaten duten emozioa 
indartu baino gehiago, 
kontatzen denaren zintzotasun 
eta objektibotasun sentsazioa 
areagotu nahi da. Beste aldetik, 
bigarren zatian, espioiaren 
identitatea jakinean jartzen 
denean, ikusiko dugu bikote 

arrunt bat erraldoi indartsu 
batekin borrokatzen. Egia 
mantentzea eta bakoitzaren 
duintasun pertsonala ez galtzea 
aldarrikatzen da.

Caza a la espía-n daukagu 
Iraken gertatutakoaren salaketa 
politikoa eta aldi berean 
pertsona bakoitzak gogor ekin 
behar duela bere egia 
mantentzeko. Orokorrean filma 
ondo ikusten da, baina gutxi 
gorabehera istorioa ezaguna 
izateak emozio pixka bat 
kentzen dio kontatutakoari. 
Ondo azalduta daude emandako 
azpijoko guztiak, ondo ulertzen 
ditugu familiaren barruan 
sortzen diren gatazkak, baina ez 
gaituzte gehiegi hunkitzen.

Sendo AEBen politika salatzen

BERGARA

zabalotegi

invictus
Zapatua eta domeka: 
19:30.
Perez, gure sagutxo 
hori
Zapatua eta domeka: 
17:00.
Yo también
Eguaztena: 20:30.

gaztetxea

El séptimo sello
Domeka: 18:00.

oñAti

kultur etxea

izarren argia
Egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.
En pata de guerra
Zapatua eta domeka: 
17:00.

AREtXABALEtA

arkupe

Lope
Egubakoitza eta zapatua: 
22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.
Campanilla y el gran 
rescate
Domeka: 17:00.

ELGEtA

espaloia

El solista
Eguaztena: 21:30.

ARAMAio

kultur etxea

Precious
Egubakoitza: 22:15.
Despereaux kondaira 
Domeka: 17:00.

EiBAR

Coliseo antzokia

Harry Potter y las 
reliquias de la muerte
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
Domeka: 17:00, 20:00.
Astelehena: 20:30.

Coliseo 1

Amador
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
Domeka: 17:00, 20:00.
Astelehena: 20:30.

Coliseo 2

Héroes
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
Domeka: 17:00, 20:00.
Astelehena: 20:30.

GAstEiz

guridi

imparable
17:30, 20:00 
(egubakoitzetik eguenera), 
22:30 (egubakoitza eta 
zapatua).
En el camino
20:30 (zapatua eta 
domeka), 22:30 
(egubakoitza eta zapatua).

Harry Potter y las 
reliquias de la muerte
16:30, 17:25 
(egubakoitzetik 
domekara), 22:20 
(egubakoitza eta zapatua).
salidos de cuentas 
17:30 (egubakoitzetik 
eguenera), 22:30 
(egubakoitza eta zapatua).
Agnosia 
20:00.
Los ojos de Julia
17:30, 20:00 
(egubakoitzetik eguenera), 
22:30 (egubakoitza eta 
zapatua).
the town, ciudad de 
ladrones
17:30, 20:00 
(egubakoitzetik eguenera), 
22:30 (egubakoitza eta 
zapatua).
Caza a la espía
16:30, 18:30, 20:30 
(egubakoitzetik 
domekara), 22:30 
(egubakoitza eta zapatua).
Gru, mi villano favorito 
(3D emanaldiak)
16:30, 20:30 (zapatua 
eta domeka).

florida guridi

Anclados
15:30 (egubakoitza).
Copia certificada 
17:30 (zapatutik 
eguenera), 20:00 
(egubakoitzetik 
eguaztenera), 22:30 
(egubakoitza eta zapatua).
Cruzando el límite
17:30 (egubakoitzetik 
eguenera), 22:30 
(egubakoitza eta zapatua).
Aita 
20:00.
El tesoro del rey Midas 
17:30 (zapatua eta 
domeka).

izarren argia 
17:30 (egubakoitza), 
20:00 (egubakoitzetik 
domekara), 22:30 
(egubakoitza eta zapatua).
Bon appetit
17:30, 20:000 
(egubakoitzetik eguenera), 
22:30 (egubakoitza eta 
zapatua).
tamara Drewe 
18:00, 29:15 
(egeubakoitzetik 
eguaztenera), 22:30 
(egubakoitza eta zapatua).
18 comidas
18:00, 20:15 
(egubakoitzetik eguenera), 
22:30 (egubakoitza eta 
zapatua).
the way 
17:30, 20:00 
(egubakoitzetik eguenera), 
22:30 (egubakoitza eta 
zapatua).
Alvin y las ardillas 2 
Domeka: 1
Millennium 3
Alvin y las ardillas 2 
Domeka: 1
Millennium 3
Egubakoitza: 22:15.
Alvin y las ardillas 2 
Domeka: 1
Egubakoitz

yelmo gorbeia

Los otros dos 
15:55 (zapatua eta 
domeka), 18:05, 20:15, 
22:25, 00:35.
imparable
16:10 (zapatua eta 
domeka), 18:10, 20:10, 
22:10, 00:10.
Cruzando el límite 
20:35, 22:20, 00:15.
Jackass 3 (3D) 
22:00.
Gru, mi villano favorito 
(3D emanaldia) 
20:00.

Ga'hoole (3D)
16:00 (zapatua), 18:00.
Avatar (3D) 
23:50.
Harry Potter y las 
reliquias de la muerte
16:00 (zapatua eta 
domeka), 17:30, 19:00, 
20:30, 22:00, 23:30.
La bella y la bestia (3D 
emanaldiak)
15:50 (zapatua eta 
domeka), 17:50, 19:50, 
21:50, 23:50.
origen 
16:00 (zapatua), 17:45 
(zapatua eta domeka izan 
ezik), 20:45 (domekatik 
eguenera).
Gru, mi villano favorito
16:20 (zapatua eta 
domeka), 18:20.
La red social 
20:00, 22:40, 00:50.
the town, ciudad de 
ladrones 
18:05, 20:20, 22:35, 
00:50.
Los ojos de Julia
15:45 (zapatua eta 
domeka), 18:00, 20:15, 
22:30, 00:45.
salidos de cuentas 
18:30, 20:30, 22:30, 
00:30.
Caza a la espía
15:30 (zapatua eta 
domeka), 17:30, 19:40, 
21:50, 00:00.
Agnosia 
15:45 (zapatua eta 
domeka), 17:45, 19:45, 
21:45, 23:45.
Paranormal activity 2 
16:40 (zapatua eta 
domeka), 18:40.
izarren argia 
16:10 (zapatua eta 
domeka).
El aprendiz de brujo
16:20 (zapatua eta 
domeka).

Azaroaren 19tik 25era. 
Gauerdiko saioak, 
egubakoitzean eta 
zapatuan.

abaCo boulevard

Los otros dos 
15:55, 18:10, 20:25, 
22:40, 01:00.
imparable
16:20, 18:20, 20:25, 
22:35, 00:45.
Cruzando el límite 
20:20, 22:20, 00:30.
Jackass 3 (3D) 
22:10, 00:30.
Gru, mi villano favorito 
16:15, 18:15, 20:20.
La bella y la bestia  
(3D emanaldiak)
16:10, 18:10, 20:10.
Campanilla y el gran 
rescate 
16:30, 18:20.
scott Pilgrim contra el 
mundo
15:55, 18:05.
Bon appetit
16:10, 18:10, 20:10, 
22:10.
Harry Potter y las 
reliquias de la muerte
16:00, 16:30, 19:00, 
19:30, 22:00, 22:30, 
00:50.
the town, ciudad de 
ladrones 
17:00, 18:00, 20:20, 
22:40.
Los ojos de Julia
16:00, 18:15, 20:30, 
22:45.
salidos de cuentas 
16:15, 18:15, 20:20, 
22:25, 00:30.
Caza a la espía
20:30, 22:45, 01:00..
Agnosia 
22:25, 00:45.

Azaroaren 19tik 25era. 
Gauerdiko saioak, 
egubakoitzean eta 
zapatuan.

CAzA A LA EsPíA  
zuzendaria: Doug Liman.
Herrialdea: AEB.
Urtea: 2010.
Aktoreak: Naomi Watts, Sean Penn,   
Ty Burrell, Bruce McGill.
iraupena: 106 minutu.

ANtONIO zAbAlA

kritika

Zinema

ANtzERkiA
BERGARA Poxpolo, Mokolo eta 
konpainiaren emanaldia
Poxpolo, Mokolo eta Konpainia 
pailazo taldeak Segi jotzen dela-
ko ikuskizuna egingo du. 
Etzi, domeka, Osintxuko pilotalekuan, 17:30ean.

BERGARA 'isladak' antzezlana, 
taupada taldearekin
Taupada antzerki taldeak Isladak 
delako antzezlana egingo du. Hel-
duendako da. Sarrera 5 euro 
da. 
Gaur,, egubakoitza, Zabalotegi aretoan, 
22:30etan.

osPAkizUNAk
BERGARA santa zeziliako 
kontzertuan, omenaldia
Musika Bandak Santa Zeziliaren 
omenezko kalejira egingo du (10:30) 
eta, segidan, kontzertua (12:30). 
Bi lagun omenduko dituzte 50 

urtean bandan egin duten lana-
gatik: Jose M. Arrondo eta Jose 
M. Gonzalez. Bakoitzak aukera-
tutako pieza bat joko dute.
Etzi, domeka, Udal Pilotalekuan, 10:30ean.

ANtzUoLA Gaztaina-jana
Gaztaina-jana izango dute erre-
tiratuek, euren elkartean. Parte 
hartzeko, aurretik izena eman 
beharra dago. 
Bihar, zapatua, erretiratuen egoitzan, 18:30ean.

BERGARA Animen Eguna
Gaztainak eta sagardoa banatuko 
dituzte Animen Eguna ospatze-
ko. 
Azaroaren 22a, astelehena, Osintxuko plazan, 
19:00etan.

LEHiAkEtAk
EskoRiAtzA ti tau! film laburren i. 
rallya antolatu dute
Azaroaren 20an jokatuko dute 
Eskoriatzan Ti Tau! film laburren 
I. rallya. 09:00etan, gaia banatu-
ko da, eta 19:00ak arte izango da 
aukera taldeka lana grabatzeko 
eta muntatzeko. Giro aparta egon-
go da. 
Bihar, zapatua, kultur etxean, 09:00etan.

oñAti topalekuko iii. Ping-pong 
txapelketa
Topalekuan, ping-ponga eta fut-
bolina dira mahai-joko gustukoe-
nak. Hori ikusita, urtean zehar 

erabiltzaileek garatu duten abi-
lezia guztia erakusteko aukera 
dute. 
Gaur, egubakoitza, Topalekuan, 17:00ean.

HitzALDiAk
BERGARA 'Crisis energética: tras el 
petróleo barato, ¿qué?'
Erregaien krisiaren gaineko 
hitzaldia egingo du Pedro Prieto 
AERENeko kide eta www.crisi-
senergetica.org webgunearen 
editoreak. AHTren Aurkako Asan-
bladak antolatzen du. 
Azaroaren 24a, eguaztena, Aroztegi aretoan, 
19:30ean.

MUsikA
BERGARA Los Galerna eta Los 
Cretinos taldeak, kontzertuan
Arrasateko Los Galerna eta Los 
Cretinos taldeek kontzertua egin-
go dute. Los Galernak surf ins-
trumentala egiten du, eta En el 
purgatorio diskoa aurkeztuko 
dute. Los Cretinosek rock-and-
rolla egiten dute, garage ukitu 
nabarmenarekin.
Sarrera 3 euro da.
Gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:30ean.

ELGEtA kase.o Jazz Magnetism 
taldearen emanaldia
Violadores del Verso taldeko 
Kase.O bakarlariak Kase.O Jazz 
Magnetism proiektua ekarriko 
du Elgetara, Euskal Herriko ema-
naldi bakarrean. Hip-hoparen eta 
jazzaren tradizioetan oinarritu-
tako ikuskizun musikala da. 
Bihar, zapatua, Espaloia antzokian, 22:30ean.

BERGARA Joaquin sabinaren 
bertsioak joko dituzte tartufon
Una noche con Sabina taldeak 
kontzertua egingo du Tartufon, 
eta Joaquin Sabinaren abestien 
bertsioak joko ditu. Sarrera doa-
koa da. 
Bihar, zapatua, Tartufon, 23:00etan.

ERAkUskEtAk
BERGARA Emakume kubatarren 
gaineko erakusketa
Emakume kubatarrak, iraultza 
bat beste baten barruan delako 
erakusketa dago, Euskadi-Cuba 
GKEak antolatuta. Ordutegia hau 
da: astelehenetik egubakoitzera, 
18:00etatik 21:00etara; zapatuetan, 
12:00etatik 14:00etara. 
Bihar, zapatua, Udaletxeko osoko bilkuren 
aretoan, 12:00etan.

BERGARA Juan Jose Altunaren 
erakusketa, oraindik zabalik
Juan Jose Altuna Akizu margo-
lariaren Ibilbidea erakusketa 
bisitatzeko azken egunak dira; 
gaur, egubakoitza, 18:00etatik 
20:30era; bihar, zapatua, 12:00 
etatik 14:00etara eta 18:00etatik 
20:30era; eta etzi, domeka, 12:00 
etatik 14:00etara.
Aroztegi aretoan.

ikUskizUNAk
AREtXABALEtA Umeendako 
ikuskizuna
Zurrinka taldeak Hala bazan edo 
ez bazan delako ikuskizuna egin-
go du, 3-8 urte arteko umeendako. 
Sarrera doan da. 
Bihar, zapatua, Arkupeko liburutegian, 11:30ean.

ELGEtA 'Despertar los sentidos' 
dantza ikuskizuna
Despertar los sentidos taldeak 
izen bereko dantza ikuskizuna 
egingo du. Nolabaiteko gutxita-
sunak dituzten dantzariak dira, 
eta proiektu horren helburua da 
gutxituen bizi-kalitatea hobe-
tzea. 
Etzi, domeka, Espaloia antzokian, 18:30ean.

BEstELAkoAk
ARRAsAtE Pintxo-dastatzea, 
Jardunaldi Gastronomikoetan
Debagoieneko VI. Jardunaldi 
Gastronomikoen barruan, pin-
txoak banatuko dituzte parte 
hartzen dabiltzan jatetxeek. Txis-
torrarekin eta onddoekin egin-
dako pintxoak izango dira. Babes-
lea Cruzcampo Gran Reserva 
izango da. 
Gaur, egubakoitza, Seber Altube plazan, 
19:00etan.

jokin bereziartua

ARRAsAtE 'La Gran Vía' 
zarzuela estreinatuko dute
Izaskun Murgia Elkarte Liri-
koak Madrilgo Gran Vía sor-
tu zeneko kontuak eta pertso-
naiak berpiztuko ditu La Gran 
Vía zarzuelarekin. Oraingo 
zapatuan eta domekan egingo 
dute emanaldi bana, eta dato-
rren egubakoitz eta zapatuan 
ere egingo dute. Sarrera 17 
euro da.
Bihar eta etzi, Amaia antzokian, 19:30ean. 

oihulari klown

ANtzUoLA oihulari klownek bihar, zapatua, aurre-estreinatuko du 
'Xake' antzezlana, orain arte gaztelaniaz bakarrik egiten zutena
Oihulari Klownek honela aurkezten du antzezlana: "Ez zaigu 
arrazoirik falta larritzeko, eta beraz, barre eginarazten saia-
tzeko gai ugari ditugu".
Bihar, zapatua, Torresoroan, 20:00etan.

Emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
Tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 13

NoN-zER AZArOA 19
AZArOA 25

zERBitzUAk

Argazkia eta galdera: Miguel Angel Elkoroberezibar

Zorionak aurreko zenbakiko irabazleari:
Mari Asun sanz (Arrasate)
Erantzun zuzena:  
Gurasolandia

ERANtzUNA: 
izEN-DEitURAk:
HERRiA:  tELEfoNoA:
Ekarri txartela MArTITZEN EGUErDIrAKO Goienako edozein egoitzatara

ETXEZ ETXEKO 
BANAKETA

Larchago ardoak eta 
produktu ekologikoak. 

943 76 98 51

Parisen zuloagarekin eta Rusiñolekin ibili 
ondoren, XX. mende hasieran, umetan bizi 
izandako herrira bueltatu zen Pablo Uranga 
pintore gasteiztarra; gure eskualdeko ze 
herritara?

GARMENDiA ARDoEk EMANDAko 
BotiLA ARDo PACkA* 

zotz EGiNGo DUGU, GALDERA zUzEN ERANtzUN DUzUENoN ARtEAN:

* Larchago iskillarapeko ekologikoa: botila bat. 
Larchago beltz berezia: botila bat. Lerchago kriantza: botila bat.

b o n o fotoa
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BERGARA Euskarazko liburuen 
truke azoka
Azaroaren 17ra arte herritarrek 
emandako liburuekin truke azo-
ka egingo du Jardun elkarteak.
Ordutegia hau da: gaur, eguba-
koitza, 18:00etatik 20:00etara; 
bihar, zapatua, 11:00etatik 13:00e-
tara eta 18:00etatik 20:00etara; 
eta etzi, domeka, 11:00etatik 13:00e-
tara. 
San Martin plazako arkupean izango da.

BERGARA Martin Arriaranek 
liburuak sinatuko ditu
Martin Arriaran bergararrak 
Atejaun, el señor de las puertas 
bere nobelaren aleak sinatuko 
ditu Elkar dendan.
Eguaztenean, hilak 24, Elkarren, 19:00etatik 
20:00etara. 

EskoRiAtzA, ARRAsAtE 'soy 
defensor de la selva' filma
Zinema Sozialaren Jardunaldie-
tan, Latinoamerikako indigenek 
egindako filmak erakusten dabil-
tza aurten. Esandako filma eman-
go dute Eskoriatzako Ibarraundin 

eta Arrasateko Kulturaten. Janeth 
Cuji indigena, CONAIEko Komu-
nikazio agintaria izango da 
han. 
Astelehenean, Ibarraundin, 19:00etan, eta 
eguaztenean, Kulturaten, 18:30ean. 

oñAti '13 pueblos en defensa del 
agua' filma emango dute
Zinema Sozialaren Jardunaldien 
barruan, 13 pueblos en busca del 
agua delako filma emango dute. 
Euren baliabide naturalen kon-
trola gobernu eta enpresen eskue-
tatik berreskuratzeko Nahua eta 
Morelos herrien (Mexiko) borro-
ka erakusten du. Gobernu eta 
enpresek egindako ekozidioa ere 
erakusten da. 
Gaur, egubakoitza, Kultur etxean, 19:00etan.

AREtXABALEtA Nepalen gaineko 
diaporama
Murrukixo elkartearen mendia-
ren astearen barruan, Luis Mari 
Urkiak Nepalen gaineko diapo-
rama emango du. 
Gaur, egubakoitza, Arkupeko Zaraia aretoan, 
19:00etan.

goiena

ELGEtA Gaur, Danbakan, Doktors Club (Abadiño-Durango), Rombos 
Negros (Bergara), Rombos Negros (Bergara) eta Ez! (oñati)
Rocka taularatuko du Doktors Clubek; jarraian, punk-rocka, 
Rombos Negrosek; segidan, Karpovian Projektekoek rock-me-
tal progresiboa egingo dute; eta Ez!-ek ere rocka egingo du.
Gaur, egubakoitza, Espaloia antzokian, 22:30ean.

Ameriketako Estatu 
Batuak, munduan duten 
indarra eta eragina 

gailurrean mantentzeko, saltsa 
askotan sartzen dira eta kontrol 
hori ez galtzeko modu ezkutuan 
eta isilean lan egiten duten 
ikertzaileak dituzte. AEBetako 
mandatariek Irakeko inbasioari 
guda itxura emateko, ikertzaile 
horien datuak manipulatu 
zituzten, burutuko zituzten 
ekintzak justifikatzeko, eta 
gezur bat egia ofiziala 
bihurtzeko. Baina leku guztietan 
izaten dira egia ezagutzera 
eman nahi duten pertsonak. 
Hori da Joseph Wilson eta 
Valerie Plame-en kasua. Valerie 
Plame-ek 18 urte eman zituen 
CIAn lan egiten. Bere senarrak, 
Wilsonek, AEBen azpijokoak 

salatu zituenean, goi 
mandatariek Plame CIAko espia 
zela ezagutzera eman zuten. 
Hori dena agertzen da Caza a la 
espía-n.

Doug Limanen filmak bi zati 
ditu: lehenengoa izango da 
AEBetako mandatariek 
Irakengan izandako portaeraren 
salaketa. Horretarako kronika 
estiloa erabiltzen da. Istorioa 
errealitatean oinarrituta 
dagoenez, kazetaritzako tonua 
du, datuak erakusten dira, eta, 
thrillerrek izaten duten emozioa 
indartu baino gehiago, 
kontatzen denaren zintzotasun 
eta objektibotasun sentsazioa 
areagotu nahi da. Beste aldetik, 
bigarren zatian, espioiaren 
identitatea jakinean jartzen 
denean, ikusiko dugu bikote 

arrunt bat erraldoi indartsu 
batekin borrokatzen. Egia 
mantentzea eta bakoitzaren 
duintasun pertsonala ez galtzea 
aldarrikatzen da.

Caza a la espía-n daukagu 
Iraken gertatutakoaren salaketa 
politikoa eta aldi berean 
pertsona bakoitzak gogor ekin 
behar duela bere egia 
mantentzeko. Orokorrean filma 
ondo ikusten da, baina gutxi 
gorabehera istorioa ezaguna 
izateak emozio pixka bat 
kentzen dio kontatutakoari. 
Ondo azalduta daude emandako 
azpijoko guztiak, ondo ulertzen 
ditugu familiaren barruan 
sortzen diren gatazkak, baina ez 
gaituzte gehiegi hunkitzen.

Sendo AEBen politika salatzen

BERGARA

zabalotegi

invictus
Zapatua eta domeka: 
19:30.
Perez, gure sagutxo 
hori
Zapatua eta domeka: 
17:00.
Yo también
Eguaztena: 20:30.

gaztetxea

El séptimo sello
Domeka: 18:00.

oñAti

kultur etxea

izarren argia
Egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
Domeka: 19:30, 22:30.
Astelehena: 19:30.
En pata de guerra
Zapatua eta domeka: 
17:00.

AREtXABALEtA

arkupe

Lope
Egubakoitza eta zapatua: 
22:00.
Domeka: 19:30.
Astelehena: 16:00.
Campanilla y el gran 
rescate
Domeka: 17:00.

ELGEtA

espaloia

El solista
Eguaztena: 21:30.

ARAMAio

kultur etxea

Precious
Egubakoitza: 22:15.
Despereaux kondaira 
Domeka: 17:00.

EiBAR

Coliseo antzokia

Harry Potter y las 
reliquias de la muerte
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
Domeka: 17:00, 20:00.
Astelehena: 20:30.

Coliseo 1

Amador
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
Domeka: 17:00, 20:00.
Astelehena: 20:30.

Coliseo 2

Héroes
Egubakoitza: 22:30.
Zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
Domeka: 17:00, 20:00.
Astelehena: 20:30.

GAstEiz

guridi

imparable
17:30, 20:00 
(egubakoitzetik eguenera), 
22:30 (egubakoitza eta 
zapatua).
En el camino
20:30 (zapatua eta 
domeka), 22:30 
(egubakoitza eta zapatua).

Harry Potter y las 
reliquias de la muerte
16:30, 17:25 
(egubakoitzetik 
domekara), 22:20 
(egubakoitza eta zapatua).
salidos de cuentas 
17:30 (egubakoitzetik 
eguenera), 22:30 
(egubakoitza eta zapatua).
Agnosia 
20:00.
Los ojos de Julia
17:30, 20:00 
(egubakoitzetik eguenera), 
22:30 (egubakoitza eta 
zapatua).
the town, ciudad de 
ladrones
17:30, 20:00 
(egubakoitzetik eguenera), 
22:30 (egubakoitza eta 
zapatua).
Caza a la espía
16:30, 18:30, 20:30 
(egubakoitzetik 
domekara), 22:30 
(egubakoitza eta zapatua).
Gru, mi villano favorito 
(3D emanaldiak)
16:30, 20:30 (zapatua 
eta domeka).

florida guridi

Anclados
15:30 (egubakoitza).
Copia certificada 
17:30 (zapatutik 
eguenera), 20:00 
(egubakoitzetik 
eguaztenera), 22:30 
(egubakoitza eta zapatua).
Cruzando el límite
17:30 (egubakoitzetik 
eguenera), 22:30 
(egubakoitza eta zapatua).
Aita 
20:00.
El tesoro del rey Midas 
17:30 (zapatua eta 
domeka).

izarren argia 
17:30 (egubakoitza), 
20:00 (egubakoitzetik 
domekara), 22:30 
(egubakoitza eta zapatua).
Bon appetit
17:30, 20:000 
(egubakoitzetik eguenera), 
22:30 (egubakoitza eta 
zapatua).
tamara Drewe 
18:00, 29:15 
(egeubakoitzetik 
eguaztenera), 22:30 
(egubakoitza eta zapatua).
18 comidas
18:00, 20:15 
(egubakoitzetik eguenera), 
22:30 (egubakoitza eta 
zapatua).
the way 
17:30, 20:00 
(egubakoitzetik eguenera), 
22:30 (egubakoitza eta 
zapatua).
Alvin y las ardillas 2 
Domeka: 1
Millennium 3
Alvin y las ardillas 2 
Domeka: 1
Millennium 3
Egubakoitza: 22:15.
Alvin y las ardillas 2 
Domeka: 1
Egubakoitz

yelmo gorbeia

Los otros dos 
15:55 (zapatua eta 
domeka), 18:05, 20:15, 
22:25, 00:35.
imparable
16:10 (zapatua eta 
domeka), 18:10, 20:10, 
22:10, 00:10.
Cruzando el límite 
20:35, 22:20, 00:15.
Jackass 3 (3D) 
22:00.
Gru, mi villano favorito 
(3D emanaldia) 
20:00.

Ga'hoole (3D)
16:00 (zapatua), 18:00.
Avatar (3D) 
23:50.
Harry Potter y las 
reliquias de la muerte
16:00 (zapatua eta 
domeka), 17:30, 19:00, 
20:30, 22:00, 23:30.
La bella y la bestia (3D 
emanaldiak)
15:50 (zapatua eta 
domeka), 17:50, 19:50, 
21:50, 23:50.
origen 
16:00 (zapatua), 17:45 
(zapatua eta domeka izan 
ezik), 20:45 (domekatik 
eguenera).
Gru, mi villano favorito
16:20 (zapatua eta 
domeka), 18:20.
La red social 
20:00, 22:40, 00:50.
the town, ciudad de 
ladrones 
18:05, 20:20, 22:35, 
00:50.
Los ojos de Julia
15:45 (zapatua eta 
domeka), 18:00, 20:15, 
22:30, 00:45.
salidos de cuentas 
18:30, 20:30, 22:30, 
00:30.
Caza a la espía
15:30 (zapatua eta 
domeka), 17:30, 19:40, 
21:50, 00:00.
Agnosia 
15:45 (zapatua eta 
domeka), 17:45, 19:45, 
21:45, 23:45.
Paranormal activity 2 
16:40 (zapatua eta 
domeka), 18:40.
izarren argia 
16:10 (zapatua eta 
domeka).
El aprendiz de brujo
16:20 (zapatua eta 
domeka).

Azaroaren 19tik 25era. 
Gauerdiko saioak, 
egubakoitzean eta 
zapatuan.

abaCo boulevard

Los otros dos 
15:55, 18:10, 20:25, 
22:40, 01:00.
imparable
16:20, 18:20, 20:25, 
22:35, 00:45.
Cruzando el límite 
20:20, 22:20, 00:30.
Jackass 3 (3D) 
22:10, 00:30.
Gru, mi villano favorito 
16:15, 18:15, 20:20.
La bella y la bestia  
(3D emanaldiak)
16:10, 18:10, 20:10.
Campanilla y el gran 
rescate 
16:30, 18:20.
scott Pilgrim contra el 
mundo
15:55, 18:05.
Bon appetit
16:10, 18:10, 20:10, 
22:10.
Harry Potter y las 
reliquias de la muerte
16:00, 16:30, 19:00, 
19:30, 22:00, 22:30, 
00:50.
the town, ciudad de 
ladrones 
17:00, 18:00, 20:20, 
22:40.
Los ojos de Julia
16:00, 18:15, 20:30, 
22:45.
salidos de cuentas 
16:15, 18:15, 20:20, 
22:25, 00:30.
Caza a la espía
20:30, 22:45, 01:00..
Agnosia 
22:25, 00:45.

Azaroaren 19tik 25era. 
Gauerdiko saioak, 
egubakoitzean eta 
zapatuan.

CAzA A LA EsPíA  
zuzendaria: Doug Liman.
Herrialdea: AEB.
Urtea: 2010.
Aktoreak: Naomi Watts, Sean Penn,   
Ty Burrell, Bruce McGill.
iraupena: 106 minutu.

ANtONIO zAbAlA

kritika

Zinema

ANtzERkiA
BERGARA Poxpolo, Mokolo eta 
konpainiaren emanaldia
Poxpolo, Mokolo eta Konpainia 
pailazo taldeak Segi jotzen dela-
ko ikuskizuna egingo du. 
Etzi, domeka, Osintxuko pilotalekuan, 17:30ean.

BERGARA 'isladak' antzezlana, 
taupada taldearekin
Taupada antzerki taldeak Isladak 
delako antzezlana egingo du. Hel-
duendako da. Sarrera 5 euro 
da. 
Gaur,, egubakoitza, Zabalotegi aretoan, 
22:30etan.

osPAkizUNAk
BERGARA santa zeziliako 
kontzertuan, omenaldia
Musika Bandak Santa Zeziliaren 
omenezko kalejira egingo du (10:30) 
eta, segidan, kontzertua (12:30). 
Bi lagun omenduko dituzte 50 

urtean bandan egin duten lana-
gatik: Jose M. Arrondo eta Jose 
M. Gonzalez. Bakoitzak aukera-
tutako pieza bat joko dute.
Etzi, domeka, Udal Pilotalekuan, 10:30ean.

ANtzUoLA Gaztaina-jana
Gaztaina-jana izango dute erre-
tiratuek, euren elkartean. Parte 
hartzeko, aurretik izena eman 
beharra dago. 
Bihar, zapatua, erretiratuen egoitzan, 18:30ean.

BERGARA Animen Eguna
Gaztainak eta sagardoa banatuko 
dituzte Animen Eguna ospatze-
ko. 
Azaroaren 22a, astelehena, Osintxuko plazan, 
19:00etan.

LEHiAkEtAk
EskoRiAtzA ti tau! film laburren i. 
rallya antolatu dute
Azaroaren 20an jokatuko dute 
Eskoriatzan Ti Tau! film laburren 
I. rallya. 09:00etan, gaia banatu-
ko da, eta 19:00ak arte izango da 
aukera taldeka lana grabatzeko 
eta muntatzeko. Giro aparta egon-
go da. 
Bihar, zapatua, kultur etxean, 09:00etan.

oñAti topalekuko iii. Ping-pong 
txapelketa
Topalekuan, ping-ponga eta fut-
bolina dira mahai-joko gustukoe-
nak. Hori ikusita, urtean zehar 

erabiltzaileek garatu duten abi-
lezia guztia erakusteko aukera 
dute. 
Gaur, egubakoitza, Topalekuan, 17:00ean.

HitzALDiAk
BERGARA 'Crisis energética: tras el 
petróleo barato, ¿qué?'
Erregaien krisiaren gaineko 
hitzaldia egingo du Pedro Prieto 
AERENeko kide eta www.crisi-
senergetica.org webgunearen 
editoreak. AHTren Aurkako Asan-
bladak antolatzen du. 
Azaroaren 24a, eguaztena, Aroztegi aretoan, 
19:30ean.

MUsikA
BERGARA Los Galerna eta Los 
Cretinos taldeak, kontzertuan
Arrasateko Los Galerna eta Los 
Cretinos taldeek kontzertua egin-
go dute. Los Galernak surf ins-
trumentala egiten du, eta En el 
purgatorio diskoa aurkeztuko 
dute. Los Cretinosek rock-and-
rolla egiten dute, garage ukitu 
nabarmenarekin.
Sarrera 3 euro da.
Gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:30ean.

ELGEtA kase.o Jazz Magnetism 
taldearen emanaldia
Violadores del Verso taldeko 
Kase.O bakarlariak Kase.O Jazz 
Magnetism proiektua ekarriko 
du Elgetara, Euskal Herriko ema-
naldi bakarrean. Hip-hoparen eta 
jazzaren tradizioetan oinarritu-
tako ikuskizun musikala da. 
Bihar, zapatua, Espaloia antzokian, 22:30ean.

BERGARA Joaquin sabinaren 
bertsioak joko dituzte tartufon
Una noche con Sabina taldeak 
kontzertua egingo du Tartufon, 
eta Joaquin Sabinaren abestien 
bertsioak joko ditu. Sarrera doa-
koa da. 
Bihar, zapatua, Tartufon, 23:00etan.

ERAkUskEtAk
BERGARA Emakume kubatarren 
gaineko erakusketa
Emakume kubatarrak, iraultza 
bat beste baten barruan delako 
erakusketa dago, Euskadi-Cuba 
GKEak antolatuta. Ordutegia hau 
da: astelehenetik egubakoitzera, 
18:00etatik 21:00etara; zapatuetan, 
12:00etatik 14:00etara. 
Bihar, zapatua, Udaletxeko osoko bilkuren 
aretoan, 12:00etan.

BERGARA Juan Jose Altunaren 
erakusketa, oraindik zabalik
Juan Jose Altuna Akizu margo-
lariaren Ibilbidea erakusketa 
bisitatzeko azken egunak dira; 
gaur, egubakoitza, 18:00etatik 
20:30era; bihar, zapatua, 12:00 
etatik 14:00etara eta 18:00etatik 
20:30era; eta etzi, domeka, 12:00 
etatik 14:00etara.
Aroztegi aretoan.

ikUskizUNAk
AREtXABALEtA Umeendako 
ikuskizuna
Zurrinka taldeak Hala bazan edo 
ez bazan delako ikuskizuna egin-
go du, 3-8 urte arteko umeendako. 
Sarrera doan da. 
Bihar, zapatua, Arkupeko liburutegian, 11:30ean.

ELGEtA 'Despertar los sentidos' 
dantza ikuskizuna
Despertar los sentidos taldeak 
izen bereko dantza ikuskizuna 
egingo du. Nolabaiteko gutxita-
sunak dituzten dantzariak dira, 
eta proiektu horren helburua da 
gutxituen bizi-kalitatea hobe-
tzea. 
Etzi, domeka, Espaloia antzokian, 18:30ean.

BEstELAkoAk
ARRAsAtE Pintxo-dastatzea, 
Jardunaldi Gastronomikoetan
Debagoieneko VI. Jardunaldi 
Gastronomikoen barruan, pin-
txoak banatuko dituzte parte 
hartzen dabiltzan jatetxeek. Txis-
torrarekin eta onddoekin egin-
dako pintxoak izango dira. Babes-
lea Cruzcampo Gran Reserva 
izango da. 
Gaur, egubakoitza, Seber Altube plazan, 
19:00etan.

jokin bereziartua

ARRAsAtE 'La Gran Vía' 
zarzuela estreinatuko dute
Izaskun Murgia Elkarte Liri-
koak Madrilgo Gran Vía sor-
tu zeneko kontuak eta pertso-
naiak berpiztuko ditu La Gran 
Vía zarzuelarekin. Oraingo 
zapatuan eta domekan egingo 
dute emanaldi bana, eta dato-
rren egubakoitz eta zapatuan 
ere egingo dute. Sarrera 17 
euro da.
Bihar eta etzi, Amaia antzokian, 19:30ean. 

oihulari klown

ANtzUoLA oihulari klownek bihar, zapatua, aurre-estreinatuko du 
'Xake' antzezlana, orain arte gaztelaniaz bakarrik egiten zutena
Oihulari Klownek honela aurkezten du antzezlana: "Ez zaigu 
arrazoirik falta larritzeko, eta beraz, barre eginarazten saia-
tzeko gai ugari ditugu".
Bihar, zapatua, Torresoroan, 20:00etan.

Emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
Tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 13

NoN-zER AZArOA 19
AZArOA 25

zERBitzUAk

ZIENTZIAREN KUTXAGUNEA

MUSEO BAT BAINO ASKOZ ERE GEHIAGO… 

XIX ASTRONOMIA JARDUNALDIAK

Gaurko hitzaldia: Gaia (ESA), la galaxia del siglo XXI
Hizlaria: Francesca Figueras
Ordua: 19:30
Lekua: Aranzadi
Sarrera doan

Miramon-Donostia Tel.: 943 01 24 78
www.miramon.org

Ordutegia
Astelehenetan itxita.
Asterartetik ostiralera 10:00-19:00. 
Asteburu eta jai-egunetan 11:00-19:00

Informazio gehiago: www.miramon.org edota 943 01 24 78
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T i r a- b i r a k a

arritxu barruso  |  aretxabaleta

Berogailuetako sugarra dantzan 
ipintzea lortu du Aretxabaletako 
Copreci kooperatibak. Jingle 
flame (sugar dantzaria) du izena 
enpresaren azken asmakuntzak 
eta Ameriketako Estatu Batuetan 
sekulako arrakasta izatea espe-
ro dute. Halaxe baieztatu digu 
Jabier Etxenausiak, Copreciko 
produktu berrien koordinatzai-
leak: "AEBei begira garatutako 
proiektua da. Hemen ez ditugu 
horrelako berogailuak erabiltzen. 
Horrez gainera, estatubatuarrei 
horrelako detaileak asko gusta-
tzen zaizkie. Guretako tontake-
ria hutsa izan daiteke, baina 
eurendako, sofan eserita dauden 
bitartean musika ipini eta bero-
gailuko sugarra musikarekin 
batera mugitzea sekulakoa da, 
eta lagunei erakutsi eta kontatu 
ahal izatea are gehiago [barre]. 
Guretako zaila da ulertzea, bai-
na orrela da, hura beste merka-
tu bat da, beste modu batera 
pentsatzen dute. Urte asko dara-
matzagu bezero estatubatuarren-
dako lanean".

Balbula sekretua 
Eta nola lortu duen Coprecik 
bere berogailuetako sugarra 
dantzan ipintzea? Bada, Mon-

dragon Unibertsitatearekin elkar-
lanean garatutako eragingailu 
elektromagnetiko bati esker. 
Eragingailua gas-balbula baten 
barruan txertatuta doa eta sortzen 
duen indarrari esker gas isuria 
etetea edo berrezartzea lortzen 
dute. Hori bai, eta garrantzitsue-
na, betiere musika edo soinuekin 
lotuta. Horrela erraza dirudi, 

baina erabiltzen den teknologia 
konplikatua da, eta, oraingoz, 
sekretua: "Ezin dugu xehetasun 
askorik eman. Balbulan txerta-
tutako eragingailu elektromag-
netikoa da proiektu guztiaren 
gakoa. Balbula sekretua da, orain-
goz. Coprecik patentatuta dauka, 
baina, oraingoz, misterioa da", 
esan digu Etxenausiak.

Denetariko soinuak 
Copreciren balbula sekretuari 
denetariko gailuak konektatu 
ahal zaizkio: telebista, MP3ak, 
Ipodak eta baita mikrofonoak 
ere: "Karaoke saio bat egin deza-
kezu eta mikrofonoa berogailu-
ra konektatzen baduzu sugarra 
gure ahotsarekin batera mugi-
tuko da. Lehen esan bezala, hau 
sekulakoa izango litzateke esta-
tubatuarrendako".

Datorren urtean merkatuan 
Oraindik ere garapen fasean 
dago Jingle flame edo sugar dan-
tzaria, baina Copreciren asmoa 
da datorren urterako merkatu-
ratu ahal izatea: "50 prototipo 
inguru ditugu. Abenduko lehe-
nengo astean lehenengo modeloak 
bidaliko dizkiegu bezero estatu-
batuarrei, bertatik bertara ikus 
eta azter ditzaten. Horrelako 
produktu bat merkaturatzeko 
prozesua oso luzea izaten da, 
baina gure asmoa da datorren 
urteko maiatzean Copreciren 
fabrikazio prozesuan egotea pro-
duktu berria".

AEBei begira sortutako pro-
duktua den arren, seguruenik 
laster ikusiko ditugu horrelako 
berogailuak luxuzko hoteletako 
sarreretan, esaterako. 

aretxabaletako Copreci enpresak berogailu benetan bitxia merkaturatuko du laster
MUrekin garatutako eragingailu elektromagnetiko batek ipintzen du sugarra dantzan

'Jingle flame': dantza egiten duen sua
b u k aT z e ko

Jabier Etxenausia, Jingle 
flame berogailuaren 
aurrean.  |   arritxU barrUso

M
iresgarria da, zen-
bait politiko apoli-
tikoren politika. 
Izan ere, beste poli-

tiko ezapolitiko batzuk poli-
tikan ari direnez, politika 
apolitikoa praktikatzen edo 
hasten baitira.

Ondorioz,  porrot (ez 
porrotx) politikoa jasanez.

Ez naiz neu izango politi-
kan sartuko den horietariko 
higuingarri bat. Ni neu idaz-
le (nahiz zeu irakurle), por 
fazer bien e merced bakarrik 
arituko gara honetan, politi-
kan sartu barik. 

Horrela bai izan daiteke 
polita politika eta politto bizi 
politikoa; bestela esanda, poli-
tiko inpolutoa (edo inpolu(li)
tikoa?).

Politiko mota hau, po-li-
tiko (harrizko) ez ote?! 

Piperrautsak zorabioa 
sorrarazi didala?!; ba ez. Guz-
ti hau iragan hastean jasan 
behar izan dugun hiru euskal 
politikori, proposamen poli-
tiko bat egin bide dutelako 
(des)egin dieten eta apolitiza-
tu guran ibili diren epaiketa 
politiko eta politizatu bat dela
-eta dihardut idazten. Badaez-
pada be, politikan sartu barik, 
nahiz eta, 3 politiko politiza-
tu horiek egindako proposa-
men politikoaren harira, 
politiko apolitikoak direla 
dioten politikoak ere, elka-
rrekin jardun zuten politika 
politikoa egiten.

Polit-ika
-polit-a

a z k e n  h i T z a

xabier 
ZubiZarreta
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