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xAbIEr urtzElAI / lEIrE kOrtArtArt bArrIA  

|  BErGara

Anoetako harmailak beteta izan-
go dira etzi, eta ikusleetako asko 
Debagoienetik joandako Realza-
le eta Athleticzaleak izango dira; 
gipuzkoarrak guztiak, han ospa-
tuko den jaiaren parte izateko 
irrikaz. Izan ere, jai hirukoitza 
izango da egun horretan Anoetan: 
batetik, hiru urteren ondoren, 
berriz ere euskal derbi klasikoa, 
Realaren eta Athleticen artekoa, 
jokatuko delako; bestetik, Eus-
kararen Eguna pasatu berri izan-
go delako –gaur da, egubakoitza– 
eta hori ere aintzat hartuko 
dutelako ekitaldi batzuekin; eta 
azkenik, gehienondako garran-
tzitsuena izango dena, egun horre-
tan 34 urte beteko direla Atotxan 
Realeko eta Athleticeko kapitai-
nek ikurrina zelaira atera zutela, 
lehenengo aldiz eta oraindik kei-
nu hori arriskutsua izan zitekeen 
momentu historiko eta politiko 
arantzatsu baten: oraindik iku-
rrina ez zen legezkoa, eta Espai-
nian eta Hego Euskal Herrian 
giroa nahasia zen. 

Bada, 1976ko abenduaren 5eko 
hartako protagonistetako batzuk 
ere debagoiendarrak izan ziren: 

Realeko kapitaina Inazio Korta-
barria arrasatearra zen, Jose 
Angel Iribarrekin batera ikurri-
nari eusten irten zena. Eta arra-
tsalde hark beste protagonista 
debagoiendar bat izan zuen: Jose 
Agustin Arantzabal Gaztelu joka-
lari bergararra omendu zuen 
bere klubak, 10 urte jokalari gisa 
betetzen zituelako. Klubaren 
urrezko eta harribitxizko intsig-
nia eman zioten, eta Agustin 
semetxoa besoetan hartuta irten 
zen zelaira. Kirol aldetik ere 
gogoratzeko modukoa izan zen 
egun hura Gaztelu-rendako; izan 
ere, Realak Athletici sartu zizkion 
bost goletako bi harenak izan 
ziren. Hark "oso oroitzapen onak" 
ditu egun hartaz, eta partiduaz: 
" Zelan ahaztuko dut ba, bi gol 
sartu nituen-eta! Hori bai, Satrus-
tegiren gola izan zen ederrena. 
Nire lehenengo gola ezkerretik 
jasotako erdiraketa baten ondo-
ren izan zen, lehenengo zutoin 
ondotik egin nuen gola. Bigarre-
na, berriz, penaltiz sartu nuen", 
esan digu.

Orain dela 34 urteko egun 
berezi hura gogora ekartzeko, 
Realak eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiak, Athleticen eta Biz-

kaiko Foru Aldundiaren lagun-
tzarekin, egitarau berezia anto-
latu dute, eta Realeko iturriek 
baieztatu digute orain 34 urteko 
ikurrin harekin irtengo direla 
zelaira ume batzuk; gero, euska-
raren inguruko abestia, Urkoren 
Guk, euskaraz kantu mitikoaren Guk, euskaraz kantu mitikoaren Guk, euskaraz
Etxe musikariaren bertsioa ipi-
niko dutela, jokalariek eta ikus-
leek batera abesteko moduan; eta 
markagailuan agertuko dira 
hitzak.

Lehenengoz jendaurrean 
Orain dela 34 urte zelairatu zuten 
ikurrina izan zen ekitaldi publi-
ko baten erakusten zen lehenen-
go halakoa, horregatik erantzun 
negatiborik edo zigorrik ekarri 
ez zuena. Ikurrina handik gutxi-

ra legeztatu zuten, 1977ko urta-
rrilaren 17an, hain zuzen ere. 
Baina egun hartan, inplikatu 
guztiek zekiten ekintza konpro-
metitua zela: atxiloketak egon 
zitezkeen, edo deklaratzera dei 
zitzaketen inplikatuak. Baina, 
zorionez, ez zen horrelako ezer 
gertatu.

Keinu hark izan zitzakeen 
ondorioak neurtu ote zituzten 
galdetuta, hauxe dio Kortabarriak: 
"Gauzak fedez, gogoz eta senti-
menduz egiten direnean, ez zara 
ondorioetaz arduratzen". Edoze-
lan ere, egon zen ondoriorik? 
"Bueno, etxera dei batzuk-eta 
egin zizkiguten, baina ez zen 
hortik pasa". 

Ikurrina zelan sortu zuten 
eta zelan eraman zuten Atotxara, 
hori ere istorio bitxia da: Josean 
de la Hoz Uranga orduko Reale-
ko jokalariak esan zuen "uste" 
zuela arrebak josi zuela ikurrina. 
Gero, De la Hozek eraman zuen 
etxetik, Getariatik Atotxara, eta 

Ikurrina zelaira atera zuten atotxan 1976an

'Gaztelu' bergararrari ere omenalditxoa egin zioten

Etziko derbian ospakizun bereziak izango dira

Protagonistek 
gogoan dute 
orain 34 urteko 
derbi historikoa

Ezkerretik eskumara, Egidazu (Athletic), Murillo (Reala), Orbegozo (Reala), Gaztelu, 

Arantzabal aita-semeak, Atotxan; atzean, Kortabarria.  |   GoIENa
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Salva Iriarteri eman zion. Deia
-ri emandako elkarrizketa baten, 
De la Hozek azaltzen ditu isilpe-
ko plan haren nondik norakoak: 
"Nire ideia izan zen. Kontuz era-
man genuen kontua, ez genuen 
jende askok jakiterik nahi (…). 
Partidua baino ordu erdi lehe-
nago, Iribarrekin hitz egin genuen 
eta hark taldekideekin kontsul-
tatu zuen. Baiezkoa eman zuten 
eta erabakia hartu genuen. Bai-
na ikurrina legez kanpokoa zen 
eta ez genekien zelan jokatu, 
Atotxako irteeran polizia nazio-
nalak egoten zirelako. Salva 
Iriarteri eman nion ikurrina. 
Belakiz eta urez betetako poltsa 
baten sartu zuen, eta, jokalariak 
irten zirenean, ni atzetik irten 
nintzen –ez nengoen deituta– eta 
Kortabarriari eta Iribarri pasa 
nien". Handik aurrera, zoramena: 
"Oso hunkigarria izan zen. Jen-
de askok negar egin zuen, oso 
hunkituta. Atotxak eztanda egin 
zuen, 15.000-16.000 lagun zeuden 

eta ezin daiteke hitzekin azaldu", 
jarraitzen du De la Hozek.

Orain ere, isilpeko plana 
Elkarrizketa berean, futbolista 
beteranoak esaten du ez dakiela 
ikurrina harekin ze gertatu zen. 

"Jokalariren batek hartuko zuen", 
esaten du. Eta litekeena da joka-
lari ezezagun hori gure oso ger-
tukoa izatea.

Ikurrina hartaz galdetu die 
Xabier Urtzelai kazetariak Deba-
goieneko orduko protagonistei. 

Inaxio Kortabarriarekin izan 
garenean ez digu esan nahi izan 
nork duen orduko ikurrina: "Asko 
maite dudan pertsona batek due-
la esango dizuet, ez gehiago". Eta, 
ondoren, kasualitatez galdetu 
diogu Gaztelu-ri ea berak ba ote 
dakien nork duen ikurrina, eta 
barrezka onartu digu berak due-
la etxean, baina ez digu komen-
tatu domekan derbian aterako 
dutenik. Hala ere, badakigu, Rea-
leko iturriek esanda, egun har-
tako ikurrin bera aterako dutela 
etzi. Hortaz, zerbait isilpean bada-
rabilte… Hori horrela den ala ez 
den, Anoeta beteko duten 30.000 
lagunek ikusiko dute emaitza.

"Bukatu eta gero ikusiko dut" 
Arrazoi askorengatik, oso berezia 
izango da domekako norgehia-
goka, eta Debagoienean irrikatan 
daude zaleak: hala, Arrasateko 
Monte tabernan eguen goizean 
jarri zituzten salgai Realak Arra-
satera bidalitako 30 sarrerak, eta 

07:00etan dagoeneko taberna noiz 
irekiko zain zeuden hainbat herri-
tar. Sarrerak 40 eta 90 euro arte-
ko prezioan saldu dira, eta bereha-
la bukatu dira.

Inaxio Kortabarria, joango 
da partidura: "Mendian ibiltzeko 
asmoa ere badut, baina norgehia-
goka berandu da, horrenbestez, 
iritsiko naiz partidura", konfir-
matu digu. Gaztelu-k gero ikusi-
ko du: " Horrelakoetan larregi 
sufritzen dut, eta ez zait komeni 
[Barre]. Realak jokatzen duenean 
sufritu egiten dut, eta horrelako 
partiduetan gehiago. Nahiago 
izaten dut partiduaren ostean, 
emaitza zein izan den dakidanean, 
irudiak ikusi".

Gaztelu-k dioenez, "Athletic 
jenio handiko taldea da, oso dina-
mikoa. Eurei gola egitea ez da 
batere erraza". Eta Iribarrek hau-
xe dio: "Noski, Athleticzaleok 
gure taldearen alde egingo dugu, 
baina partidu polit bat ikusi nahi 
dugu denok".

Arakistain (Bergara), Iribar, Egaña (Bergara) eta epaileak.  |   PEDro EGañak laGatakoa

jOsE Agustin Agustin A ArAntzABAL
rEalEko jokalarI ohIa

inAxiAxiA O kO kO k rtABArtABArt rriA
rEalEko kaPItaIN ohIa

jOsE AngEL iriEL iriEL BAr 
athlEtIcEko kaPItaIN ohIa

"Niretako oso-oso partidu berezia 
izan zen, egin zidaten 
omenaldiagatik, ikurrina atera 
genuelako... orduan semea 
besoetan neukala irten nintzen 
zelaira, eta bai, oroitzapen oso 
onak ditut. Orduan jendea oso 
inplikatuta zegoen, momentu 
zailak ziren haiek, baina gizartean 
gauzak aldatzen zebiltzan eta guk 
aurrera egin genuen".

"Zelan ahaztuko dut partidua, 
bi gol sartu nituen-eta! Hori bai, 
Satrustegiren gola izan zen 
ederrena. Nire lehenengo gola 
ezkerretik jasotako erdiraketa 
baten ondoren izan zen, lehenengo 
zutoin ondotik sartu nuen gola. 
Bigarrena, berriz, penaltiz sartu 
nuen".

"Oso urruti ikusten dut. Bi taldeen 
kontua izan zen. Gauza handia 
izan zen, momentu hunkigarria. 
Garai hartan giroa bero-bero 
zegoen, eta jokalariok pentsatu 
genuen guk ere gure bultzada egin 
behar genuela. Urangaren eta bion 
arteko gauza izan zen. Urangak 
zuen ikurrina futbol zelaira 
sartzeko ardura –futbol zelaira 
bidean polizien kontrol batean 
geratu zuten Uranga, autoa goitik 
behera ikuskatu zioten, baina ez 
zuten ikurrina topatu– eta 
aldagelara ekarri zutenean, guk 
bilbotarrei ikurrinarekin irteteko 
proposamena egin genien. Eurek 
batzarra egin zuten eta baiezkoa 
atera zen, eta halaxe egin 
genuen".

"Une aproposa zen aurrerapauso 
hori egiteko, eta hala egin genuen. 
Ekimen hark izango zituen 
ondorioen gainean ere egin genuen 
berba gure artean, baina 
buruarekin baino gehiago, 
bihotzarekin hartu genuen 
erabakia, eta aurrera".

"Domekara begira, bi taldeak 
parean daudela esango nuke. 
Realak hiru urte egin ditu bigarren 
mailan, eta Athleticeko zaleok ere 
bagenuen gogoa Reala lehen 
mailara itzultzeko; aste hasieratik 
joan gara igartzen domekako 
derbia berezia izango dela. Ni ez 
naiz pronostikoak egitearen 
aldeko, eta domekako partidura 
begira ere ez dut egiteko asmorik. 
Partidu polita ikusi nahi dugu". 

"Momentu zailak ziren, 
baina gizartean gauzak 
aldatzen zebiltzan"

"kontrol batean geratu 
zuten uranga, baina ez 
zioten ikurrina topatu"

"buruarekin baino 
gehiago, bihotzarekin 
hartu genuen erabakia"

Euskararen aldeko ekintzak domekan
Batik bat Realak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatu dituzte 
domekako ospakizunak. Athleticen erabateko adostasuna eta 
kolaborazioa izan dute horretarako. Partidua 21:00etan hasiko da, 
eta, horren aurretik, euskararen aldeko aldarrikapen bat egingo da; 
hala, Urkoren Guk euskaraz ipiniko dute eta jendeak abesteko 
aukera izango du; bestalde, markagailuetan bideo batzuk ipiniko 
dituzte, eta horietan Realeko eta Athleticeko jokalariak agertuko 
dira euskararen aldeko adierazpenak egiten. Horrek bidea 
zabalduko du Donostian Santo Tomas egunean Foru Aldundiak 
egin nahi duen karaoke erraldoi baterako. Gero, jokalariak zelaira 
irtengo dira orain 34 urte erabili zuten ikurrin berbera eramanda.

Foru Aldundiak euskararen alde egiten duen apustuaren 
bidetik dator ekitaldi hori; hala, Aldundiaren eskutik, Realeko 
jokalariek Gipuzkoa euskararekin bat leloa daramate elastikoetan.
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LASA jatetxea
Ozaeta jauregia 

943 76 10 55
BERGARA

Lasan artisau-turroiak egiten ditugu.
Etorri eta eros ezazu gurean!

Debagoieneko Mankomunita-
teak eskaintza zabala gertatu 
du bihartik eguaztenera. Gatza-
gan bisita gidatuak egingo 
dituzte egunero, 12:00etan eta 
13:00etan. Bergaran, abendua-
ren 5ean, 6an eta 8an, 10:30etik 
13:30era egongo da bulegoa 
zabalik; eta hilaren 7an, 10:30e-
tik 14:00etara eta 16:00etatik 
19:00etara. Oñatin, gomendatu 
dute aldez aurretik egitea erre-
serbak; eta Elgetan, hilaren 
5ean,10:00etan, egingo dute 
gerrari buruzko martxa. Beha-
rrezkoa da erreserba egitea.

turismo eskaintza 
zabala datozen 
eguneko zubia dela-eta

Ulma taldeak, Hermansoloña 
gobernuz kanpoko erakun-
dearekin eta bere fundazioa-
ren bidez, elkartasun azoka 
jarri zuen martxan eguazte-
nean. Ekimenaren helburua 
taldeko langile eta bazkide 
guzien artean arropa eta 
zapatekin kontainer bat bete-
tzea da, eta Argentinako Jose 
C. Pazera bidaltzea. Herman-
soloñak 8 urtetik gora dara-
matza han hainbat proiektu-
tan lanean. Urtarrilaren 31ra 
arte eraman daiteke mate-
riala Ulmara. 

ulma taldeak 
elkartasun azoka jarri 
du martxan asteon

Herrietako ekimen 
esanguratsuenak

ArrAsAtE
Txatxilipurdik antolatuta, bihar, 
zapatua, lip-duba grabatuko dute, 
16:00etan, Arbolapetan.

BErgArA
17:00etatik 19:00etara 
haurrendako jolasak eta merienda 
egongo dira, eta 20:30ean bertso 
afaria Mikel Arrillaga eta Oier 
Aizpurua bertsolariekin. Jardunek 
gertutako ekitaldiok Seminarioko 
jolastoki estalian izango dira.

ArEtxABALEtA
18:00etan euskararen aldeko 
manifestua irakurriko da Herriko 
Plazan. Jarraian, txistorra-jana. 
Loramendik, Udal Euskaltegiak 
eta Barriketan egitasmoak 
antolatuta.

EskOriAtzA
15:30ean, dantzak Luis Ezeizako 
ikasleekin; 16:30ean, jinkana eta 
jolasak. Eguraldiaren arabera, 
plazan edo pilotalekuan izango 
dira. 22:30ean, 8 begi antzezlana 
unibertsitatean.

AntzuOLA
19:30ean, gazte txokoak 
antolatuta pintxo dastatzea 
egingo dute, Zurrategin.

ArAmAiO
22:30ean, Kanpaiak jo bitartean 
antzerkia dago, kultura etxean. 

MIrIAN bItErI  |  arrasatE

Euskararen Nazioarteko Eguna-
ren harira ekitaldi ugari antola-
tu dituzte gaurko, egubakoitza, 
Debagoienean. Askotariko eki-
menak egingo dituzte bailara 
osoan; batzuetan, elkarteek ger-
tatutakoak izango dira eta beste 
batzuetan, berriz, erakundeek 
eta ikastetxeek. Azken horren 
adibide da Mondragon Uniber-
tsitateak gertatu duen Euskara-
ren Astea. 

Ekimenen artean, Unibertsi-
tateko Euskal Irakasleen Elkar-
tearekin (EIRE) batera antolatu-
tako euskarazko unibertsitate 
liburuen VI. erakusketa azpima-
rra daiteke. Mondragon Goi Esko-
la Politeknikoko liburutegian dago 
ikusgai martitzenetik gaur arte.

610 liburu
EIREk urtero antolatzen duen 
erakusketa da, argitaratutako 
Euskarazko Unibertsitate-Libu-
ruen Bilduma ezagutarazteko 
asmoz. Euskal Herriko uniber-
tsitate askotariko argitaletxeek 
kaleratutako euskarazko argital-

penak jaso dira hor. Aurtengo 
edizioan askotariko gaiak jorra-
tzen dituzten 610 titulu berri ikus 
daitezke liburutegian.  

Esan bezala, erakusketarekin 
martxan jarri zuen unibertsitateak 
aurtengo Euskararen Astea. Bai-
na hori ez da ekitaldi bakarra: 
aste osoan unibertsitateko cam-

pus ezberdinetan hainbat mahai
-inguru egin ostean, gaur, Eus-
kararen Asteari bukaera emate-
ko, hitzaldi bi egingo dituzte 
Eskoriatzako fakultatean: 10:00e-
tan, Nola atera norberaren hiz-
kuntza armairutik? lelopean; eta 
11:00etan, Euskalmapa proiektua
-ren gainekoa. 

Arrasateko campuseko liburutegian dago erakusketa.  |   MIrIaN BItErI

euskararen aldeko apustua 
berretsiko dute gaur gurean
Euskararen Nazioarteko Eguna dela-eta askotariko ekimenak gertatu dituzte; 
esaterako, Mondragon Unibertsitatean euskarazko liburuen erakusketa dute
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j.b.  |  arrasatE

Eider Alustitzaren (Idiazabal, 
1979) ustez, euskaraz bizi izate-
ko erabakia hartzea ez da "erron-
ka makala", erabaki hori hartzen 
duenak "traba ugari" aurkitu 
ohi ditu-eta "egunerokoan". 
EMUN lana euskalduntzeko koo-
peratibak asteon kaleratu dituen 
liburuxken eta elkarteak aurten 
abiarazi duen Immigrazio Planaz 
egin dugu berba harekin.
liburuxka bi atera dituzue. labur 
iezaguzu norendako diren.
Zer egin…? gida euskaraz bizi 
izatea aukeratu dutenendako 
da. Ez da erronka makala, eus-
karak bizi duen egoera kontuan 
hartuta. Euskara gaztelania eta 
frantsesaren pean dago, bi hiz-
kuntza horiek oso indartsuak 
dira eta euskaraz bizi nahi due-
nak traba ugari izan ohi ditu 
egunerokoan: hizkuntza gataz-
ka bizi du nonahi eta noiznahi. 
Liburuxka honetan aholku 
praktikoak jasotzen dira, eus-
karaz bizi eta hizkuntza gataz-
ka horiei aurre egin nahi die-
tenendako.

Hizkuntza harrerarako gida-
liburu praktikoa, bestalde, etor-
kinei harrera egiten dietenen-
dako da: gizarte laguntzaileak, 
immigrazio teknikariak, euska-
ra teknikariak, irakasleak…

Immigrazio Plana abiarazi duzue 
aurten. Nola irakatsiko diezue etor-
kinei euskaraz egiten? 
Hizkuntza harrerari buruz ari 
garenean, ez gara ari EGA titu-
lua ateratzeaz edo euskara esko-
letan izena emateaz. Lehenik 
eta behin, harrera egingo zaion 
pertsonaren hizkuntza ezagutu 
behar dugu. Gero, euskarare-
kiko sinpatia lortzea eta hemen-
go berri jasotzea lortu behar 
dugu. Harrera amaitutakoan 
eta integrazioaz ari garenean, 
orduan hitz egingo dugu eus-
kara ikasteari buruz. Immigra-
zio Planeko lehen fasea da hori; 
integrazioa geroago dator. Eta 
integrazioaren bidean, noski, 
hizkuntza da ardatzetako bat.

Eider Alustitza.  |   EMUN

eider alustitza | eMuneko teknikaria

"etorkinei euskara irakasteko, 
euren hizkuntza ezagutu behar da" 

Gomiztegi kooperatibako Koldo Madariaga gaztagilea gaztarekin, kontserbaziorako gazten artean.  |   jokIN BErEzIartUa

jOkIN bErEzIArtuA  |  oñatI

"Oso pozik gaude, nazioarteko 
saria delako eta errekonozimen-
duak gaztak egiten jarraitzeko 
bultzada handia ematen digula-
ko". Batista Otaegi Oñatiko Aran-
tzazu auzoko Gomiztegi koope-
ratibako gerentearen hitzak dira, 
Gomiztegiko gaztak World Chee-
se Award sariketan Idiazabal 
jatorri izena duten gazten artean 
urrezko domina jaso ostean 

–abendu erdialdean emango die-
te domina–. 30 urte daramatza 
Gomiztegik gaztak egiten eta 
azken urteotan hainbat sari jaso 
dituzte. Hortaz, ez da azken sari 
hau izan nazioartean jaso duten 
bakarra: duela lau urte urrezko 
eta zilarrezko domina bana ira-
bazi zituzten sariketa berean. 
Beraz, argi eta ozen esan daite-
ke Gomiztegiko gazten kalitateak 
ez duela behera egin. 

Oasia krisiaren basamortuan 
Horrez gain, Otaegik jakinarazi 
du bezero batzuen onespena ere 
jaso dutela. Izan ere, halako sariak 
Gomiztegiko gazten salmentak 
handitzeko aitzakia paregabea 
dira: "Bezero batzuk zoriondu 
gaituzte sariagatik eta ezin da 
ukatu bizi dugun krisi garai 
honetan halako sariak oso onak 
direla gure gaztaren promozio-
rako". World Cheese Awarden 
urrezko domina jaso izana krisiak 
eragindako basamortuan oasia 
dela esan genezake, beraz.   

Sariketa Birmingham-en (Inga-
laterra) egin zen. Europako, Ame-
rikako eta Afrikako 2.629 gazta 
aurkeztu ziren eta Idiazabal jato-
rridunek 41 domina lortu zituzten; 
horietako bat, Gomiztegirendako.

urrezko domina jaso du 
gomiztegin egindako gaztak
World cheese awards sariketan Idiazabal jatorria 
dutenen artean jaso du saria arantzazuko gaztak

j.b.  |  arrasatE

Rebeka Ubera, egun Batzar Nagu-
sietan bozeramaile dena, aurkeztu 
du Aralarrek datozen foru hautes-
kundeetarako Deba-Urola barru-
tiko zerrendaburu. Martitzenean 
Arrasateko Kulturaten Joxe Etxe-
berria Arrasateko zinegotziarekin 
eta Inazio garro Aretxabaletako 

alkatearekin batera egindako age-
rraldian, Uberak esan zuen, besteak 
beste, gizarte politikak sendotzea 
izango dela Aralarren lehentasuna. 
Hala, Uberak honako helburuak 
aipatu zituen: pribatizazioen kon-
tra egitea, Gipuzkoarako azpiegi-
tura egokiak egitea, euskararen 
alde egitea, zaborren kudeaketa 

egokia bultzatzea, garraio publikoa 
sendotzea eta etorkinen integrazioa 
bermatzea. 

'Entzun nahi zaitugu'
Kanpaina baten berri eman zuten, 
herritarren kexa eta iradokizu-
nendako. Herriz herri joango dira 
eta webgunea izango da ardatza.

ubera, Deba-urola barrutirako zerrendaburu
'Entzun nahi zaitugu' kanpaina ere aurkeztu du asteon aralarrek

Etxeberria, Ubera eta Garro martitzeneko agerraldian, Kulturaten.  |   txoMIN MaDINa
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oJd erakundeak ikuskatutako astekaria.

koMunIkAZIo tAldeA

laguntzaileak

G
aur da, bai. Urtean behin izaten da, sikiera gogora gaite-
zen. Dena dela, gehienok gogoan edukitzen dugu eta 
lekutxo bat ere ematen diogu. Bakoitzak jakingo du zen-
bat leku daukan eta ilarako zein tokitan jartzen duen. 

Hainbeste dira gaur egun ditugun eginbeharrak!
Hobekuntzarako hitzordua izaten dugu abenduaren hirua; 

aldekotasuna adieraztekoa, gure maitasuna erakustekoa, badihar-
dugula sentitzekoa. Eta maitatzen, hobetzen eta erabiltzen duenak 
lortuko du, dudarik gabe, hobekuntza hori.

Egun bateko (bakarreko) hobekuntzak, baina, ez du meritu 
handiegirik; izan ere, hobekuntza 
etengabea behar genuke hemen 
eta bestelako arloetan ere.

-Eta zein da, ba, gaur hobetzen 
jardun beharreko arloa? –esango 
duzu, agian, gehiegi ezagutzen 
ez banauzu. Gure hizkuntzare-
kiko jarrera da, lagun, hobetu 
beharrekoa; Euskararen Eguna 
dugu abenduaren hirua.  

Irrien lagunek lelo ikaragarria eman ziguten Korrika 16an; 
gogoratzen? Pirritx eta Porrotxek Sentitu, pentsatu eta egin jarri 
ziguten ekimen gisa. Hor daukagu jarraibidea, ez da hain zaila!

Gaur hasi eta hemendik aurrera horretan pausoak ematea 
besterik ez dugu. Eta izango dira, bai, aukerak. Korrika 17 bada-
tor, eta bide beretik dakar lelo berria: Maitatu, ikasi, ari… Eus-
kalakari! Euskalakari izango da, hortaz, euskara maitatzetik hasi 
eta hobetzeko eta erabiltzeko bidea jorratzen duena.

Denok daukagu zer hobetu, denok non lagundu.
Dagoeneko badira milaka eta milaka euskalakari gure Euskal 

Herri honetan; eta denei esker normalizatzen ari gara euskara, 
egoera hobetzen ari gara.

Euskalakari gehiago bagara, hobekuntza horrek abiada ika-
ragarria hartuko du; euskaldun guztiok euskalakari bihurtuz gero, 
biderkatu egingo da abiadura. Egingo al dugu?

Eta noiz hasi horretan? Ene, gaur da barren! Gaur da euska-
lakarion eguna!

OSkAr ElIzburu
'http://goiena.net/iritzia/'

Ene, gaur da barren!

"Egun bateko 
(bakarreko) 
hobekuntzak ez du 
meritu handiegirik"

z a b a l i k

A
zken egunotako asko nazioartekoak izan dira: emakumeen 
aurkako indarkeriaren kontrakoa, hiesaren kontrakoa 
eta gaurkoa euskaldun egiten gaituen aldagai nagusiaren 
eguna da: Euskararen Nazioarteko Eguna. Ohiko egune-

tatik bereizten ditugun egunak dira, ohikoetan betetzen ez ditu-
gunak gure buruari bete behar ditugula esateko ospatzen ditugun 
egunak. Bada, gaurkoak badu zerikusirik aurreko biekin: euska-
rak tratu txarrak jasaten ditu eta oso gaixo dago. Euskara hobe-
tzeko, baina, ez da erdara atxilotu behar eta ez du behar antido-
to miraritsurik. Dakigunok euskaraz egitea, besterik ez du behar 
euskarak. 

jOkIN bErEzIArtuA  | 'jbereziartua@goiena.com'

Nazioarteko egunen zeregina

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

Ikusmen 
laburra
Pello urzelai
http://berria.info/blogak/pello/

Wikileaks webguneak 
filtratutako agirien arabera, 
Estatu Batuetako 
diplomatikoek uste dute Jose 
Luis Rodriguez Zapatero 
Espainiako gobernuburuak 
"epe laburreko ikuspegia" 
duela eta "kalkulu elektorala 
lehenesten duela interes 
komunen gainetik". Ez da 
lehen aldia jokabide hori 
leporatu diotena Espainiako 
gobernuburuari. Oraingo 
honetan, usteak badu balio 
erantsi bat: ohar 
konfidentzial batean jasota 
izatearena. Filtratutako 
kableen artean, antza, 
badaude euskal auzia era 
batera edo bestera aipatzen 
dutenak, baina oraindik 
ezagutarazi gabe daude. 
Baliteke agiri horiek 
argitasuna ematea aurreko 
prozesuetan izandako 
jokabideaz, edo ez. 
Kezkagarriena da egungo 
konponbiderako aukerari 
ikuspegi motz horrekin eta 
kalkulu elektoralistekin 
helduko ote dion Espainiako 
Gobernuak. 

Ezker abertzaleak ziklo 
politiko berri baten aldeko 
apustua egina du; hain zuzen 
ere, borroka armaturik gabeko 
ziklo baten alde. Apustu 
politiko horretan aurrera 
egiteko, ezker abertzaleak 
"eragile politiko legal baten 
beharra du", Zutik Euskal 
Herria agirian bertan jasotzen 
denez. Lanabes hori lortze 
aldera, antolakunde berri bat 
jarri nahi du martxan, eta 
horretarako aurkeztu ditu 
oinarri eta printzipio nagusiak. 
Bide politiko eta demokratiko 
hutsen aldeko konpromisoaren 
adierazle gisa, helburu 
politikoak lortzeko, indarkeria 
erabiltzea edo erabileraren 
mehatxua errefusatu beharra 
aitortu du. Ziklo berrirako 
ibilbideko beste mugarri bat. 
Horrez gain, alderdi berriaren 
estatutuek Alderdi Legearen 
irizpideak beteko dituztela 
iragarri du. Ziklo berrirako 
oinarri berriak lantzen eta 
osatzen ari da urratsez urrats 
ezker abertzalea.

Azken mugimenduari 
buruz gainerako eragile 
politikoek izandako erantzuna 
kontuan hartzeko modukoa 
izan da. Ramon Jauregi 
Espainiako Gobernuko 
Lehendakaritza ministroaren 
adierazpenak bereziki 
esanguratsuak izan dira. 

Alderdi berriaren estatutuek 
Alderdien Legea betetzea "ez 
da nahikoa egungo estrategia 
aldarazteko", hori egin arren 
legezkotasuna ez duela lortuko 
eta hauteskundeetan 
aurkezterik ez duela izango 
iradokiz. Estatuko fiskal 
nagusi Candido Conde 
Pumpidok ildo beretik jo du: 
"ETArekin behin betiko hautsi 
behar dute, ETAk 
indarkeriarekin behin betiko 
hausten ez badu". Aldi berean, 
ETA mamu bezala astintzen 
ari direnak estrategia bera 
osatzen ari dira. Azken 
batean, gakoa ez baita legea, 
baizik eta estrategia politiko 
jakin hori, non indarkeriaren 
amaiera agintarientzat eroso 
diren parametroetan eman 
behar den, baita ikuspegi 
elektoraletik ere. Azken 
adierazpenen arabera, alderdi 
berriaren legeztatzeari legean 
jasotzen ez diren baldintzak 
jartzen ari dira. Jarrera 
oztopatzaile horrek beste ezer 
baino gehiago adierazten du 
ezker abertzalea hurrengo 
hauteskundeetan ez egoteko 
interes bat, udal eta 
diputazioen mapa politikoa 
beste lau urtez herri 
borondatearen arabera osatu 
gabe iraunarazteko interes 
bat. Epe laburreko ikuspegia 
litzateke.
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Hasiera 
Pedro Sologaistoa, jose Antonio 
Amundarain, jabi Altube eta jabier 
Arana 
(oñatiko laB helduak)
oñati

Aurrez esanda zegoen bezala, 
urriaren 29an egin ziren Euskal 
Herrian, hegoaldeko 
hiriburuetan, jubilatu eta 
pentsionisten eskaerak 
aldarrikatzeko manifestazioak.
Bildutako gizon eta emakume 
taldeen kopurua honela banatu 
zen: Bizkaian 500, Gipuzkoan 500, 
Nafarroan 250 eta Araban 200.

Donostiako manifestazioan 
parte hartu zutenak Prejubilatu 
eta Jubilatuen Federazioko 
FEVAAS, LAB Helduak eta 
Gipuzkoako jubilatuen elkarte 
batzuk izan ziren. Aurretik 
herriz herri egin ziren bilerak 
jubilatu elkarteetan, egoerak 
eskatzen duen erantzunak 
indartsua behar zuela izan 
azaltzeko, baina emaitza ez zen 
leku guztietan aldekoa izan.

Jubilatu elkarte gehiegi dago 
oraindik gobernu eta 
instituzioetan hartzen ari diren 
neurriei erantzuteko batere 
interesik agertzen ez dutenak.
Adibide bat jartzeko, Bergarako 
eta Arrasateko jubilatu egoitza 
batzuetan ez zituzten hartu nahi 
izan Plataformak ateratako 
kartelak eta eskuorriak.

Donostiako manifestazioa 
Diputazio aurrean amaitu zen 
eta audientzia bat idatziz eskatua 
zuten Plataformakoek Markel 
Olano PNVko diputatu 
nagusiarekin egoteko, baina bere 
idazkariak telefonoz erantzun 
zien esanaz ezin zituela 
errezibitu, 2011ko Aurrekontu 
Orokorrak prestatzen ari zelako.

Han bildutako gizon eta 
emakume jubilatuen eskaerak 
oinarri-oinarrizkoak dira:

-Pentsiodunen gehiengo 
handiena premia gorrian bizi da; 
are gehiago, emakumeak eta 
alargunak.

-Alargunen pentsioak 
%70ekoak izango zirela hitz 
eman ziguten; %52an jarraitzen 
dute.

-Bizi duin bat izateko 1.069 
eurotik beheragoko hileroko 
soldatarik ez luke egon behar.

-Gure pentsioak izoztuta, 
erosteko ahalmena %10 galduko 
dugu. Beraz, horren kontra 
egoteak zentzuzkoa izan beharko 
luke.

-Edadetu eta ezinduen 
pertsonen zaintza etxean egitea 
nahi du Diputazioak. Egoitza 
berririk egiteko dirurik ez ei 
dago eta. Ez dugu uste 
onargarria denik.

-Mediku errezeten parte bat 
ordainarazi nahi digute. Orain ez 
dugu ordaintzen.

-Anbulatorioko zerbitzuak eta 
langileak gutxitu egin dituzte.

-Mediku kontsultak ere 
ordainarazi egin nahi dizkigute.

Panorama honen aurrean 
PNVko diputatu nagusiak ez 
zuen eduki ez errespeturik eta ez 
balorerik Gipuzkoako Jubilatu 
eta Pentsiodunen Plataformak 
eskura eman nahi zion eskutitza 
hartzeko.

Hala ere, hasiera izateko ez 
dago gaizki bildu zen jende 
kopurua, eta, datorren urtean 
ere murrizketa gehiago izango 
diren arriskua dagoenez, ez 
pentsio jaitsieran bakarrik, baita 
Gizarte Segurantzan ere, lanean 
eta mobilizazioekin jarraitu 
beharko da, beste biderik ez 
dagoelako PSOE eta PNVren 
gizarte politikari aurre egiteko.

Euskararen Eguna 
abenduaren 3an 
bakarrik?
Aitzol Iparragirre
(laB Irakaskuntza)
arrasate

Azken urteotan hainbat ikerketa 
eta ebaluazio egin dira 
ikastetxeetan ikastereduen 
emaitzak aztertzeko. Eta 
horietan guztietan agerian 
geratu da egungo hizkuntz 
ereduen sistemak ez duela 
euskalduntzen. Horregatik, 
hezkuntza arloko eta 
euskalduntze arloko eragileak, 
eta euskal jendartea oro har, 
aspaldidanik ari dira eskatzen 
ereduen sistema gainditzea eta 
euskalduntzea bermatuko duen 
metodologia edo sistema ezartzea 
gure eskoletan (ikasle euskaldun 
eleanitzak bermatuko dituena). 

Azken azterketa Euskal 
Autonomia Erkidegoan 
Hezkuntza Sailak egindakoa 
dugu ikastetxe publiko eta 
kontzertatuetako 37.000 ikasleren 
artean, LHko laugarren eta 
DBHko bigarren mailetan. 
Bertatik hainbat ondorio 
esanguratsu eta larri atera 
daitezke gainbegiratu azkar 
batean. Maila kaxkarrenari 
begiratzen badiogu, ikus 
dezakegu lehen hezkuntzan 
%27,1ek ez dutela "hasierako 
maila" gainditzen, eta bigarren 
hezkuntzan %33,5ek; D ereduan 
bertan, DBHn %22,5ek 
"hasierako maila" daukate; A 
ereduan, berriz, hamarretik 
zortzi ikaslek ez dute euskararen 
nahikoa ezagutzarik. 
Hizkuntzaren "maila 
aurreratuari" begiratzen 
badiogu, ikus dezakegu LHn 
%29,2k ematen dutela maila hori, 
eta DBHn soilik %24,1ek.

Isabel Celaa andrearen ustez, 
emaitza hauek 2009koekiko 
hobekuntza adierazten dute, 
baina agerraldian adierazi 
zuenez, eskolak ezin du izan 
euskararen ezagutza bermatzeko 
tresna bakarra, eta beste hainbat 
faktorek ere eragiten dute.

Hezkuntza Sailaren azterketa 
hau Euskararen Eguna gertu 
dugunean ezagutu dugu, eta 
honek aukera ematen digu azken 
hausnarketa hauek egiteko. 
Batetik, eskubideak ditugu (herri 
baten eskubidea bere hezkuntza 
sistema antolatzeko bere kultura 
eta hizkuntzaren transmisio eta 
garapena ziurtatuz; eta 
herritarren eskubideak, legeetan 
jasoak, euskaren ezagutza 
bermatua izateko). Bestetik, 
betebeharrak (administrazioen 
obligazioak bermatzeko 
euskalduntzen duen sistema, 
besteak beste). Eta azkenik, egin 
beharrak (euskaldunok geure 
eskubideak bermatuak izateko, 
administrazioekin bat eginda, 
edo ez egunero geure esparruan 
egin beharreko). Euskararen 
eguna izan dadila, jendarteko 
beste esparruetan bezalaxe, 
eskoletan ere euskal hiztunon 
eskubideak aldarrikatzeko 
eguna, administrazioen jarrera 
salatzeko eta administrazioak 
behartzeko eguna, eta eskola 
komunitate osoa (ikasle, langile 
irakasle zein ez irakasle eta 
guraso) elkarrekin lanean 
jartzeko eguna. Hurrengo 364 
egunak bezalaxe.

Antzuolako herriari
basili Ormazabal, Dina Mujika eta 
joseba lezeta
(antzuolako Eaj-PNVko zinegotziak)
antzuola

Pedro Iturbek, Antzuolako 
alkateak, GOIENA Paperean eta 
Goiena Telebistan egindako
adierazpenak erantzun nahi 
genituzke eskutitz honen 
bitartez; izan ere, bere legealdiko 
estilo presidentzialistari 
jarraituz, axolagabe jokatzeaz 
salatu zituen EAJ-PNVko
zinegotziak, udal kontuen 
inguruko zergen igoeran 
abstenitu egin zirelako. Aldi 
berean, eskatu nahiko genieke 
publikoak diren GOIENA Papera 
eta Goiena Telebista hedabideei 
ere antzerako espazioak emateko 
oposizioan dauden talde nahiz 
zinegotziei, ematen diren kolore 
bateko informazioak beste 
batzuk dauzkatenekin 
kontrastatu ahal izateko.

Arduragabekeriarekin 
jokatzea leporatzen digu alkateak 
zergen %4,5eko igoera ez 
onartzeagatik. Gezurra da 
EAJ-PNVk 2009-2012ko plan 
ekonomiko-finantzarioa onartu 
zuela, zeren eta plan hau ez baita 
sekula santan udalbatzarrean 
bere onespenerako aurkeztu. 
Beraz, ez dakigu nondik atera 

dituen gure alderdiko aldeko 
botoak.

Agian, bere mesederako, 
gauzak eta kontzeptuak nahastu 
egiten ditu, elkarrizketan esaten 
duen bezala, udaletxe baten 
kudeaketaz hainbat ezjakintasun 
duelako. Gure taldeak onartu 
zuen, 2009ko aurrekontuak 
gauzatzeko, mailegu bat 
eskatzea, eta mailegu espediente 
honetan ekonomiko eta 
finantzarioa den plangintzaren 
txostenak aipatzen dira. Txosten 
hauetan hurrengo urteetarako 
sarrera eta gastuen eboluzioak 
aztertzen dira, eta 2010-2011-2012 
ekitaldietarako KPI %4,5 igoko 
dela aurreikusten da. Arrazoi 
sinple eta eduki gabe hau erabili 
du alkateak antzuolarrei zergak 
%4,5 igotzeko, beste hausnarketa 
sakonagoak egin barik. Esan, 
gaur egun, 2010eko KPIren 
aurreikuspenak %2,3an direla.

Alda dezagun gaiaz. Zabor 
bilketaren "atez ate" sistemaren 
ustezko inposaketak ere 
kezkatuta utzi gaitu. 
Herriarentzat hain garrantzitsua 
izango den gaiak badirudi ez 
duela ganorazko eztabaida bat 
izango, eta badirudi ere 
eskainiko duen informazioa ez 
dela batere kontrastatua izango, 
baizik eta guztiz interesatua, 
Gipuzkoako horrelako sistemak 
erabiltzen dituzten herrietatik 
datozen informazioak oso 
nahasiak direnean. Beraz, gure 
ustez ezinbestekoa da gai hau 
herritarrekin sakon 
eztabaidatzea eta informatzea.

2011ko aurrekontuak lantzen 
hasi direla aipatzen du alkateak. 
Guk dakigunez, batzordeetan, eta 
batez ere Ogasun batzordean ez 
dira oraindik aipatu ere egin 
datorren urteko aurrekontuak.

Legealdia amaitzear dagoela 
eta, hausnarketa sakon bat 
egiten dugu EAJ-PNV taldeko 
zinegotziok. Onartu genituen 
hauteskundeetako emaitzak, eta 
horren ondorioz oposizio 
eraikitzaile bat egitea erabaki 
genuen. Aurreko legealdi 
batzuetan gertatu izan dena ez 
genuen errepikatu nahi, 
udaletxeko giroa eta aldi berean 
herriko giroa nahasteraino. Uste 
dugu jarrera positibo honen 
bidez makina bat proiektu 
gauzatu direla legealdi honetan, 
eta horretaz harro gaude. Beraz, 
ez dugu ulertzen alkateak 
EAJ-PNV alderdiarekiko 
azaltzen duen nolabaiteko 
amorrua. Bere akatsen errudun 
sentiarazi nahi gaitu, 
erantzukizuna beti besteena 
omen delakoan: Foru Aldundia, 
Eusko Jaurlaritza, bestelako 
alderdiena...

Alkate jauna, Antzuolako 
herriaren arazoak zeure 
ardurapean daude; beraz, zuri 
dagokizu hauei irtenbidea 
topatzea. Gu prest gaude 
elkarlanean aritzeko, orain 
arteko gobernu presidentzialista 
albo batera uzten baduzu. Ez 
hustu edukieraz batzordeak, 
eman erabakitzeko eta subirano 
izateko ahalmena.

Gure amaren etxea
Eneko barberena
(txatxilipurdi elkartea)
arrasate

Dagoenean bon-bon eta ez 
dagoenean hor konpon, dio 
euskal atsotitzak. Azken 
urteotako goialdi ekonomikoak 
jo behar zuen behea eta gorri 
baino gorriago dator aurtengoan 
negua. Langabezia eta 
txirotasuna gorantz doaz, 
enpresak ireki baino itxi egiten 
diren garaiotan. Miopeak ez izan 
arren, oraindik argi gutxi 
ikusten da tunelaren amaieran. 
Familia askorentzat ez dira garai 
gozoak.

Euskalgintza ere, gizarte osoa 
lez, ekonomia krisia pairatzen 
ari da. Badugu, zorionez, 
norbanako eta instituzio askoren 
sostengua, baina gerrikoari zulo 
berriak egin behar izan dizkiogu.  
Beldurra dugu, gainera, ez ote 
den azken bi urteotako jaitsiera 
luzarorako izango; izan ere, diru 
igoerak motel eta jaitsierak 
braustean egiten baitira.

Neurriak hartu ditugu, 
diruarekin are zuhurrago eta 
kamutsago jokatzeko. Ahal 
denean, behintzat, irudimenez 
estaltzeko jardueratan sor 
litezkeen zuloak.

Bidenabar, mito zahar bezain 
faltsu bat kendu nahi nuke: 
euskalgintza subentziotik bizi 
dela, alegia. Egia da diru 
laguntzak jasotzen ditugula, 
baina beste ezein industriak edo 
jarduerak lez (dela autogintza 
bultzatzeko 2.000 euroak, dela 
kultura bultzatzeko bonuak 
Gabonetan, dela I+G bultzatzeko 
enpresek dituzten laguntzak…). 
Gizarteak estimatzen dituen 
jarduerak egiten dituelako eta 
behar dituen jarduerak egiten 
ditugulako jasotzen ditugu diru 
laguntzak.

Ez gaude kopetilun, ez gaude 
haserre. Arduraz jokatzen ari 
gara. Jakin baitakigu zein den 
gure erantzukizuna, egokitu 
zaigun misioa. Esku artera iritsi 
zaigun altxorra, gure hizkuntza, 
hurrengo belaunaldiei ahalik eta 
osasuntsuen igortzea. Euskarak 
minorizazio historiko bat bizi 
izan du auzo dituen hizkuntzen 
hiztunen presio eta jarrera 
zurrupatzailearengatik. Buelta 
ematen ari gara egoera horri, 
baina oraindik lan ugari dago 
egiteke.

Diruarekin ala diru gabe, 
euskararen aldeko lana egiten 
jarraitu behar dugu. Alabaina, 
dugunari eustea pauso 
garrantzitsua da. Bestela, haize 
boladak erakutsi dezake gure 
amaren etxea harrizkoa ordez 
lastozkoa dela.

gutunak
atal honetan argitaratzeko diren gutunek, gehienez izan behar dituzte 1.900 karaktere (hutsuneak barne) edo 50 lerro. 
goienak eskubidea du gutuna laburtzeko. 

gutunarekin batera bidali beharrekoak dira: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. 
gutuna helarazteko bideak dira: ibarra 6, 20570 bergara  |  goiena@goiena.com  |  Faxa: 943 25 05 13
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Pedro Miguel Etxenike (Isaba, 
1950) zientzialaria Euskal Herri-
ko Unibertsitateko Fisika Depar-
tamentuko katedraduna da. 
Donostia International Physics 
Center-eko zuzendari; Jakiunde-
ko presidente; Donostiako Nano-
guneko bazkideen batzordeko 
presidente; Innobasque-ko presi-
denteorde. Garaikoetxearen Jaur-
laritzako sailburu 1980tik 1984ra. 
Principe de Asturias saria jaso 
zuen 1998an, Ikerkuntza Zienti-
fiko eta Teknikoaren alorrean. 
Euskal Herriko ikerlari handie-
netakoa da. Joan den egubakoi-
tzean berbaldia egin zuen Berga-
ran, UNEDen ikasturte hasiera 
ekitaldian.
Meritu handiagoa dauka urrutiko 
unibertsitateetako ikasleak?
Bai; hala ere, egia da gaur egun 
geroago eta ezberdintasun txi-
kiagoa dagoela modu bateko edo 
besteko unibertsitateen artean. 
Gaur egungo unibertsitate moder-
noaren kontzeptua gertuago dago 
urrutiko unibertsitatetik lehen-
goa baino. Teknologia berriek 
ahalbidetzen dute muga geogra-
fikoak gainditzea. Gaur egun 
ikasleen eta irakasleen artean 
elkar eragiteko aukera handiagoak 
daude. UNEDek etorkizun handia 
dauka.
jakintzaren gainean jardun zenuen 
bergaran. Ezinbestekoa da jakin-
tzaren gaineko pasioa edukitzea?
Lehenbizi, wolframioaren gainean 
egin nuen berba. Gero, lotu nuen 
Bergararekin Proust-en bitartez. 
Gogoratu nituen atomoak sorra-
razi dituen aldaketa teknologikoak. 
Nabarmendu nuen unibertsita-
teetan ikertzeko eta ikasteko 
pasioa, askatasuna, galderak egin 
eta erantzuteko. Etorkizunean, 
lehiakorrak izango gara ezagutza 
produkzio sistemara eroaten asma-
tzen badugu. Bestalde, euskarak 
etorkizuna du jakintzan. Zientzia 
ingelesez idazten da eta idatziko 
da, baina horrek ez du esan nahi 
arbeletan, laborategietan, ikasge-
letan, euskaraz eztabaidatuko ez 
denik. Atxagak zioen orain hurren-
goan Jakiunden, euskara xaboia-
ren kontrakoak dela: zenbat eta 
gehiago erabili handiagoa da, 
xaboiaren kontrara.
baina dena ez da zientzia eta tek-
nologia.
Hori da. Ingurunea da inportan-
tea, geure hizkuntza, ingurune 
naturala… Esate baterako, Ame-
rikako Estatu Batuetan bizi den 
batek, esaterako, kontsumitzen 
du europar bateak baino bi bider 

gehiago energia; 10 bider gehia-
go txinatar batek baino; 20 bider 
gehiago indiar batek baino eta 
30 bider gehiago afrikar batek 
baino. 
Pasioa ezinbestekoa da.
Bai, jakina. Donostia Internatio-
nal Physics Center-en 10. urteu-
rrena ospatzeko kongresu garran-
tzitsua egin genuen orain dela 
gutxi Donostian eta 10 Nobel 
saridun izan genituen geurekin. 
Ezinbestekoa da irakasleek beren 
ikasleei jakintzaren gaineko 
pasioa erakustea. Hori lortuz 
gero, jendeak modu esponentzia-
lean ikasten du.
Wolframioa aipatu duzu eta toki 
egokiagorik ez horren gainean ber-
ba egiteko bergara baino.
Bergararrek jakingo dute Elhuyar 
anaien berri, baina gutxik jakin-
go du wolframioa ez dela existi-
tzen unibertsoaren hasieratik. 
Eta behin unibertsoan, berdin 
dira hemen eta Jupiterren. Mate-
riaren egonkortasun osoa da. 
zer da jakiunde?
Diziplina askotako akademia da. 
Estatutuek aurreikusten dute 80 
akademiko batzea eta gaur egun 
gara 40. Gazte jendea, puntako 
ikerlariak batu nahi ditugu. Eta 
bultzatu nahi ditugu, besteak 
beste ezagutza, zientzia ezberdi-
nek elkarren artean dituzten 
harremanak, hainbat gairen gai-
nean jendartean sortzen diren 
galdera estrategikoei erantzunak… 
Bernardo Atxagak, esaterako, 
planteatzen zuen hezkuntza sis-
teman bultzatu behar dela lite-
raturarenganako eta idazketa-
renganako gustua. 
jakiunden batzen zarete Euskal 
Herriko pertsona jakintsuenak.
Hastapenetan gaude. Epe luze-
rako erakundea da. Era honeta-
ko erakundeen artean ospetsue-
na, The Royal Society ingelesa, 
1662an sortu zen. Oinarriak jar-
tzen eta, garrantzitsuena dena, 
finantzazioa bilatzen dihardugu. 
Bi bergararrek garrantzia han-
dia izan dute akademia horren 
sorreran, Jabier Retegik eta Jesus 
Ugaldek. 
Donostia Europako hiri erreferen-
te da berrikuntza, jakintza edo 
fisika alorrean?
2000. urtean Donostiako urrezko 
domina jaso nuenean, konpro-
misoa hartu nuen Donostia, 
hainbeste gauzarengatik ezagu-
na dena, zientziaren alorrean 
ere ezaguna izan zedin. Aban-
goardiazko edo goi mailako zien-
tzia egiteaz gain, hiritarrak 
zientziaz zipriztinduko dituen 

hiri bihurtzeko konpromisoa, 
donostiarrek zientzia bizi eta 
goza dezaten. Ondo goaz. 
Ze mailatan gaude fisika alorrean 
munduarekin alderatuta?
Ikerlari bikainak ditugu eta iker-
lari hauek idazten dituzten arti-
kuluak 5.000 eta 6.000 aipamen 
jasotzen dituzte urtero. Eta horiek 
aipatzen dute Donostian eginda-
ko zientzia. Hori oso garrantzitsua 
da. Goreneko mailan gaude. Aban-
goardiazko zientziaren alorrean 
edo zaude edo ez zaude. Eta gu 
bagaude. 

Herritarrengana heltzen da egiten 
duzuen lana?
Baietz uste dut. Donostia Inter-
national Physics Center-ek anto-
latutako jardunaldietara jende 
asko hurbildu zen. 1.400 lagunek 
bete zuten aurten Kursaal egu-
nero eta 6.000 lagunetik gora 
jarraitu dute Internet bidez. 
Erakundeek apustu garbia egiten 
dute berrikuntzaren, jakintzaren 
edo etorkizunaren alde?
Krisiagatik denok estutu behar 
izan dugu gerrikoa. Dena den, 
aurreko Jaurlaritzak apustu gar-
bia egin zuen zientzia eta tekno-
logien alde eta oraingoak ere 
badirudi ildo beretik diharduela. 
Aurrekontuei eutsi zaie orain 
arte, hori jakinarazi dute lehen-
dakariak eta Hezkuntza eta Iker-
kuntza sailburuak. Kutxak, Gipuz-
koako Foru Aldundiak, Donos-
tiako Udalak eta beste erakunde 
pribatu batzuek ere laguntzen 
digute. Erakundeen konpromisoa 
ezinbestekoa da. Zientzia epe 
luzeko kontua da eta laguntza 
etengabekoa ezinbestekoa. 
laborategietan ikertzen dituzuen 
materiak eguneroko bizitzan apli-
kazioa dute? 
Une honetan egiten dihardugun 
telefono bidezko elkarrizketa 
honek, esaterako. Edo, laserra, 
aurten 50 urte betetzen dituena, 
nonahikoa da. Unibertsoko ten-
peratura baxuenak laser bidez 
lortzen dira, gaur egun gripearen 
birusari aurre egin diezaiokegu 
laserrez, kirurgia egiten da… 
Erresonantzia magnetikoa begi-
ra gaur egun zenbatetan erabiltzen 
den. Penizilina. GPS-ak…
Hezkuntza, unibertsitate eta iker-
kuntza sailburu izan zinen 80ko 
hamarkadan. gaur egun hobeto ala 
okerrago gaude?
Askoz ere hobeto. Baliabide gehia-
go ditugu. Autogobernua eta 
kontzertu ekonomikoa izan dira 
erabakigarriak eta euskal hez-
kuntzaren kalitatea hobetzen 
lagundu du.
gaur egungo belaunaldiak hobeto 
prestatuta daude, kultuagoak 
dira?
Gauza bat da bitarrekoak eta 
beste bat zela erabiltzen diren. 
Zaila da definitzea kultua zer 
den. Oraingo belaunaldiek dau-
kate abilezia batzuk geuk ez 
geneukanak. Teknologia berriak 
erraztasun handiz erabiltzen 
dituzte eta gaur egun edozein 
zalantza azkar uxa daiteke Inter-
neten, baina, era berean, infor-
mazioaren amaraunean ito gai-
tezke.

Pedro Miguel etxenike | zientzialaria

"Donostia zientziaren alorrean ere 
munduan ezaguna izatea nahi dut" 

Pedro Miguel Etxenikek berbaldia eman zuen UNEDen ikasturte hasiera ekitaldian
Wolframioaz, jakintzaz eta erakustearen pasioaz jardun zuen zientzialari nafarrak

Pedro Miguel Etxenike, joan den egubakoitzean, Bergaran.  |  jUlEN IrIoNDo

"Abangoardiazko 
zientziaren alorrean 
edo zaude edo ez 
zaude; gu bagaude"

"zientzia epe luzeko 
kontua da; laguntza 
etengabekoa 
ezinbestekoa da"
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lANDEr MuñAgOrrI  |  arEtxaBalEta

Jesus Mari Herrasti atxabalta-
rrari bere aitak hala esaten omen 
zion: "Saltsa guztietan sartuta, 
gosea besterik ez duk pasako!". 
Kasu handirik ez zion egin, eta 
herriko hamaika ekimenetan 
hartzen du parte. Izan antolakun-
tzan ala norgehiagokan. 37 urtez 
Coprecin lan egin eta gero, egun 
erretiroa hartuta dago, baina 
emaztearen Cafe la Brasileña 
kafetegian laguntzen du. Pertso-
na batzuk ez dira geldirik egote-
koak!
Mendizalea omen zaitugu oso. 
logroño inguruan egiten den Val-
vanerada martxan hartzen duzu 
parte; erretiroa hartu zenuenean 
estreinakoz. lehenago hasterik 
ez?
Lagun batek esan zidan "zu beti 
mendira joan bai, baina ez duzu 
sekula martxa handietan parte 
hartu". Jubilatu ostean hasi nin-
tzen preparatzen, eta orduan joan 
nintzen estreinakoz, orain hiru 
urte.
Nolako ibilbidea da?
Gogorra. 60 kilometro inguru 
ditu, eta gehiena Santiagoko 
bidean egiten bada ere, azken 
zatia da gogorrena. Gauez egiten 
da gainera, arratsaldeko 8etan 
hasi eta 12 ordu inguru behar 
dira amaitzeko.
gaupasa egiteko beste modu bat.
Kalean gainera animazio handia 
egoten da, parrandan dagoen 
jendeak animatzen gaitu.
Etxean ere ibiltzen zara mendi mar-
txa antolatzen, ala?
Fundatzaileetako bat ere banaiz. 
Bi urterik behin antolatzen da 
mendi martxa, baina orain Murru-
kixo mendizale elkarteak hartu 
du horren ardura. Laguntzera 
joaten naiz, bidea markatzen-eta, 
baina parte hartzera ez. Nire 
kasa ibiltzen naiz orain, bazka-
londoren, beti. Orain gainera 
perretxiko garaia izaki...

Perretxikuak bakarrik ez. basara-
netan ere ibiltzen zara...
Bai. Basaran denboraldia hasi 
aurretik gainera loreak zelan 
dauden begiratzen ibiltzen naiz. 
Argazkiak ateratzen dizkiet, jaki-
teko zein lore den ona eta zein 
ez. Ondoren fruitua hartzeko 
garaian ere batean eta bestean 
begira aritzen naiz basaran one-
nak bilatzen.
Patxarana egiteak bere lana eta 
sakrifizioa eskatzen du-eta.
Noski. Gainera patxaran guztiak 
ez ditut garai berean egiten, lehe-
nengo bat egiten dut, gero bestea. 
Basaranak ere garai ezberdinetan 
biltzen ditut, eta horren arabera 
ezberdina ateratzen da patxarana. 
Botila bakoitza etiketatu egiten 
dut jakiteko noizko frutarekin 
e ta  ze in  an i sek in  eg inda 
dagoen.
Horrenbesteko patxaranzalea zara 
ala?

Nik patxarana gutxi edaten dut, 
gehienbat lehiaketarako egiten 
dut. Aretxabaletako lehiaketa 
hiru bider irabazi dut, 2004, 2005 
eta 2006an; bigarren bi bider sail-
katu naiz, eta hirugarren behin. 
Jende asko etortzen zait patxaran 
eske, behin Bartzelonatik ere 
etorri zitzaizkidan, baina nik ez 
dut saltzen. Eman agian bai, bai-
na hortik aurrera...
Espainian ere ezaguna zara ala? 
tVEra joan zinenean 'patxarangile' 
bezala izendatu zintuzten...
Identity saioan izan zen. Hainbat 
pertsonaren artean parte hartzai-
leek asmatu behar zuten bakoitzak 
zer egiten duen. Esan zuten: 
"patxarangilea da", eta asmatu 
egin zuten ni nintzela.
Patxarangilea zarela ikusiko zaizu 
aurpegian!
(Barre). Ez dakit, hark hala esan 
zuen, bere aitaren antza hartzen 
zidala...

gabonak hurbiltzen ari direla, Olen-
tzero gisa ere aritzen zara. Hautsa 
kentzen hasi al zara jantziari?
Beti daukat preparatuta. Aurten 
oraindik ez didate esan, baina 
pentsatzen dut han ibiliko nai-
zela. Haurrak ere kontrolatzen 
hasi naiz, badakit zer behar duen 
bakoitzak. Asto gainean joaten 
naiz eurengana. Badakizu saltsa 
guztietako perrexila omen naiz 
eta...
Perrexila ez dakit, baina garoa jar-
tzen ibiltzen zara San juan bezpe-
ran ere...
Asko dakizu zuk! Hori sekretua 
da baino... Luis Mari Otxoa eta 
ni ibiltzen gara. Orain dela hiru 
urte hasi ginen Aretxabaletako 
etxe guztietako portaletan garoa 
jartzen. Gurutzeak ere jartzen 
ditugu atari batzuetan. Ohitura 
zaharra berreskuratzeko asmoa-
rekin egin genuen, borondatea-
gatik egiten dugun zerbait da.

h e r r i ta r r a k

Jesus Mari Herrasti Sardan Cafe la Brasileñan 2005ean irabazi zuen patxaran lehiaketako koparekin.  |  laNDEr MUñaGorrI

"basaran garaia 
hasi aurretik 
landarearen loreak 
kontrolatzen ditut"

"Otxoarekin batera, 
San juan bezperan 
garoa jartzen dugu 
herriko atarietan"

nirE HErriAn

EkintzA ugAri 
HErriAn

HErrikOA
BALOrAtu Atu A Ez

:)

:(

"Aretxabaletak gauza on 
asko dauzka. Hala ere, 
azpimarratzekotan kultura 
aldetik antolatzen diren 
hainbat ekitaldi 
azpimarratuko nituzke. 
Arkupetik gauza asko atera 
dituzte. Bestetik, kiroletan 
ere gauza politak egiten 
dabiltza herriko taldeak. 
Hor dago, esaterako, UDA 
taldea, saskibaloia...".

"Gauza txarrak gutxi 
aterako nizkioke herriari, 
baina askotan iruditzen 
zait gurea ez dugula behar 
beste baloratzen. Ez 
daukagu guregan 
konfiantzarik eta 
kanpokoek egiten dutena 
beti hobeto dagoela 
iruditzen zaigu. Guk egiten 
ditugun gauzei ez diegu 
garrantzirik ematen".

Jesus Mari Herrasti 'sardan' | saltsa guztietako osagaia

saltsa guztietan sartuta dago, baina batez ere, patxarangile bezala ezagutzen dute aretxabaletan

"bartzelonatik ere etorri izan zaizkit 
patxarana erosteko asmotan"

d u e l a  5  u r t e

Mankomunitateak atzera bota 
zuen Procarsa enpresak hiltegia 
kudeatzeko egin zuen proposa-
mena. Hiltegia publiko izatea 
nahi zuela erabaki zuen Manko-
munitateak. Okelaren sektoreak, 
berriz, bere kezka azaldu zuen 
hiltegiaren etorkizunaren aurrean; 
gestio eta inbertsio planak alda-
rrikatu zituzten, besteak beste.

Hiltegia kolokan
2005-12-02

d u e l a  1 0  u rt e

Debagoieneko Mankomunitateak kartoia 
batzeko zerbitzu berria jarri zuen abian 
2000ko abenduan. Bereziki denda eta enpre-
sa txikiei zuzendutako zerbitzua zen; hain 
zuzen, merkatariek jasaten zituzten eragoz-
penak konpontzea zen helburu nagusia. 
Etxeko zaborra uzten zen leku berean hasi 
zen Mankomunitatea kartoia batzen, eta 
asteko hiru egunetan ekin zioten kartoiak 
batzeari.

2000-12-01

kartoia batzeko zerbitzu berezia
Rafaela Romero eta Paco Gartzia arrasatea-
rrak Gipuzkoako PSE-EEko zuzendaritzako 
kide izendatu zituzten orain dela hamar 
urte. Manuel Huertas idazkari berriaren 
lantaldean aritzeko, Lurralde Antolakuntza 
eta Ingurumen saileko arduradun aukeratu 
zuten Romero eta Paco Gartzia bokal. Rome-
ro Gipuzkoako Batzar Nagusietako presi-
dentea da gaur eta Gartzia Arrasateko 
zinegotzi eta legebiltzarkidea.

2000-12-05

bi arrasatear gipuzkoako Pse-een

Paco Gartzia eta Rafaela Romero.  |   arrasatE PrEss
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H e r r i a k

lEIrE kOrtArtArt bArrIA  |  oñatI

Animaliak edukitzearen eta babes-
tearen gaineko araua izango du 
Oñatik datorren urtean; izan ere, 
udalbatzak onartu du, behin-behi-
neko gisa, horren inguruko udal 
ordenantza. Orain, alegazioak 
jartzeko epea zabaldu da, eta 
martxorako espero du Udalak 
araua behin betiko onartua eta 
indarrean izatea. "Lehen bage-
neukan ordenantza bat, baina ez 
zen oso zehatza. Orain, dena 
berritu egin dugu eta animalia 
guztiendako balio duen ordenan-
tza bat da; ez da bakarrik txaku-
rren gainekoa, baizik eta katuen, 
ahateen, txorien… gainekoa ere", 
azaltzen du Azpiegitura, Zerbitzu 
eta Ingurumen zinegotzi Jose 
Mari Igartuak.

Ordenantza bat lege-oinarri 
bat da Udalarendako, ziurtatzeko 
arauak bete egiten direla. Hala, 
animaliaren bat ondo ez zain-
tzearren edo jabeek euren ardu-
rak ondo ez betetzearren orain 

arte ere arazoak gertatu izan dira 
batzuetan, baina isuna jarriz 
gero, jabeak hura errekurritu 
egin zezakeen. 

txakur-jabeen gaineko kexuaktxakur-jabeen gaineko kexuakt
Araua "Oñatiren ezaugarrietara 
egokitzen da", Igartuak dioskunez. 
Adibide pare bat ipintzen du: 
"Olakuako ahateen inguruan 
arazo larria geneukan, eta ekai-
nean neurriak hartu genituen. 
Izan ere, azkenaldian, arratoiak 
agertu ziren putzuan, jendeak 
jaten ematen zielako ahateei eta 
eguraldia sikua izan zelako. Orain, 
astero kontrolak egiten ditugu 
eta, asko kostata, baina egoera 
menderatuta daukagu. Eta sasoi 
baten, plazako usoekin ere arazoa 
izan genuen, arrazoi berarenga-
tik; inguruko etxeetako balkoiak
-eta zikintzen zituzten. Orain, 
debekatuta geratuko da leku 
publikoetan, lorategietan, par-
keetan, plazan… animaliei jaten 
ematea".

Edozein modutan, "gehien, 
txakurren jabeei eragingo die", 
esaten du zinegotziak. "Kexu asko 
jasotzen ditugu Udalean: jabeek 
gorotzak ez dituztelako batzen; 
txakurrak lorategietan-eta ibiltzen 
direlako, beharbada bertan txiza 
egin, eta gero umeren bat han 
jolasean ibiltzen delako… eta 
lorategiak jartzen ditugu jendeak 
gozatzeko".

Igartuak argi utzi gura du 
"jabe batzuk oso-oso finak" dire-
la eta "beti" batzen dituztela txa-

kurrek utzitako zikinkeriak; 
baina "beste jabe batzuk oso gaiz-
ki" portatzen direla euren ardu-
rak betetzea tokatzen denean. 
Orain, azken horiek argiago ibi-
li beharko dira: "Oraingo araua 
aurrera eramango dugu; kosta 
egingo zaigu, baina egingo dugu", 
esaten du zinegotziak. Azken 
txakur-jabe horiei bultzadatxo 
bat emateko, "prozesu guztia 
bukatzen denean", udaletxean 
poltsa batzuk banatzen hasiko 
dira, gorotzak-eta batzeko.

Babestea da helburu nagusia 
Ordenantzaren helburu nagusia 
da animaliok babestea. Horrega-
tik, erabat debekatuta daude 
animaliak modu bortitzean aka-
batzea, animalien arteko borroka 
saioak, albaitariak kontrolatu 
bako mozketak egitea animalioi, 
animaliak abandonatzea edo edo-
zein motatako kalteak egitea.

Etxean eduki daitezke anima-
liok, etxearen eta animalion 
ezaugarriek hori ondo egiteko 
aukera ematen dutenean. Patioe-
tan, balkoietan, sotoetan eta 
antzeko jabego pribatuetan ere 
ezingo dira eduki, auzokideen-
dako edo oinezkoendako "usaina 
zein zikinkeria sortu edo ulua 
zein zaunka gogaikarriak" sortzen 
badira.

Ordenantzaren eremua "Oña-
tiko hirigune espazio guztia" da. 
Hor, txakurrak lotuta eraman 
beharko dira; eta ezingo dira aske 
utzi herriguneko parke edo kalee-
tan.

Olakuako putzuan bizi diren ahateei jaten ematea debekatuta egongo da.  |   lEIrE kortaBarrIa

abereak eduki eta babestearen gaineko ordenantza egin du Udalak
arau-hausteak 30 eta 15.000 euro arteko isunekin zigortuko dira

Animalien gaineko araudi 
berria, datorren urtean

Ordenantza, 
labur

HELBuruAk
Era guztietako animalien 
edukitzea arautzea, 
animalien eta pertsonen 
elkarbizitza antolatuz, 
gerta daitezkeen arriskuak 
eta trabak ekidinez.

LEkuA
Oñatiko hirigune osoan 
eragingo du ordenantzak.

ArAutik kAnpO
Ordenantzak ez ditu 
arautzen honakoak: ehiza, 
arrantza, uso-tiroko 
lehiaketak, animaliekin 
egiten diren herri kirolak, 
nekazari ustiaketak eta 
zezenketa ikuskizunak.

BABEs nEurriAk
Animaliak ezingo dira 
bortizki akabatu edo gaizki 
tratatu; debekatuta daude 
animalien arteko borroka 
saioak, kontrol bako 
mozketak egitea, animaliak  
abandonatzea, drogak 
ematea eta babestutako 
espezieetako animaliak 
saltzea.

txAkurrAk
Txakurrak beti lotuta 
eraman beharko dira 
herrigunean; jabeak 
identifikatu eta erroldatu 
egin beharko ditu, 
derrigorrez; euren gorotzak 
beti jaso egin behar dira 
eta dagokion lekuan bota… 

jAtAtA En EmAtAtA EA
Leku publikoetan ezingo 
zaie animaliei jaten ematen 
(usoak, ahateak…).

EsAnAk

J o s e  M a r i  i g a r t u a   |   a z P i e g i t u r a ,  z e r b i t z u  e ta  i n g u r u M e n  z i n e g o t z i a

"Olakuako ahateei 
jaten ematen zien 
jendeak; bada, orain, 
hori debekatuta 
geratuko da"

"Arauak hirigune 
osoa hartzen du, eta 
hor, lotuta eraman 
beharko dira 
txakurrak"
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ubANE MADErA  |  arrasatE

Nahikoa zeresan eragin dute 
Arrasaten eta inguruan atzo, 
eguen goizaldean Tontorreta etxe 
ondoko zelaian elurretan marraz-
tuta azaldu ziren "zirkulu per-
fektuek". 

Hasieran inork ez zien inola-
ko "susmorik" aurkitu "seinaleei". 
Patxi Arburua, Arrasateko Uda-
leko Obra eta Zerbitzu Saileko 
arduraduna bertan izan zen, eta 
haren esanetan "badirudi zirku-
luen kanpo aldeko elurra urtu 
egin dela, baina lur azpian ez 
dago ezer, guk dakigula, behintzat. 
Ez dauka logikarik; galdera asko 
eragiten ditu, hori bai".  

ur aspersoreak 
Egunak aurrera egin ahala, bai-
na, beste "susmo" batzuk azaltzen 
joan ziren: ez ote ziren izan zelai-
ko ur aspersoreak zirkuluok 
eragin zituztenak. Eta albiste hau 
idaztean justu horixe aztertzen 
zebiltzan. 

Alaba negarrez 
Istorioa eguen goizaldean hasi 
zen. 05:00etan, alaba negarrez 

entzundakoan esnatu ziren Ton-
torretakoak. Felix Lopez Losada 
bizilagunak kontatutakoaren 
arabera, alaba beldurtuta aurki-
tu zuten, gelan ezkutatuta. Umea-
ri galdetu zioten zer gertatu zen 

eta alabak erantzun zien zaratak 
entzun zituela. Momentuan emaz-
teak begiratu egin zuen leihotik 
eta ikusi zituen arrasto batzuk 
zelaian, baina ez zieten aparteko 
garrantzirik eman.

Goizean, alabarekin lasaiago 
berba egin eta kanpora irten 
zirenean, berriz, ikusi zuten zer 
zegoen etxeko zelaian: tamaina 
handiko zazpi zirkulu perfektu 
marraztuta elurretan, eta bertan 

ez zen bestelako arrastorik ikus-
ten. Hau da, zirkuluen inguruan 
ez zegoen haiek marrazten edo 
egiten ibili ziren ez pertsonen 
oin arrastorik, eta ezta bestelako 
makinen edo animalien bestela-
ko arrastorik ere. 

Badaezpada udaltzainburuari 
deitu, eta udaltzainburua zein Obra 
eta Zerbitzu Saileko arduraduna 
Tontorretan izan ziren. Momentuan 
ez zuten ezer atzeman. 

Esandako moduan, baina, 
arratsalde partean hasi zen sus-
moa zabaltzen ez ote diren izan 
etxe horren lehenagoko jabearen 
ur-aspersoreak zirkuluok eragin 
dituenak. 

Izan ala ez, atzo ez zen asper-
tzeko astirik izan Arrasaten. 

X espedientea, estralurtarrak edo 
ur aspersoreen arrastoa ote?
zazpi "zirkulu perfektu" azaldu ziren atzo tontorreta etxe aurreantontorreta etxe aurreant

Tontorretan azaldu ziren zazpi zirkuluak, elurretan marraztuta.  |   fElIx loPEz

EsAnAk

"Ikusi dugu oso 
gauza berezia: 
zazpi zirkulu 
garbi-garbiak 
zelaian"

"Deitu dugu 
oso kuriosoa 
zelako kontua, 
baina ez beste 
ezergatik"

F e L i X L o P e z  L o s a D a   |   b i z i l a g u n a
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Sane zentroko fisioterapeutek Udalaitz 
zentro medikoan ere izango dute kontsulta

UDALAITZ ZENTRO MEDIKOA
Euskal Herria 3 behea - Nafarroa etorbidea 3  ArrAsAtE

tel.: 943 79 44 22 Faxa: 943 79 44 56
inform@cmudalaitz.com

SANE FISIOTERAPIA ZENTROA
 Ibargarai 35  behea bErgArA

tel.: 943 25 24 40
sanefisioterapia@hotmail.es

zentro medikoa
Udalaitz

"inkontinentziarentzat 
fisioterapia oso ona da"

Ane remedios | fisioterapeuta

Sane Fisioterapia zentroak orain arte eskaintzen zuen zerbitzua CMurekin batera eskainiko du, Arrasate 
eta bergaran. Errehabilitazio uro-ginekologiko eta biszeral-digestiboan oinarritzen da.  |  lANDEr MuñAgOrrI

z
ein zerbitzu eskainiko 
duzue aurrerantzean 
zuen zentroetan?
Gure helburua hainbat 
disfuntzio eta patolo-

giei irtenbidea ematea da. Horien 
artean, errehabilitazio uro-gine-
kologikoa eta biszeral-digestiboa 
bezalako gaiak landuko ditugu, 
baita erditze osteko errekupera-
zioa, gimnasia abdominal hipo-
presiboa edo fisioterapia oroko-
rra.
zein metodo erabiltzen duzue gai-
tzak tratatzeko garaian?
Gaixotasunaren eta pertsonaren 
araberako tratamendu espezia-
lizatuak izan ohi dira. Orokorrean, 
zoru pelbikoaren errehabilitazio-
rako elektroestimulazioa (gim-
nasia pasiboa), biofeedbacka 
(muskuluak nola uzkurtu behar 
diren ikastea), gimnasia abdomi-
nal hipopresiboa, eta hainbat 
aholku eskaintzen digutu. Hauek 
denak gernu inkontinentzia zein 
uzki inkontinentzia bezalako 
gaixo ohikoei konponbidea ema-
teko tresna baliagarriak dira.
gimnasia inkontinentzia kontrola-
tzeko?
Gimnasia hipopresiboan, pazien-
tea postura jakin batean jartzen 
da, muskulu batzuk estiramentuan 
jarriz, eta beste batzuk kontrai-
tuta. Postura honi arnasketa 
konkretu bat gehitzen zaio (apnea). 
Era horretan, abdominalak eta 
zoru pelbikoa tonifikatu, berres-
kuratu eta indartu egiten da. 
Honela, elektroestimulazioarekin 

batera, inkontinentzia kontrola-
tzera helduko gara. Inkontinen-
tziaz gain, organoen erorketara-
ko ere balio du, eta prebentzio 
tresnarik egokiena da.
zenbat denborako tratamenduak 
izan ohi dira?
Hainbat gauza hartu behar dira 
kontuan tratamenduaren denbo-
ra zehazteko; arrazoia zein den, 
pertsonak duela zenbat pairatzen 
duen, beronen jatorria, sintomak 
ageri diren edo ez, eta pertsona 
zenbaiteraino inplikatzen den. 
Sintomak azaltzen diren momen-
tutik kaltea egina dagoela esan 
dezakegu, beraz tratamenduak 
luzeagoak izaten dira. Gainera 
errehabilitazioa ez da kontsultan 
amaitzen den zerbait, eta horre-
gatik oso garrantzitsua da pre-
bentzio lana.
zein izaten da zuengana etortzen 
diren arazorik ohikoenak?

Gernu aparatuari dagokionez, 
gernu inkontinentzia, gernu infek-
zioak eta onddo baginalak dira 
ohikoenak. Digestio aparatuari 
dagokionez berriz, uzki inkonti-
nentzia eta idorreria ohikoak 
dira emakumeen artean.
Arazo horiek ohikoak direnez, nor-
maltzat jotzea zilegia al da?
Arazoak ohikoak izateak ez du 
esan nahi normaltzat jo behar 
ditugula. Garaiz edo momentu 
egokian tratatuz gero, guztiz osa-
tzeko aukera dago baina arazo 
horiek ez izateko, prebentzioaren 
garrantzia ezinbestekoa da.
Erabateko konponbidea al dute 
arazo hauek?
Telebistan askotan ikusten dira 
iragarkiak, erakutsiz konpresa 
bat jartzearekin arazoa konpon-
du dela, baina tratatu daitezke, 
eta erantzun ona eduki gainera. 
Jendea kirofanora joaten da azken 
errekurtso bezala, baina esan 
behar da operaziora iritsi aurre-
tik ere, fisioterapia oso eragin-
korra dela.
Orain arte zuen aldetik zenbiltzaten 
bergarako Sane Fisioterapia zen-
troan. zein alde egongo da CMu-
rekin elkartzean?
Tratamenduak berberak izango 
dira. Gauza bakarra aldatuko da 
ordea; hemendik aurrera seguruen 
bitartez eskainiko ditugu kon-
tsulta zerbitzuak, bai gure zen-
truan, eta baita Arrasateko CMU-
ko kontsultan ere. Hasiera batean, 
hemen astean behin eskainiko 
ditugu kontsultak. Ane remedios Arrasateko Cmuko kontsultan.  |   laNDEr MUñaGorrI

"kirofanora 
joan aurretik, 
eraginkorra da 
fisioterapia"

"gimnasia 
hipopresiboak 
inkontinentzia 
saihes dezake"
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Maalako errabala 2 
Tel.: 943 79 20 56

Olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50

Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58
ARRASATE

Pelukak eta ilea berreskuratzeko
sistema berri eta pertsonalizatua

ILE APAINDEGIA
Otalora Lizentziaduna 5

ARRASATE
Tel.: 943 79 12 74

J
oan den astean, nazioar-
teko atalean jasotako 
berrien artean, larriak 
eta uste ezineko eragi-

na eduki dezaketen bi gerta-
kari izan dira: Korea aldean 
piztear dagoen gerra eta Irlan-
dako errepublikako ekono-
miaren porrota. 

Lehenengoa: "Estatu bihu-
rriak" deituriko kideen artean 
dagoen Iparraldeko Korea 
iskanbilen tartean dela jaki-
teak, mundu mailako gerra 
pizteko beldurrak airean jarri 
ditu. Edo gutxienez, ekialde 
urrutiko estatuen ekonomien 
gainbehera ekarriko duen 
ezegonkortasuna eragin deza-
keela aurreikusten da.

Bigarrena: Irlanda beza-
lako estatuaren ezintasunak, 
Europako Batasunaren alar-
ma gorri guztiak piztu ditu. 
Banketxeetan lan egiten duen 
lagunik baldin baduzu, garbi 
esango dizu hurrengo porro-
tak pigs –txerriak– taldeak 
osatzen ditugun/dituen Por-
tugalgo eta Espainiako esta-
tuetan gertatuko direla.

Eta nazioarteko egoera 
horrelakoa izanik, nondik 
nora, gure Aita Santu maitea 
egoera berezi batzuetan, 
bederen, kondoiak erabil 
ditzakegula mundu aurrean 
esatera agertu da, elkarriz-
keta batean.

Erroma sutan zegoen bitar-
tean, Neron enperadoreak lira 
jotzen zuen. Bada, mende 
batzuen ostean bere ordezko 
pontifex maximus dena mun-
dua sutan dagoen bitartean, 
adarra jotzera dedikatzen da. 
Ez al zaizue iruditzen gure 
bizitzak alaitzeko egingo zue-
la? Horretan egon! 

Habemus 
Papam

"Mundua sutan 
dela, adarra jotzen 
ari da 'pontifex 
maximux' dena"

n i r e  u s t e z

HOrAzIO 
ArgArAtE

Ordenagailua 
etxera, AVIAko 
kide izateagatik 

aVIa

AVIA klubak urriko zozketa egin du 
bezeroen artean. Bezeroei 
abantaila garrantzitsuak eta 
deskontu bereziak eskaintzeko 
AVIA gasolindegi zerbitzuek 
martxan jarritako ekimena da AVIA 
kluba. Ordenagailu eramangarri bat 
zozketatu zuten, eta irudian duzue 
irabazlea, sariarekin: Basilisa 
Ezenarro arrasatearra, hain zuzen.

Txorbela otxoteak emanaldia 
egingo du abenduaren 9an 
Kulturateko areto nagusian 
(19:00), Arrasateko Harreman 
gobernuz kanpoko erakundeak 
Mozambikeko Niassa probin-
tzian kokatuta dagoen Marru-
pa hirian laguntzen diharduen 
proiektuaren alde. 

Harremanek Munduki-
derekin batera dihardu 
lanean Marrupa hirian, eta 
proiektuaren helburua da 
guneari bultzada sozioeko-
nomikoa ematea. Bederatzi 
urte daramatza Mundukidek 
bertan lanean, eta, besteak 
beste, enpresa eta ekimen 
kooperatibo txikiak abiara-
zi dituzte.

txorbela otxotearen 
saioa hilaren 9an, 
Mozambikeren alde

jOkIN bErEzIArtuA  |  arrasatE

Euskararen Nazioarteko Eguna 
Eusko Ikaskuntzak 1949an sor-
tutako ekimena da. Euskararen 
normalizazioa eta ofizialtasuna 
lortzeke oraindik, euskaldunok 
urtero ospatzen dugu abenduaren 
3an. Bidea luzea da oraindik, 
baina oinarri sendoak ditugu: 
horren erakusle da egun berezi 
honen bueltan Arrasateko gaz-
tetxo, ikasle eta langile askok 
euskaraz bizi gura dutela alda-
rrikatzeko aurrera eramandako 
ekimenak. Hori horrela dela isla-
tzeko, honako hiru adibideak 
hartu ditugu aintzat: Txatxili-
purdiko gaztetxoak, Mondragon 
Unibertsitateko ikasleak eta 
Asmobi enpresako langileak.   

gaztetxoek lip-dub bat 
Txatxilipurdikoek lip-dub bat 
grabatu gura dute gaztetxoekin. 
Bihar, zapatua, elkartuko dira 
Arbolapetan, 16:00etan. Gaztetxo 
guztiak gonbidatu dituzte; zenbat 
eta gaztetxo gehiago, hobeto.   

ikasleek, erakusketa 
Mondragon Unibertsitateak, bes-
talde, unibertsitate liburuen era-
kusketa eta haren bueltan hitzal-

di eta mahai-inguruak antolatu 
ditu asterako. Informazio gehia-
go 4. orrialdean duzue. 

Langileek plan integratzailea
Asmobi enpresak ere konpromi-
soa erakutsi du euskararekin. 
1993an sortua, galdaragintzan 
egiten du lan eta 40 langile ingu-
ru ditu. Horietatik %40 inguru 
euskal hiztunak dira, eta Euska-

ra Plana 2008ko urtarrilean jarri 
zuten martxan, Emun kooperati-
baren aholkularitzarekin.  

Ordutik hona, hauek dira egin 
dituzten lorpenak: errotulazioa 
euskaraz dago nagusiki, lan orria 
euskaraz edo erdaraz betetzeko 
aukera dute langileek, lantegiko 
dokumentu nagusia euskaraz 
dago, urteroko batzar nagusiaren 
%65 euskaraz egiten da, telefonoa 

hartzean euskaraz egiten da lehen 
hitza, langileekiko idatzizko komu-
nikazioa euskaraz edo ele bietan 
egiten da eskatzen dutenaren 
arabera, euskarazko formazioa 
jaso nahi duenari enpresak finan-
tzatzen dio euskaltegiko matri-
kula... Bakarra da helburua gaz-
te, ikasle zein langile horiendako: 
gainontzeko 364 egunetan ere 
euskaraz bizi izatea.

Euskararen Nazioarteko Eguna: gainontzeko 
364 egunetan ere euskaraz bizi izatea helburu 
Egun berezia ospatzeko ekimenak egin dituzten gaztetxo, ikasle eta langileen adibideak ekarri ditugu

Asmobi enpresako langileek euskaraz lan egiteko konpromisoa erakutsi dute; irudian, langileak lantoki kanpoan.  |   asMoBI
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x.u.  |  arrasatE

Probintzia mailako atletismo 
epaile izateko ikastaroa jarri du 
abian Arrasateko atletismo tal-
deak, Debagoien mailan atletis-
moko epaile izan nahi dutenei 
zuzenduta. Ikastaroa bederatzi 
ordukoa izango da, eta lehenen-
go saioa Mojategin egingo dute 
hilaren 11n, zapatua, 10:00etatik 
13:00etara. Klubetik adierazi dute-
nez, gainontzeko bi saioak –sei 
ordu– Gabon osterako utziko 
dituzte, abenduan ez dute-eta 
astirik izango horiek antolatzeko 
–gogoan izan behar da tartean 
izango dela Santamas krosa. 

ikastaroa doan izango da 
Atletismoko epaile izan nahi 
dutenek ez dute ezer ordaindu 
behar izango ikastaroa egitearren, 
doan da. Hori bai, klubetik adie-
razi dute seriotasuna nahi dute-
la ikastaroa egin nahi dutenen 
artean; hau da, titulua eskura-

tzeko ezinbestekoa izango dela 
saio guztietara joatea –izenema-
tea Mojategin. 

Hala, ikastaro horrekin, Arra-
sateko taldea Jose Ramon Petreña-
sek eta Jon Ormaetxeak hasitako 
bideari jarraipena emango dioten 
ordezkari bila dabil. Arrasateko 

bi epaile horiek errekonozitzeko 
moduko lana egin dute atletismoan 
epaile moduan, eta, hain justu 
ere, horregatik beragatik jaso 
zuten orain dela aste gutxi Gipuz-
koako Federazioaren eskutik 
merezitako omenaldia –urrezko 
ezkurra jaso zuten.

Atletismoko epaile izateko 
ikastaroa hilaren 11n Mojategin

Anjel Lertxundi, aste barruan Kulturaten, literaturazaleekin berbetan.  |   txoMIN MaDINa

t.MADINA / x.urtzElAI  |  arrasatE

Arrasateko Kulturaten egiten 
diharduten literatura solasaldien 
barruan, martitzeneko saioan 
gonbidatu berezia izan zuten: 
Anjel Lertxundi, Saiakera Sari 
Nazionalaren azken irabazlea.  

Eskarmentuaren paperak
lanagatik irabazi du oriotarrak  
sari hori, eta lan horren eta lite-
raturaren gaineko beste hainbat 
kontuz jardun zuen Lertxundik 
Arrasaten. 

"topaketa aberasgarriak" topaketa aberasgarriak" t
Arrasateko literatura solasaldien 
barruan, Lertxundik bere azken 
lanaz, izandako ibilbideaz eta 
egungo euskal literaturaren egoe-
raz berba egiteko aukera izan 
zuten partaideek. Oriotarraren 
esanetan, halako topaketak abe-
rasgarriak egiten zaizkio oso: 
''Liburu bat idaztean gauza batzuk 
dituzu buruan,  baina irakurleei 
esker, eta eurek esaten dizutena-
ri esker, testu bera beste modu 

batzuetan ikustea posible dela 
deskubritzen du idazleak. Horrek 
hurrengo lanetarako pistak, arras-
toak... ematen dizkizu''. 

Saritua izan den lanaren gai-
nean galdetuta, hauxe dio: "40 
urteko ibilbidean izan ditudan 
obsesio literario, kultural eta 
sozialei buruzko hausnarketa da, 
oso modu pertsonalean emanda 
eta irakurlea den batek idatzia''. 
Horrela azaltzen ditu Anjel Ler-
txundi idazle oriotarrak Espai-
niako Saiakera Sari Nazionala 
eman dion Eskarmentuaren pape-
rak lanean jasotakoak. Haren 
esanetan, sorpresaz heldu zaion 
saria izan da, idazten jarraitzera 
animatu duena. Lertxundik 
1970ean argitaratu zuen lehen 
liburua, Hunik arrats artean ize-
neko ipuin bilduma.

Anjel Lertxundirekin 
literaturaz berriketan
Martitzenean, saiakera sari Nazionala irabazi 
duen anjel lertxundi izan zen kulturaten

Hainbat estaziotan –Formi-
galen kasu– aldatu egin dute 
forfaitak eskuratzeko modua, 
eta Arrasateko mendi elkar-
teak irteerak estazio horreta-
ra antolatzen dituenez, era-
biltzaileei informatzeko batza-
rrak egingo dituzte hilaren 
7an, 13an, 15ean, 20an eta 21ean 
(18:30etik 19:30era).

Besaidek Formigalgo 
forfaitak eskuratzeko 
modua aldatuko du

Oraingo asteburuan zubia 
dela-eta ez da jardunaldirik 
izango Zaldibarren, eta aben-
duaren 11n bueltatuko da 
txapelketa. Joan den asteari 
dagokionez, Ciprisek eta Ekai-
tzek ez zuten aurrealdean 
kalerik egin. Hori bai, Abo-
kajarrok ondo eutsi zion biga-
rren zegoen Driblingi (4-4). 

Zaldibarko areto 
futbol txapelketan 
atsedena izango dute

x.u.  |  arrasatE

Arrasateko Governors musika 
taldeak aro berria iragarri du, 
eta, aro berri horretan hainbat 
aldaketa izango badituzte ere, 
lehenengo, atseden hartuko 
dute. Azken hilabeteotan bate-
ra eta bestera ibili dira Frene-
tikodrome lanarekin –40 kon-
tzertutik gora egin dituzte 10 
hilabetean– eta abenduan eta 
urtarrilean Durangon (abenduak 
25) eta Hatortxurocken (urta-
rrilaren 8an) egingo dituzte 
azken emanaldiak, ondoren 
atseden hartzeko. 

itzulera, aldaketekin 
Itzulera, berriz, indartsu egin-
go dute Governorsekoek, indar-
tsu eta aldaketekin: "Bira honen 
agurrarekin, ziklo baten amaie-
ra ere heldu zaigu, Aitor Antrue-
jo gitarra-jotzailearekin bizi 

izan duguna, hain zuzen ere. 
Aro berriari aurre egiteko Keu 
Agirretxea izango dugu bide-
lagun. Fjörd-en taldekide eta 
Governorseko lehen diskoko 
laguntzaile izandako gitarra-
jotzaile eta adiskide handia", 
adierazi dute taldekideek.

Etenaldiaren aurretik, bi 
zuzeneko Governorsek
Durangon eta hatortxurocken egingo dituzte 
azken emanaldiak, atseden hartu aurretik

Frenetikodrome lana.

943 71 17 68

OÑATI GARAJEA
PEUGEOT ETXEKO TAILER OFIZIALA

Goribar auzoa 9, OÑATI 
Tel.: 943 78 13 50 Faxa: 943 78 33 69  

garageonati@euskalnet.net

Salmenta, mekanika, txapa eta pintura

943 78 71 65
639 01 69 69

PATXI 
CASTROCASTROCASTRO

Era guztietako aulkien Era guztietako aulkien 
konponketa

Tapizatu lanak

Zumezko eta kanaberazko 
artikuluen salmenta

Besaulki, mahai, saskiak e.a
Arrasate pasealekua 33

Berezitasunak
Kazuelatxoak
Ogitarteko

hotz eta beroak
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GURIA
Taberna

Bidekurutzeta 5 Bidekurutzeta 5 
BERGARA

943 76 20 34 

Gidabaimena euskaraz zein gazteleraz atera  dezakezu
Informa zaitez

Fraiskozuri plaza 5   Tel.: 943 76 41 50   BERGARA

Autogidarien Eskola

Mujika 
gozotegia

Bizkotxoak
Erreilenoak
Tostoiak

Artekalea 3 BERGARA 
943 76 10 34

TELEIXA
BILTEGILTEGIL AK

Eraikuntza
materialak 

Telleria (Labegaraieta)
BERGARA

Tel.: 943 76 27 93

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.

MONIkA bElAStEgI  |  BErGara

Ibaiondo pasealekua ordenatzeko 
proiektua urte hasieran esleitu 
nahi du Udalak eta halaxe azaldu 
die asteon Agurne Barruso alkateak 
hango bizilagunei, osoko bilkuren 
aretoan egindako batzarrean. 

Ibaiondo txukuntzeko proiektuan 
jasotzen diren egokitzapenek hel-
buru hirukoitza dute: aparkalekuen 
arazoari irtenbidea ematea; erreka 

bazterra balioztatzea, erabilerak 
bateragarri eginda; eta Aspace ingu-bateragarri eginda; eta Aspace ingu-bateragarri eginda; eta Aspace ingu
ratzen duen gunea txukuntzea. 

Bide berria 
Proiektuak aintzat hartzen du 
pasealeku guztia; hau da, Etxeaun-
di jauregi ondoko sarreran hasi 
eta beste muturrean dagoen zubi-
peko sarreraraino. Hain justu ere, 
bi sarrerok mantendu egingo dira, 

baina bide berria ere aurreikusten 
da.  Ziburuen ondoan noranzko 
bikoitzeko bidea egingo dute –6 
metro zabal izango da–, Matxia-
tegi kaletik sarrera eta irteera 
izango duena. Bide hori egiteak 
ekarriko du, besteak beste, zibu-
ruen gunea apur bat mugitu beha-
rra izatea, eta baita iturria ere. 
Hori horrela, Etxeaundi ondoko 
sarrera noranzko bakarreko iza-

tera pasako da –gaur egun txan-
dakakoa da– eta sarrera erabiliko 
da ondoko etxeetako garajeetara 
bakarrik sartzeko. Matxiategirantz 
irteteko, bide berria erabiliko 
dute garajeetako erabiltzaileek.  

Aparkalekuak ordenatuta 
Guztira, 86 ibilgailurendako apar-
kalekuak marraztuko dituzte. 
Gaur egun Etxeaundiko hormaren 
kontra dauden 11 lekuak man-
tendu egingo dituzte; Aspaceren 
eraikinaren ezkerraldean eta 
eskuinaldean autoa lagatzeko bi 
gune aurreikusten dira. Eskui-
naldekoak baterian aparkatutako 
33 autorendako lekua izango du; 
ezkerrekoak, beste 24.  

Ibilbidean aurrera eginez, 
zubiperantz beste 14 autorendako 
lekua egongo da. 

Oinezkoendako espaloia 
Erreka kontran oinezkoendako 
–gutxienez 2,5 metroko zabalera– 
espaloia egingo dute eta ibilbidean 
–370 metro ditu– hiru atseden-
gune egongo dira zuhaitz eta 
eserlekuekin. 

Proiektuaren aurrekontua 
433.204 euro da eta Udalak lanok 
egiteko kopuru hori baduen arren, 
dirulaguntza baten zain ere badau-
dela aurreratu dute Udaletik 
bertatik.

Urte hasieran esleitu nahi 
dute Ibaiondoko proiektua
Erabat txukunduko dute pasealekua: aparkalekuak 
ordenatuko dituzte eta sarrera-irteera berria egin

Ezkerreko etxeen eta jolasgunearen artean egingo dute bi noranzkoko bide berria.  |   MoNIka BElastEGI

dAtuA

86 ibilgailurendako marrak 
marraztuko dituzte Ibaindo 
ibilbideko hainbat gunetan. 
Etxeaundiko hormaren 
kontra dauden 11k 
mantendu egingo dira.

86
aParkalParkalP EkU

M.b.  |  BErGara

Genealogiarako iturri doku-
mentalak: artxiboak izeneko 
jardunaldi irekiak egongo dira 
hilaren 11n, zapatua, osoko 
bilkuren aretoan. Egun osoko 
jardunaldiak izango dira, 
09:30ean hasita, Antzinako 
elkarteak eta Udal Artxiboak 
antolatuta. Hitzaldiak eta tai-
lerrak egongo dira eta hitzal-
diok egingo dituzte, besteak 
beste, Anabella Barrosok, Biz-
kaiko Elizaren Historia Artxi-
boko zuzendariak; eta Ramon 
Martinek, Oñatiko Gipuzkoa-
ko Protokoloen Artxibo His-
torikoko artxibozainak.

Genealogiaz 
aritzeko 
jardunaldiak 

M.b.  |  BErGara

Gaurko (abenduak 3), Euska-
raren Eguna, hainbat ekital-
di antolatu dituzte Jarduneko 
kideek. Seminarioko jolasto-
ki estalian izango dira ekital-
diok. Hain justu, 17:00etatik 
19:00etara haurrendako jola-
sak eta merienda egongo dira 
eta 20:30ean bertso afaria Mikel 
Arrillaga eta Oier Aizpurua 
bertsolariekin. Txartelak sal-
gai daude Jardunen, Irrintzin 
eta Arranon, 12 eurotan (10 
euro bazkide, ikasle eta lan-
gabeek). Erromeria ere egon-
go da afaria bukatu eta 
gero.

Hainbat ekitaldi 
gaur, Euskararen 
Eguna ospatzeko
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PINTXOAK eta  
OGITARTEKOAK

SEKULAKO MARTXA!! 

Irala z/g
Bergara

943 76 07 92 

EUXEBIO II 

CAMACHO
Drogeria

Usaindegia

Bidekurutzeta 24
BERGARA
943 76 13 35 

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

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.)

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

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Irizar pasealekua 2 behea
943 76 59 54 BERGARA

TOKI-ONA
Bodegoia-taberna

Eguneroko janariak
Txitxizotzak
Kazolatxoak
Txabierroak 

Matxiategi 1. BERGARA
Tel.: 943 39 53 

JOXAN
ARRAINDEGIA

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

jOSE ANgEl 
MIkEO T

okelau uharteak eta ata-
fuarrak pasa den azaroan 
jakin dugu non dauden 
mundu honetan eta zer 

demontre egiten duten han, Itsa-
so Barearen erdian, bertako 
milaka gutxi biztanlek. Telefonoa 
heldu zen azkenetariko lekua ere 
ei dela jakin dugu, datu hau urru-
titasunaren neurritzat eman 
digutelarik edo…

Hiru mutil gaztek, Atafau 
atoloikoak hirurak, bizi izanda-

ko berrogeita hamar eguneko 
eta 1.800 kilometroko abenturak 
baino gehiago, abenturaren jato-
rriak poztu nau: ia 100 kilome-
trora dagoen beste irla batera 
joatea erabaki ei zuten 15 urteko 
hiru mutil gazteok, bisita egin 
nahian edo euren lagunei. Tele-
fonoa izaten azkenekoak eta 
Internet ere ez dute nonbait 
Tokelau irletan, txalupa hartu 
eta bisitan hasteko.

Atafauko herritarren zein 

berdintsu sentitu naizen ezin 
duzue asma, Euskal Herri hone-
tan telefonoa atzo goizean jarri 
eta ez Internet ez eta TDTren 
taxuzko usainik ere hartzen ez 
dugun lekuan bizi bainaiz.

Ez Twitter ez Facebook modu-
ko sare sozialik, elkarrekin ber-
ba egin beharrean gaude orain-
dik gure bailara-atoloian, dena 
zuntz optikoa den itsasoaren 
erdian. Baina elkarrekin zuze-
neko harremanak izatearen xar-

ma bizi dugu… edo hori pentsa 
nahi dut, beste alternatibarik ez 
eta kontsolamendurik ere ez 
dugu eta.

Edward, Samuel eta Filo euren 
hiletak ospatu ostean heldu dira 
berriz etxera, azken uneko sal-
bamendua bizi ostean, hasierako 
100 kilometroen ordez mundua-
ri buelta eman diote. Hori bai: 
pasartea Internetez zabaldu omen 
dute hedabideek. Niri lagun batek 
kontatu dit.

Tokelau eta 
3 atafuarrak

n i r e  u s t e z

M.b.  |  BErGara

Bergarako ezker abertzaleak garai 
berriari "ilusioz eta adorez" begi-
ratzen diola azaldu du asteon 
egindako prentsaurrekoan. Iruñe-
ko agerraldian aurkeztutako 
alderdi berriaren estatutuak las-
ter Madrilen aurkeztuko dituz-
tela ere azaldu zuten: "Espainia-
ko legalitatearen araberako 
Estatutu Legalak, alderdi politi-
ko legala izan dezagun". Eta hori 
horrela izan dadin, datozen egu-
notan hainbat mobilizazio egin-
go dituztela ere gehitu zuten.

Herria ezkerretik eraikitzen 
Herritarrei beste mezu bat ere 
helarazi nahi izan zieten aurkez-
penean: "Ezker abertzalea herri-
tarrekin batera ilusioz eta adorez" 
ari dela Bergara ezkerretik erai-
kitzeko lanean eta euren proiek-

tu politiko "abertzale eta ezker-
tiarra Udaleko erabaki askotan 
igarri dela" ere baieztatu zuten. 
Eta horren hainbat adibide ere 

eman zituzten,  besteak beste: 
Bergara euskaldun eta parekidea 
eraikitzen (UEMAn sartu da Uda-
la eta parekidetasuna lortzeko 

plangintza estrategikoa egin dute); 
langileon Bergara eraikitzen (ur 
eta kale garbiketa zerbitzuak 
publifikatu dituzte);  behartsuen-
dakoa (kalitatezko Gizarte Zer-
bitzuak eskaintzeko ahalegin 
handia egin da); alai eta bizia 
(duela lau urte baino eskaintza 
kultural hobea dagoela diote Uda-
laren eta herritarren ahalegina-
ren ondorioz); oinezko eta gida-
rientzat erosoa (hainbat gune 
oinezkoendako berreskuratu dira 
eta horrez gain Boluko igogailuak 
egin dira, TAO sistema ezarri...); 
eta errepresioari herri harresia 
eraikitzen (Jose Luis Elkororen 
kasuan garaipen historikoa lor-
tu dela uste dut).

Hain justu, egindako lanaren 
diagnostikoa egiten dihardute 
dozenaka herritarrekin eta "gau-
za on asko egon arren, zer hobe-
tu" ere badutela gehitu zuten.   

jardunaldiak  hilaren 11n
Udal hauteskundeei begira, hila-
ren 11n herri guztiari irekitako 
jardunaldiak egingo dituzte, 
10:00etan, Aranzadin. Euskara, 
kultura, hezkuntza, migrazioa, 
gazteak... halako gaien gaineko 
iritziak jaso nahi dituzte.

Ezker abertzaleak "ilusioz eta adorez" 
begiratzen dio garai berriari
Udal hauteskundeei begira hilaren 11n herri guztiari irekitako jardunaldiak 
egingo dituzte, askotariko gaien gaineko iritziak jasotzeko asmoz

Ezker abertzaleko hainbat ordezkari eguazteneko agerraldian.  |   txoMIN MaDINa

MONIkA bElAStEgI  |  BErGara

Uztailean egoitza barik gera-
tu zen Pol-Pol mendizale tal-
dea eta ordutik hona egoitza 
berri bila dihardute. Udalean 
ere egin dute eskaria eta udal 
arduradunek lokal bat laga-
tzea erabaki dute. Hain justu, 
Oxirondo azokako bi postu 
lagatzea erabaki dute, 23 eta 
24 zenbakidunak. Lokal hori 
batzarrak egiteko eta taldea-
ren adminis traz iogune 
moduan erabiliko dute. Ain-
tzat hartzekoa da, bestalde, 
lokala zabalik egongo dela 
azokaren ordutegian: lane-
gunetan, 09:00etatik 13:00eta-
ra eta 16:30etik 20:00etara; 
eta zapatuetan, 08:00etatik 
14:00etara. 

Udala halako lagapenak 
egiteko hitzarmen eredu bat 
onartzekotan da.

Azokan laga 
dio lokala 
Udalak Pol-Pol 
mendi taldeari
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Ibargarai 44-46 BERGARA  
943 76 45 53   

Ibargarai 17 behea BERGARA   
943 76 21 37   

Obradorea. Zubillaga 10 OÑATI   
943 78 24 13   
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okindegia

Donostiako maratoia 33 bergararrek amaitu 
zuten; herri ordezkatuena izan zen

xAbIEr urtzElAI  |  BErGara

Bergarako maratoizaleak ez 
dira azkarrenak, ezta ibarreko 
ordezkari onenak ere –Antzuo-
lako Unai Narbaitza izan da 
aurten ibarreko azkarrena–, 
baina ez Debagoienean, ezta 
Gipuzkoa osoan ere ez dago 
maratoiak egiteko gauza diren 
horrenbeste herritar, horren-
besteko zaletasun. 

Urtero-urtero bergarar koa-
drila galanta joaten da Donos-
tiako maratoian parte hartzera, 
eta aurtengo datuek ere zenba-
teko ikusgarria utzi dute: 33 
lagun iritsi ziren helmugara. 

Herri ordezkatuena 
Jon Berasategi bergararrak 
errepaso polita eman dio sail-
kapenari, eta bertatik aterata-
ko hainbat datu esanguratsuak 
dira. Hiriburuak alde batera 

utzita, Bergara da Donostiako 
maratoira ordezkari gehien 
eraman dituena –Irunekin ber-
dinduta–, eta, hiriburuak kon-
tuan hartzen baditugu, Bilbok 
14 korrikalari gehiago izan 
zituen domekako hitzorduan 
(47). Beste hiriburuetako batzuen 
datuak errepasatuz gero, asko 
eta asko Donostiako (236), 
Madrilgo (152), Iruñeko (67), 
Bartzelonako eta Gasteizko (54) 
korrikalariak izan ziren. 

talde giroan talde giroan t
Bergarako datu esanguratsu 
horiek direla-eta, maratoian izan 
zen korrikalari batengana jo dugu, 
erantzun bila: "Ez dut uste Ber-
garan horrenbeste jende korrika 
ibiltzeko aparteko arrazoirik 
dagoenik", esan digu maratoia 
lautan egin duen Jesus Eginok: 
"Behobia-Donostian ere egon 
nintzen zerrendan begira, eta 146 
korrikalari zenbatu nituen". 

Hainbat lasterkari talde batean 
egoteak lagundu egingo du: "Iaz 
Trenbidekuak izenarekin korrika 
egiteko ekipazioa atera geruen, 
eta 20-22 lagunek osatzen dugu 
taldea. Ez da talde ofiziala, tren-
bidean korrika ibiltzen garenok 
osatzen dugu, eta, akaso, hori izan 
daiteke zergatietako bat, Osintxu 
aldera, Oñatira, Arrasatera... entre-
natzeko bide ona dugula". 

Jesus Egino eta Jesus Diaz, iazko maratoian.  |   GoIENa

Maratoian, herri 
ordezkatuena

dAtuA

Lasterkari kopuru horrek 
zeharkatu zuen domekan 
Donostiako helmuga.

33
korrIkalarI

x.u.  |  BErGara

Debagoieneko taldeen artean 
ligako laugarren klasikoa joka-
tuko dute Bergarak eta Aloña 
Mendik zapatuan (15:30). Eta bi 
taldeak aldarte ezberdinean iri-
tsiko dira derbira: "Gure momen-
tu onena dela esango nuke", 
adierazi digu aste barruan Ber-
garako entrenatzaile Oskar Maiz-
tegik: "Joan den astean Mondra-
ren kontra irabazi ostean taldea 
konfiantzaz dago. Gainera, asko 
baloratzen dut partidua galtzen 
hasi eta emaitzari buelta emate-
ko gauza izan ginela. Orain arte 
ez dugu halakorik egin, behera 
etortzen ginen". 

Maiztegik gertutik jarraitu 
zuen Aloñak domekan jaso zuen 
1-4koa: "Jokalariak burumakur 
ikusi nituen, eta egia da guri 
hori komeni zaigula". 

zulotik irteten, eta... 
Aloñako entrenatzaile Pablo Die-
zek, berriz, orain dela aste batzuk 
izandako makalaldia gainditu 
dutela uste du: "Azken hiru par-
tiduetan ez genuen porrotik izan, 
eta Oiartzunen kontra lehen zati 
txukuna egin genuen, baina egia 
da bigarren zatian gure gainetik 
pasa zirela".

Biharko partiduaren gainean 
galdetuta: "Eguraldi honekin ez 
dut uste Agorrosin egoera onean 
egongo denik, zelaia lokaztu egin-
go delako, eta oinekin jokatu 
beharrean bihotzekin jokatzeko 
partidua izango da; joko on gutxi, 
partidu borrokatua eta detaileek 
erabakiko dutena".

Beñat Katalan, Aloñako jokalariaren aurretik, baloiarekin.  |   GoIENa

Oinekin baino gehiago, bihotzekin 
jokatu beharreko klasikoa bihar 
Bergarak aloña Mendi hartuko du bihar, zapatua, agorrosinen, 15:30ean

EsAnAk

"Esango nuke 
denboraldiko 
momentu 
onenean 
gaudela, 
konfiantza 
handiz"

o s k a r  M a i z t e g i   |   b e r g a r a  k e

"zelaia lokaztuta 
egongo da; 
hortaz, joko on 
gutxi, baina 
partidu 
borrokatua 
espero dut"

Pa b L o  D i e z   |   a l o ñ a  M e n d i
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• Egunero zabalik 
   07:30etik aurrera.

•Egunero gosariak. 
•Pintxoak eta lapikotxoak. 
•Eguneroko menua. 
•Asteburuetako menu bereziak. 
•Kartara jateko aukera.

San Pedro 4 • Tel.: 943 25 27 27
20570 BERGARA

ZABALDU 

BERRIA!
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E.M.  |  BErGara

Gari kantari ezagunak iazko 
udazkenean plazaratutako 16 
lore diskoko kantuekin etorri-
ko da domekan Bergarara. 
Zabalotegiko aretoan izango da 
Hertzainak taldeko kantari 
ohiaren emanaldia, 19:00etan. 

Diskoaren sorkuntza eta 
ekoizpen prozesuak lanaren 
bizigarritasuna areagotzen 
lagundu zuela dio Garik, "16 
lore oso modu naturalean jaio 
baitzen, inolako aurre-plangin-
tzarik gabe". Akustikoan gra-
baturikoa, oinarrizko soinu 
naturalak eta sotilak erabiliz, 
indarra transmititzen duen lana 
da. Balio sinboliko pertsonal 
handia zuten hainbat garaitako 
16 abesti jasotzen ditu lanak, 
horietako hiru Gariren bakar-
kako ibilbidetik berreskuratu-
takoak. Aipatutako bildumara-
ko 16 kantu berritu ditu Legaz-

piko musikariak:  Ta zer ez da 
berdin, Zaharra zara Bilbo, 
Aitormena, Zu gabe, Zoratzen, 
Esperantzara kondenatua...  
Diskoko lore guztiak estudioan 
grabatu zituzten, bat izan ezik: 
Gasteizko Artium museoan 
zuzenean Patti Smith kantaria-
rekin batera grabaturiko Nire 
gu berriarekin kantuaren ber-
tsioa, hain zuzen. Azken urteo-
tan aldaketa pertsonal sakonak 
bizi ondoren, susperturik eta 
grinaz beterik agertzen da Gari 
betiko kezkak eta gaiak barru
-barrutik berriro aldarrikatze-
ko: maitasuna, inkonformismoa, 
etsipena, bizitzari barre egi-
tea…

sarrerak, 5 eurotan 
Domekako emanaldirako sarre-
rak 5 eurotan eskuratu ahal 
izango dira domekan bertan, 
Zabalotegiko leihatilan.

Garik emanaldia egingo du 
domeka iluntzean Zabalotegin

E.M.  |  BErGara

Jardun elkarteko trikiti esko-
lako kideek emanaldia egingo 
dute hurrengo egubakoitzean, 
hilaren 10ean, Zabalotegin, 
19:00etan. Aspaldiko eskaintza 
da trikiti eskolarena Jardunen 
eta aurten, hain, zuzen, 68 lagun 
ari dira pandero eta soinu esko-
lak jasotzen. Leire Balantzate-

gi eta Aitor Astorkia dira pan-
dero irakasleak eta Ekaitz Otxoa 
eta Aritz Alustiza soinuare-
nak. 

sarrera doan
Ikasle gehienek hartuko dute 
parte emanaldian. Edozeinen-
dako izango dira ateak zabalik 
eta sarrera doan da.

Jarduneko trikiti eskolakoen 
emanaldia abenduaren 10ean

Extremadurako elkarteak 
frontoian hilaren 11n
EDu MENDIbIl  |  BErGara

Hurrengo zapatuan, abenduaren 
11n, Euskal Herriko Extremadu-
rako elkarteen eskutik Gabon 
kantuen jaialdia izango da Udal 
Pilotalekuan, 17:30ean. Aurtengoa 
aipatutako jaialdiaren 19. ekital-
dia izango da eta Arrasateko 
Corazon de Encina elkartea ardu-
ratu da antolaketaz, Euskal Herri-
ko Extremadurako elkarteen 
federazioarekin batera. Arrasaten 
jaialdia aurrera ateratzeko izan-
dako zailtasunak direla eta, Ber-
garara ekarri dute Corazon de 

Encinakoek. Enrique Garcia fede-
razioko presidenteak eman digun 
informazioaren arabera, joan den 
urtean Astrabuduan ospatu zuten 
jaialdia eta 2008koa Ermuan izan 
zen. Gaur egun federazioan 16 
elkarte batzen dira, eta horieta-
tik hamar izango dira ordezka-
tuta hurrengo zapatuko jaial-
dian. 

Bi gabon kantu bakoitzak 
Esan bezala, jaialdia 17:30ean 
hasiko da eta talde bakoitzak bi 
Gabon kantu eskainiko ditu. Ez 

da lehiaketa, jaialdia baizik, eta, 
beraz, ez da izango irabazlerik. 
Gabonen atarian, giroa zertxobait 
piztea eta lagun artean jardunal-
di atsegina igarotzea dira anto-
latzaileen helburu nagusiak. 
Arrasateko Goikobalu abesbatza 
ere gonbidatu dute jaialdian par-
te hartzera eta hainbat kantu 
eskainiko ditu Iñaki Maidaganek 
zuzendutako abesbatzak.

Federazioak dei egiten die 
bergararrei eta gainerako deba-
goiendarrei jaialdira joan daite-
zen. Sarrera doan izango da.

Gabon kantuen 19. jaialdian hamar elkarte batuko dira hurrengo zapatuan

Bere ibilbideko hainbat kantu eskainiko ditu Garik Zabalotegin.  |   artxIBoa

Asteburuan ez da zinema 
emanaldirik izango Zabalote-
gin. Hurrengo emanaldiak 
honako hauek izango dira: 
Welcome, hilaren 15eko zine-
klubean, 20:30ean; Planet 51 
(hilaren 12an, 17:00etan, eus-
karazko emanaldia); eta, azke-
nik, 2012, Roland Emmerich 
zuzendariaren azken lana, 
hilaren 12an, 19:30ean.

Toribio Jauregiren txirrindula-
ritzari buruzko argazki erakus-
keta abenduaren 12ra arte dago 
ikusgai Aroztegin.

Aroztegi aretoko ordutegia 
honako hau da: martitzenetik 
egubakoitzera 18:00etatik 20:30e-
ra; zapatuetan, 12:00etatik 14:00e-
tara eta 18:00etatik 20:30era; eta 
domeketan goizez bakarrik, 12:00e-
tatik 14:00etara.

Garai bateko 
txirrindularitza, 
argazkietan Aroztegin

'Welcome' filma 
eskainiko dute 
eguenean Zabalotegin

Beti-Busti piraguismo elkar-
tearen zilarrezko ezteien hari-
ra, azken 25 urteotako argaz-
kiak jarri dituzte ikusgai 
Espoloiko Hamaika tabernan 
eta Nahikarin, Masterrekan. 
Hain zuzen ere, Bergarako 
piraguisten ibilbidea eta lor-
pen esanguratsuenak ezagu-
tzeko aukera dago aipatutako 
irudion bitartez.

Beti-Bustiren irudiak 
Nahikari eta Hamaika 
tabernetan

Joan den urteko jaialdia Astrabuduan ospatu zuten Euskal Herriko Extremadurako elkarteek.  |   faEDE
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0
rain dela hilabete inguru 
jaso nuen iritzi artikulu 
hau idazteko proposame-
na. Egia esan, ez nuen 

bitan pentsatu, oso ideia erakar-
garria iruditu zitzaidan. 

Hasteko, gaur egun modan 
dagoen pintxo-poteoaren gaia 
aztertu nahi dut. Azkenaldian 
entzundakoaz jabetu nahian, 
eguenetan Arrasatetik pasatzeko 
ohitura hartu dut. Ikaragarria 
iruditzen zait bertan sortzen den 

giroa. Beste herrietan ere, entzun 
dudanez, harrera oso ona izan 
du. "Eguen sozial" hauek mesede 
asko egiten diote azken urte haue-
tan horren triste dagoen gure 
gizarteari.

Krisi hitza eta honi lotuta 
datozen konnotazio negatibo guz-
tiak errege diren garai hauetan, 
horrelako ekimen batek herria 
eta bertako herritarrak susper-
tzeko balio izan du. Onurak aipa-
tzen hasiz gero, ez nuke lekurik 

izango; beraz, laburra izaten saia-
tuko naiz: lagunartean elkartze-
ko aukera paregabea da, lan astea 
motzagoa egiten da, tabernariek 
irabaziak lortzen dituzte…

Oñatin orain dela gutxira arte  
geneukan kale-giroa pixkanaka 
galtzen hasita dagoela sumatzen 
hasia naiz. Horren adibide da 
eguen askotan oñatiar askorekin 
Arrasaten topo egin dudala.

Beraz, artikulutxo hau buka-
tzeko bota gura dudan galdera 
oso garbia eta zuzena da: pintxo
-poteoak Debagoieneko beste 
herrietan izan duen arrakasta 
ikusita, haiek bai, baina, eta guk 
zergatik ez?

"Pintxo-poteoak 
on egiten dio horren 
triste dagoen 
gizarteari"

arGItxU PErostErENa

Juanitosa dendakoek saria jaso dute Gipuzkoako Merkatarien 
Galan. Ia 100 urtean merkataritzan egindako lanagatik aitorpena 
jaso zuten. Ekitaldian egon ziren Arregi anai-arrebak euren 
senar-emazteekin eta etxekoekin. Lourdes Idoiaga alkatea bera ere 
egon zen ekitaldian.

Saria jaso dute Juanitosakoek

OdOL-A-A- tAtA ErAtzAtzA EA
Hilaren 10ean egingo dute urte-
ko azken odol-ateratzea Oñatin. 
18:00etatik 20:00etara egongo 
dira medikuak eta erizainak 
Txantxiku ikastolako are-
toan.

kintAkintAkint dA
1965. urtean jaiotakoek kintada 
egingo dute, bost urteren ondo-
ren, Etxe Aundi jatetxean. Hila-

ren 11n elkartuko dira bazkal-
tzeko, 14:30ean. Interesatuek 30 
euro sartu beharko dituzte 
30350005360051043269 kontuan 
lehenbailehen.  

BirzikLApEnA
Etxean batutako olioa batzeko 
Puntu Berde Mugikorra plaza-
ko aparkalekuan egongo da 
bihar eta hilaren 18an, 09:00e-
tatik 13:00etara. 

O h a r r a k

Jose de Azpiazu musika esko-
lako 12 ikaslek parte hartuko 
dute aste bukaeran Arrasate-
ko akordeoi lehiaketan. Has-
tapen mailan lehiatuko dira 
Alaitz Atxa, Maddi Santa Cruz 
eta Aitor Gartzia; eta A mai-
lan Chiara Fabian, Nora Frei-
re, June Goenaga, Maddi 
Guridi, Eider Herraez, Oiha-
ne Lazkanoiturburu, Eider 
Murgiondo eta Nerea Zelaia. 
"Urduri baina gogotsu" dau-
dela esan digute irakasleek.

Musika eskolako 12 
ikasle Arrasateko 
akordeoi lehiaketan

Ikusi Makusi antzerki taldeak 
¿Problemas de pareja?... la 
solución aquí delako antzezsolución aquí delako antzezsolución aquí -
lana egingo du abenduaren 
10ean Santa Ana antzokian, 
20:30ean. Sarrerak aldez aurre-
tik jarriko dituzte salgai; hain 
zuzen ere, abenduaren 7an 
eta 9an, 18:30etik 20:00etara, 
erretiratuen elkartean, lau 
eurotan.

Oraingo honetan, bikote 
harremanen gaineko antzez-
lana taularatuko dute.

Ikusi Makusi taldeak 
emanaldia egingo du 
hilaren 10ean

Arantzazu Bikuña, Iñaxio Ibarrondo, Aitor Madina eta Josune Intxausti, musika eskolaren sarreran.  |   MIrEIa BIkUña

Hitzarmena sinatu dute musika 
eskolak eta Udal Musika Bandak

MIrEIA bIkuñA  |  oñatI

Jose de Azpiazu musika eskolak 
eta Udal Musika Bandak lankidetza 
hitzarmena sinatu dute. "Helburua 
da Udal Musika Bandan diharduten 
musika eskolako ikasleen jarrai-
pena egin eta euren formazioa 
ziurtatzea", esan digu musika esko-
lako zuzendari Aitor Madinak. 

Formazioarekin jarraitu 
Aspaldi dute hartu-emana musi-
ka eskolak eta Udal Musika Ban-
dak. Eskolako ikasleek betidanik 
parte hartu izan dute bandan, 

baina bi erakundeon artean ez 
zuten konpromiso idatzirik. Hori 
lotze aldera sinatu zuten hitzar-
mena irailean. "Gurekin ikasten 
duten ikasle askok musika ban-
dako kide dira orain, eta hori 
sari bat da eurendako. Baina 
beste batzuk musika bandarako 
saltoa eman dutenean, musika 
eskolarekin dituzten konpromi-
soak baztertu egiten dituzte", dio 
Aitor Madinak. 

Orain sinatu duten hitzarme-
narekin horixe bera saihestu 
gura dute: hain zuzen ere, Udal 

Musika Bandara doazen neska-
mutikoek, ezinbestean, formazioa 
jasotzen jarraitu beharko dute 
musika eskolan. "Batzuk oso gaz-
te etortzen dira bandara, eta uste 
dute saltoa eman dutelako ez 
dutela ikasten jarraitu behar. 
Nik esaten diet Udal Musika Ban-
darekin jotzen ditugun partiturak 
musika eskolako irakaslearekin 
landu behar dituztela", esan digu 
Udal Musika Bandako zuzendari 
Iñaxio Ibarrondok.

Udal Musika Bandakoek aste-
lehenetan eta eguaztenetan entsea-
tzen dute, 21:00etatik 22:30era arte.

gabonetan elkarrekin
Bi zuzendariek uste dute musika 
munduko formazioa oso luzea 
dela: "Bandara heltzen direnean 
bidea ez da bukatzen, ikasten 
jarraitu behar dute. Gurekin 
entseatu eta emanaldietan parte 
hartuko dute, baina musika esko-
larekin duten konpromisoari 
eutsi beharko diote", dio Ibarron-
dok. Madina iritzi berekoa da.

Hitzarmena sinatu ondoren, 
elkarrekin egingo duten lehen 
ekimena Gabonetakoa izango da. 
Musika eskolako ikasle batzuek 
parte hartuko dute musika ban-
darekin Gabon egunean egingo 
duten emanaldian. Gabon kantuak 
eskainiko dituzte.

Ikasleen jarraipena egin eta euren formazioa 
ziurtatu gura dute bi erakundeok akordioarekin

EsAnAk

"udal Musika 
bandan 
diharduten 
ikasleen 
formazioa 
ziurtatu gura 
dugu"

a i t o r  M a D i n a   |   M u s i k a  e s k o l a

"Esaten diet 
gurekin jotzen 
dituzten 
partiturak 
musika eskolako 
irakaslearekin 
lantzeko"

i ñ a X i o  i b a r r o n D o   |   M u s i k a  b a n d a

Eta guk 
zergatik ez?

ArAtz Atz A
lOSADA

n i r e  u s t e z
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M.b.  |  oñatI

Gaur Euskararen Eguna da, 
eta Errekalde herri eskolako, 
Txantxiku ikastolako eta Elkar 
Heziko neska-mutikoak kalera 
irtengo dira askotariko ekintzak 
egitera. 

Elkar Hezin jaia ospatuko 
dute Eman eskua euskarari lelo-
pean. Haur Hezkuntzako eta 
Lehen Hezkuntzako umeek esko-
la barruan egingo dituzte ekin-
tzak goizean, eta arratsaldean 
kalera irtengo dira. Kalejira 
egingo dute Bidebarrietaraino 
euskal kantuak abestuz.

Bestalde, DBH eta Batxiler-
goko ikasleek eurek egindako 
pankartak jarriko dituzte San-
ta Marina plazan eta Bideba-
rrietan. Gainera, euskararen 
inguruko leloak eta marrazkiak 
zabalduko dituzte herrian. Hain-
bat ekintza egingo dituzte; bes-
teak beste, piropo, txiste-kon-
taketa eta irrintzi lehiaketak. 

txantxiku ikastolakoak
Txantxiku ikastolako neska-
mutikoek, adinka, askotariko 
ekintzak egingo dituzte eskola 
barruan. Haur Hezkuntzakoek 
Argitxo margotu eta txanoak 

eta kriseiluak jantzita, jolasak, 
ipuin-kontaketa eta dantzaldia 
egingo dituzte. Lehen Hezkun-
tzakoek jolasak, bertsoak, koplak 
eta txapak egingo dituzte. Ondo-
ren, 11:00etan, guztiak elkartu-
ko dira plazan festa egiteko. 

Bigarren Hezkuntzakoek, 
aldiz, jaialdia egingo dute gaz-
telekuan. Azkenik, Gurasoen 
Kontseiluko Euskara Taldeko 
kideek kantu saioa egingo dute 
plazan, 18:15ean. 

Errekalde herri eskolakoak
Errekalde herri eskolakoek ere 
ospatuko dute Euskararen Egu-
na. Txikienek, Haur Hezkun-
tzakoek, marrazkiak eta jolasak 
egingo dituzte eskolako jolas-
lekuan, eta eurek egindako lanak 
zintzilikatuko dituzte eskolako 
sarreran.

Bestalde, Lehen Hezkuntza-
ko ikasleek herri kirolen saioa 
(txingak, sokatira, harriak jaso, 
oskolak bildu...), rallya (erdi-
guneko kaleetan kulturari eta 
historiari buruzko hainbat pro-
ba) eta bertso saioa egingo 
dituzte. Jaia Zuazola institu-
tuaren aurreko plazan egingo 
dute, 10:00etan hasita.

Euskararen Eguna 
ospatuko dute eskoletan 
Errekaldeko, txantxiku ikastolako eta Elkar 
heziko neska-mutikoak kalera irtengo dira

Martuteneko presoendako 
materiala batzen dihardute

MIrEIA bIkuñA  |  oñatI

Oñatiko Espetxe Pastoraltzak 
Martuteneko kartzelan dauden 
presoendako materiala batzen 
dihardu. Astelehenean hasi ziren 
materiala batzen, eta abenduaren 
10era arte jasoko dute, hainbat 
lekutan: Garoa aretoan egunero, 
18:00etatik 20:00etara –Espetxe 
Pastoraltzako kideak egongo 
dira–, eta Hirukar, Sillero eta 
Irizar estankoan, zabalik dauden 
orduetan. 

materiala kapilauari
Eskatzen duten materiala da: 
gizon zein emakumeendako barru-
ko arropa berriak, galtzerdiak, 
pinik gabeko telefono txartelak,  
tabako gorria eta metxeroak, 
hortzetako pasta eta eskuilak, 
gutun-azalak eta seiluak, baina-
tzeko xaboiak, desodorante-barrak, 
azazkalak moztekoak, pilak, turroi 
biguna eta bainatzeko txankletak 
(41-44 neurrikoak). 

Batzen duten materiala Mar-
tutenera eroango dute, eta han 
kapilauari emango diote. "Mate-
rialarekin Gabonetan banatzeko 
paketetxoak egin eta presoen 
artean banatuko dituzte. Eta, egia 
esan, asko eskertzen dute", esan 
digute Espetxe Pastoraltzako 
kideek.

Dirua ere batzen dute, eta 
hori urtean zehar Martutenera 
egiten dituzten bidaiak ordain-
tzeko gordeko dute. "Urtean zehar 

hainbat alditan joaten gara Mar-
tuteneko presoei bisita egitera. 
Boluntario gisa baimena dugu, 
eta hirunaka joaten gara. Kapi-
lauarekin sartzen gara kartzela-
ra, eta, meza entzun ondoren, 
presoekin berba egiteko aukera 
izaten dugu patioan. Azken bisi-
ta orain dela 15 egun egin genuen", 
esan digute taldeko kideek. 

Era berean, esan digute lanean 
jarraitzeko "gertu eta gogotsu" 
daudela. 

Espetxe 
Pastoraltzako 
kideek egin dute 
deialdia

Espetxe Pastoraltzako kideak eguazteneko bileran.  |   MIrEIa BIkUña

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

Debagoieneko
profesional 
liberalak

abokaTUak
bernardino MaizTegi 
Bergara / Irizar 5
T: 943 76 10 81

JUan anTonio sierra
Bergara / Irizar 2
T: 943 76 03 35

lia alTUna / begoña lasagabasTer
Arrasate / Iturriotz 15, 1 A
T: 943 79 98 86 
F: 943 77 01 08
altu-lasa@conet.es

rafael aranbUrU
Bergara / Irizar 5
T: 943 76 10 81

rosa beiTia / aTxen MUngia / 
naiara Mendibil
Aretxabaleta / Basabe ind. f-0-10-pab.
T: 943 71 21 12 
zenbaki@zenbaki.es

aholkUlariTzak
aierdi aholkUlariTza
Bergara / Artekale 1
T: 943 76 03 50

andra Mari aholkUlariTza
aretxabaleta / Andra Mari auzunea 3
T/F: 943 79 29 26
andrama@arrakis.es

asegi aholkUlariak
ARRASATE / Otalora Lizentziaduna 4
T: 943 71 25 49
F: 943 71 17 79
asegi@asegim.com

Tbg aholkUlariTza
BERGARA / Matxiategi 36
T: 943 76 90 83

zenbaki aholkUlariak
ARETXABALETA / Basabe ind. F-0-10 pab.
T: 943 71 21 12
F: 943 71 22 68
zenbaki@zenbaki.es

arkiTekTo Teknikoak
JesUs laskUrain perez
BERGARA / Zurradero 4
T: 943 76 53 53

eTxe adMinisTrazioak
Uribesalgo adMinisTrazioak
ARRASATE / Otalora 16, solairuartea esk.
T: 943 79 51 25
F: 943 71 19 85
uribesalgo@telefonica.net

prokUradoreak
Jose M. barriola eTxeberria
DONOSTIA / Easo 57-3 eskuma
T: 943 45 27 26 / 656 41 55 49

MIrArI AltubE  |  arEtxaBalEta

Gernikako Akordioa Aretxaba-
letan aurkezteko asmoarekin 
bildu dira akordioa sinatu duten 
herriko alderdi eta eragileetako 
batzuk, adierazteko Euskal Herria 
–gatazka politikoa eta indarkeria– 
bake bidera eta aterabide demo-
kratikoetara eramateko aukera-
ren aurrean dagoela. Paperean 
gera ez dadin, akordio honi jarrai-
pena eman eta jendearengana 
hurbiltzeko, sozializatzeko, herrie-
tara ekartzea beharrezkoa ikusi 
dute. Horregatik jarri dute mar-
txan ekimen hori gurean.
zer da gernikako Akordioa?
Bakera eta normalizaziora ger-
turatzeko printzipio eta metodo-
logia jasotzen duen akordioa da.  
28k –alderdi politiko, sindikatu 
eta eragile sozial– osatutakoa 
hasieran, baina beste eragile 

batzuk gehitzen ari zaizkiona.
zeintzuk dira akordioaren helburu 
nagusiak?
Helburua biolentziarik gabeko 
eta eskubide urraketarik egongo 
ez den eszenatokia eraikitzea da, 
eta, modu horretan, elkarrizketa 
politikoari eta aterabide demo-
kratiko bati bidea egitea.
Eta zein da akordioaren edukia?
Bermatutako indarkeriarik gabe-
ko egoera eta normalizazio poli-
tikorako hastapena lortu behar-
ko da, laburtutako zortzi puntu 
hauetan oinarrituta: 
1. ETA erakunde armatuari egin-
dako eskaera zehatza: su-eten 
iraunkorra, aldebakarrekoa eta 
egiaztagarria (Nazioarteko Komu-
nitatearen partetik).
2. Espainiako Estatuari euskal 
herritar guztien eskubide zibil 
eta politikoak aitor eta errespeta 

ditzan egindako eskaera: Alderdien 
Legea bertan behera uztea.
3. Mehatxu, tortura eta jazarpenak 
desagerrarazteko konpromi-
soak.
4. Preso politikoen aurkako jarre-
ra mendekuzalea bukatzea: Eus-
kal presoak Euskal Herrira!; Parot 
doktrina bertan behera; gaixo 
larriak kalera; eta hiru laurdenak 
beteta dituztenak kalera.
5. Jarduera politikoagatik epai-
tutakoen prozesu judizialak 
berraztertzea.

6. Epaitegi eta salbuespeneko 
legeak indargabetu eta inkomu-
nikazioa desagertzea.
7. Militante eta erakunde inde-
pendentistei politikan aritzeko 
debekuak desagertzea.
8. Nazioarteko eragileen parte
-hartzea sustatu, giza eskubideen 
urraketarik egongo ez dela egiaz-
tatzeko. 

Gutxieneko demokratiko 
horiek gatazka konponduko duen 
prozesua abian jartzeko ezinbes-
tekoak dira. Ondoren, elkarriz-
keta eta negoziaziorako guneak 
zabalduko lirateke, Mitchell Prin-
tzipioetan oinarrituta, biktima 
guztiak erreparatuaz…
Aretxabaletan nola gauzatuko da 
gernikako Akordioa?
Zenbait ekintza prestatzen ari 
gara herritarrok informatu eta 
parte har dezaten, denon inpli-

kazioa behar-beharrezkoa delako 
honek aurrera egin dezan. Hona 
aurreikusi ditugunak: abendua-
ren 14an, martitzena, herriko 
elkarteak hitzaldi informatibo 
batera gonbidatuko ditugu Arku-
pera (19:00), Gernikako Akordioa 
zer den azaltzeko. Abenduaren 
15ean, eguaztena, Gernikako 
Akordioaren informazioa bana-
tuko diegu herritarrei kalean. 
Eta aurrerago, ekitaldi handiagoa 
egingo genuke, herritarren par-
taidetza bermatu eta atxikimen-
duak jasotzeko.

Bukatzeko, Gernikako Akor-
dioaren sinatzaileok bake eta 
normalizaziorantz gerturatzeko 
aurrean daukagun aukera ez 
galtzeko dei egin eta antolatuko 
diren ekintzetan parte-hartzeko 
gonbita egin nahi diegu herri-
tarrei.

Gernikako Akordioa sinatu duten eragileetako batzuk astelehen iluntzean.  |   M.a.

gernikako akordioaren sinatzaileak

"Biolentziarik eta 
eskubide urraketarik 
gabeko eszenatokia 
eraiki gura dugu"

Gernikako akordioa aurkeztuko dute gurean
Ekintzetara gonbidatu gura dituzte herritarrak

"gutxieneko 
demokratikoak 
behar dira gatazka 
konpontzeko"
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A
rgi samar ikusi leike 
norberak noiz erabil-
tzen doguen, nun eta 
zetarako erabiltzen 

dogun aztertuta. Ariketa bera 
ein geike mugekin be: noiz 
erabili ahal doguen, nun eta 
zetarako erabili ahal doguen 
aztertuta.

Euskeriak hortarako atxa-
kixa emunda, ospazkizunak 
han eta hemen eingo dittugu, 
eta entzungo dogu Euskerian 
Eguna egunero dala, aurreko 
astien Emakumien Kontrako 
Indarkerixian egunien hain-
bati entzundako moduen. 
Egunerokuak emuten dittuen 
emaitzak aztertuta, garbi dau 
ez dala hola. Ez da egunero 
Atxabaltan, eta Euskal Herri-
ra begiratuta egunerokuanak 
kasi ein dau leku batzuetan.

Lasaittu gare, eta lasait-
tuarazi gaittue gure hizkuntzan 
bizitzeko eta hortarako espa-
ziuak lantzeko eta irabazteko 
bidien. Modu inkontzientien 
aldatzen gara hizkuntza bate-
tik bestera. Ohittu gara, baina 
espazio asko dittugu lantzeko 
eta irabazteko, eta denporarik 
ez espazio horreik eta dittu-
gunak galdu aurretik bai Atxa-
baltan, bai Euskal Herrixen.

Espazio horreik lantzen eta 
irabazi guran gabitzela ospa-
tzeko eguna da gaurkua, hola 
eingo dogu plazan elkartuta 
edota nork beretik, baina bali-
xo deixiela gaurko mozkorral-
dixek eta bixamonek egunero-
ko egoeriaz eta jardunaz jabe-
tzeko. Jabetzetik hasi geike 
eta modu kontzientien erabil-
tzetik, lantzetik eta zabaltzetik 
jarraittu, nok beretik eta geuk 
geuretik, bakarka eta auzola-
nien, zegatik aztertuta.

Ez da 
egunero

"Espazio asko 
dittugu lantzeko 
eta irabazteko, 
eta denporarik ez"

n i r e  u st e z

bEñAt 
zAMAllOA

MIrArI AltubE  |  arEtxaBalEta

Iazko ikasturtea bukatu aurretik 
ekitatea lantzeko proposamenak 
egin zizkieten Kurtzebarri esko-
lako ikasleek udal ordezkariei, 
Eskola Agenda 21 egitasmo 
barruan. Proposamen horiek 
aztertu ostean, Inaxio Garro alka-
teak azalpenak eman zizkien 
ikasleei astelehenean. 

Etorkinak herrian integratze-
ko dauden bideen eta laguntzen 
berri eman zien –euskara ikas-
teko, lana topatzeko…– eta hiru-
garren adinekoek dituzten zer-

bitzuen berri. Interesik handiena, 
baina, gazteendako zerbitzuek 
piztu zuten. Aurretik egindako 
proposamen batzuk onartu zituen 
alkateak: jaiegunetan hiruko 
lehiaketak egitea; disko festa 
errepikatzea… Eta iragarri zuen 
datorren urtean froga gisa 14 eta 
17 urte artekoendako Gaueko 
Aisialdia egitasmoa jarriko dela 
abian hilean behin (22:00-01:00). 

Gazteek eskaera gehiago egin 
zizkioten astelehenean, tartean 
skate parkea berritzea eta pilo-
talekua txukuntzea.

zarata eta uhinak hurrengo gai 
Kurtzebarri eskolako ikasleak 
hurrengo gaia lantzen hasiko 
dira orain: zarata, argi kutsadu-
ra eta uhin elektromagnetikoak. 
Lehenengo, ikastetxean landuko 
dute gaia eta gero, kalean.

Gaztetxoen eskaerak 
entzun ditu alkateak astean 
Ekitatea lantzeko ikasleek egindako proposamenei 
erantzuna eman zien, Eskola agenda 21 barruan

Alkatea azalpenak ematen.  |   M.a.

Aitajaunak gaztainak erretzen eta umeak begira, martitzenean.  |   E. UrrUtIa

M.A.  |  arEtxaBalEta

Ekintzaz betetako astea izan 
dute Arizmendi ikastolako Basa-
beazpi gunean. Udazkenari 
ongietorria egin diote, batetik, 
Gabon giroa gertatzen hasi dira, 
bestetik, eta, bukatzeko, Eus-
kararen Eguna eta zaindaria-
rena ospatuko dute gaur. 

Martitzenean, eguraldi txa-
rragatik atzeratutako gaztaina
-erre eguna ospatu zuten. Ikas-
tolako aitaita-amamak izan ziren 
protagonista; gaztainak erre 
zituzten euretako batzuek lehe-
nengo, eta, ondoren, umeek eta 
nagusiek elkarrekin jan zituz-
ten giro ederrean. 

Bestalde, eguaztenean, Olen-
tzeroren etxea ikustera joan 
ziren Mungiara (Bizkaia). Ize-
naduba basoa –izena duen guz-
tia da– ezagutu zuten txikiek, 
eta magiaz eta ilusioz betetako 
eguna pasatu. 

Euskararen Eguna gaur
Gaur, ostera, Euskararen 
Nazioarteko Eguna ospatuko 
dute, batetik, eta ikastolako 
zaindari San Frantzisko Xabier 
Eguna, bestetik. Goiz partean 
jolasak egingo dituzte ikaste-
txean bertan; baita txistorra 
mokadutxoa jan ere. Eta arra-
tsaldean jai izango dute.

Gaztaina-erre eguna eta irteera 
izan dituzte Basabeazpin astean

M.A.  |  arEtxaBalEta

Loramendi elkarteak, Leintz Udal 
Euskaltegiak eta Barriketan egi-
tasmoak antolatuta, euskararen 
aldeko aldarrikapena irakurri 
eta argazkia aterako dute gaur, 
Euskararen Nazioarteko Eguna, 
Herriko Plazan (18:00). Azken 
urteotan egin duten ospakizuna 
da eta euskararen lagun diren 
herritar guztiak gonbidatu gura 
dituzte jai giroan egingo duten 
ekitaldira.

Argazkia atera ondoren, txis-
torra mokadutxoa eskainiko die-
te elkartutako guztiei udaletxe 
zaharrean, eta trikiti doinuak 
lagun dituztela kantuan egingo 

dute egubakoitz ilunkera euska-
ra ahoan dutela girotzeko. 

gaztelekuan euskararen alde 
Atxagazte gaztelekuko kideek ere 
hainbat ekitaldi antolatu dituzte 
Euskararen Egunaren bueltan. 
Atzo kartelak egin zituzten eus-
kara aldarrikatuz, eta herriko 
hainbat bazterretan jarri. Gaur, 
ostera, jai giroa sortu gura dute 
Herriko Plazan; hona iragarrita-
koak: umeendako aurpegi mar-
gotzea; hankapaluak; txokolate 
beroa; musika… Bihar, zapatua, 
irrati tailerra izango dute gazte-
lekuan eta domeka arratsaldean  
euskal film bat ikusiko dute.

Argazkia eta txistorra mokadutxoa 
gaur Euskararen Eguna ospatzeko

Gero eta ume gehiago joaten 
da zinemara, eta, azken asteo-
tan hainbatek lekurik izan ez 
dutenez, Udalak erabaki du bi 
saio egitea aste bukaeretan. 
Bihartik aurrera, zapatuetan 
eta domeketan emango dute 
filma (17:00) Arkupeko Zaraia 
aretoan; zapatuetako sarrera, 
gainera, merkeagoa izango da, 
2 euro. Oraingo aste bukaeran 
Como perros y gatos: la revancha 
de Kitty Galore izango dute 
umeek eta helduek La red social 
filma gaur eta bihar (22:00), 
domekan (19:30); eta astelehe-
nean (16:00). 

Eguenean, ostera, Yo, tam-
bién emango dute (19:30) zine-
klubaren barruan.

Umeendako filmak 
zapatuetan ere emango 
dituzte, bihar hasita
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Zorionak, 
Andres 
Agiriano!

jUlEN IrIoNDo

Bolibar elizateko Karoi baserriko 
Andres Agirianok 104 urte bete 
zituen San Andres egunez. Osasun 
eta umore onez, etxekoez 
inguratuta ospatu zuen 
urtebetetze eguna, eta, urtero 
moduan, Udaletik eta Olazar 
erretiratuen elkartetik ere joan 
zitzaizkion, opari eta guzti. 
Zorionak, Andres!

M.b.  |  EskorIatza

Aitzorock jaialdirako astebete 
pasatxo baino ez da geratzen, eta 
Aitzorrotz kultura elkartekoak 
buru-belarri dabiltza emanaldia-
ri azken ukituak ematen. Sarre-
rak aurretik eros daitezke 13 
eurotan Kulturalive.com webgu-
nean eta Eskoriatzako Goxo 
txiki, Aldatz eta Inkernu taber-
netan. Baina bailarako beste 
herri batzuetan ere badaude: 
Aretxabaletan, Txiki bar eta 
Orlyn; Arrasaten, Irati eta Ekai-
tzen; Bergaran, Herriko tabernan; 

eta Oñatin, Akerren. Dena dela, 
leihatilan ere erosi ahalko dira, 
16 eurotan.

'zuzenean bizitzeko gogoa'
Jaialdia abenduaren 11an izango 
da, kiroldegian, 20:30ean.   Lau 
taldek hartuko dute parte: Gati-
buk Zuzenean bizitzeko gogoa 
disko berriaren aurkezpen kon-
tzertua eskainiko du. Zea Maysek 
ere lan berria aurkeztuko du. 
Horrez gain, Amaiur eta Pastors 
of Muppets talde frantziarrak ere 
joko dute. 

Aitzorockerako sarrerak eros 
daitezke Debagoien osoan

MIrIAN bItErI  |  EskorIatza

Proiektu berria martxan jartze-
kotan dabiltza herrian: Berba-
lagun, hain justu. Euskaldun 
zaharrak eta berriak elkarrekin 
euskaraz hitz egiten jartzea du 
helburu, astean ordubetez. 

Euskara teknikari Mari 
Carmen Arrietak ideiaren jato-
rriaz egin digu berba. Eguene-
ko pintxo-poteoaren arrakasta 
aitzakia hartuta, Berbalagun 
proiektua martxan jartzea buru-
ratu zitzaien. Egitasmoan par-
te hartzeko lauzpabost euskal-
dun zahar azaldu ziren gertu, 
eta, haiekin batzarrak egin 

ostean, euskaldun berriak edo 
euskaraz hitz egiteko ohitura 
txikia dutenendako deialdia 
egin zuten. Horretarako, eus-
kaltegira jo zuten, besteak bes-
te. Azaroaren 18an egindako  
bileran 16 lagun batu ziren.

Taldeak sortzen dabiltza 
orain. Kide gehienek eguenetan 
19:00etatik 20:30era elkartzeko 
asmoa badute ere, bariku arra-
tsaldean umeekin edo astegun 
goizetan egoteko interesa ager-
tu dutenak ere badaude. Parte 
hartu nahi dutenek kultura 
etxera jo dezakete edo 943 71 46 
88 zenbakira deitu. 

Berbalagun taldeak 
sortzekotan dabiltza, 
pintxo-poteoaren 
bueltan

Euskararen Eguna egingo dute gaur
Euskararen Egunaren harira, ekitaldi asko antolatu dituzte gaurko. Egun 
osoan, bakoitzak egindako marrazkiak edo bertsoak zintzilikatzeko 
aukera egongo da plazan. Horrez gain, 15,30ean, euskal dantzak izango 
dira, Luis Ezeizako ikasleekin, eta dantzaldia amaitzean, 
gaztaina-erreak banatuko dituzte; 16:30ean, haurrendako jinkana eta 
jolasak izango dira; eta 17:30ean, txokolate-jana. Gauean, 22:30ean, 4 
begi izeneko lau dimentsioko komedia izango da unibertsitatean. 

Zaharren egoitzako senten-
tziaren gainean Udaleko Gober-
nu taldeak berretsi egin du 
Aitor Urrutia zuzendari ohia-
ren kaleratzea "gestio txarra-
ren" ondorio izan dela, eta 
Patronatuko kideek eta udal 
ordezkariek "sekula" ez dute-
la esan Urrutiak dirua lapur-
tu duenik. Bestalde, Patrona-
tuak junta berria du: alkatea, 
parroko berria, Olazarko pre-
sidentea, eta Dorleta Lezeta, 
Unai Salaberria eta Iñaki Pie-
rrugues zinegotziak.

Aitor Urrutiaren 
"gestio txarra" berretsi 
du Udaleko Gobernuak
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Kalegoi 21
Tel.: eta faxa 943 76 64 07
Poltsikokoa 616 277 999
ANTZUOLA / BERGARA

Apainketarako eta
industriarako pinturak

Paper margotuak

Moketak eta tapizatuak

Gezalaga Margoak
G A I L U R  

taberna eta 

gozotegia

Buztinzuri 13 ANTZUOLA 
Tel.: 943 78 70 32

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.

Kale barria 31
Tel. eta faxa: 943 76 64 07
Poltsikokoa: 616 277 999

OÑATI

Pintura eta 
osagarrien salmenta

Gezalaga Margoak ANTZUOLA
Apainketak eta
solamenduak

Pladurrezko dibisioak 

Kalegoi 21   ANTZUOLA
676 997 400

Biltegia: 943 78 70 40

ArANtzAzu EzkIbEl  |  aNtzUola

Antzuolako gizarte zibila osatzen 
duten familiek, adiskideek, era-
kundeek eta taldeek hildakoa 
omendu eta agurtzeko hileta 
ospakizun edo omenaldi zibilak 
egiteko udal lokalen erabilera 
arautzea da onartutako proposa-
menaren helburua. 

Araudiaren arabera, eskaerak 
Antzuolako Udaleko alkateari 
egin beharko zaizkio. Eskakizu-
na egiterakoan hainbat datu 
adierazi beharko dira; adibidez, 
ospakizuna egin nahi den lekua 

eta data. Herrigunean, ondoren-
go eraikinetan egingo dira ospa-
kizunak: eskolako aterpean eta 
Udal Pilotalekuan. 

Hileta edo omenaldi zibilak 
astelehenetik domekara ospatu-
ko dira, eta ordutegia finkatze-
rakoan espazio publiko horien 
erabilerarako onartutako arauak 
kontuan hartuko dituzte.

Udal espazioen erabilera ego-
kia bermatu beharko da, eta, 
amaitutakoan, eraikina garbi 
utzi. Gainera, senitartekoek loka-
la apaindu nahi badute, lekuaren 

harmonia eta ezaugarriak erres-
petatu egin beharko dituzte, eta 
sor daitezkeen gastuak euren 
gain hartu.

Espetxe zigorrak 
Eguazteneko osoko bilkuran espe-
txe zigorrak Antzuolako herria-
ren alde lan eginez ordezkatzeko 
erregelamendua onartu zuten. 
Talde politiko guztien onespena 
izan zuen proposamenak. 

"Hainbat eskaera izan ditugu 
eta onartuak izan dira; baina 
jabetu gara arautegi bat eskatzen 
duen gaia dela", azaldu du alka-
teak. Hala, erregelamendu horren 
arabera, Antzuolan jaio edo bizi 
direnei zuzenduta dago araudia. 

Horren harira, Pilar Etxaniz 
zinegotziak eskatu zuen muga 
hori kendu eta herritar guztiei 
zabaltzea. Baina eskaera hori ez 
zuten kontuan izan proposamena 
bozkatzeko orduan.

gaztetxearen proiektua 
Orain anbulatorioa dagoen loka-
la gaztetxe bihurtzea da asmoa. 
Valen Moñuxek egindako proiek-
tua aho batez onartu zuten. Uda-
lak 120.202 euroko aurrekontua 
du; proiektua onartuta, Eusko 
Jaurlaritzako Kultura Saileko 
dirulaguntzak jasotzeko aukera 
du Udalak.

Osoko bilkuran, Pilar Etxa-
nizek esan zuen aurrekontua oso 
handia dela eta jaitsi egin behar-
ko litzatekeela. Bestalde, Paco 
Morcillok eskatu zuen gazteek 
ez dezatela politikoki erabili loka-
la, eta udal ordezkari guztiak 
errespeta dezatela. 

Hileta edo omenaldi zibilak 
egiteko ordenantza onartu dute
oso bilkuran, espetxe zigorren ordezkapenen araudia ere onartu zuten

Saharar herriaren aldeko mozioa 
Zutik-Aralar-Ezker Batua udal taldeak saharar herriari elkartasuna adierazteko 
eta autodeterminazio eskubidearen aldeko mozioa aurkeztu zuen osoko 
bilkuran. Azken asteotan izandako gertaera larrien inguruan aurkeztu zuten 
mozioa Etxanizek eta Iturbek. Udal talde politiko guztien onespena izan zuen 
mozioak. Hartutako erabakiaren berri Antzuolako herriari, Sahararen aldeko 
erakundeei, Espainiako Gobernuari eta MINURSOri aditzera emango diete. 

Jaso dituzte sariak irabazleek. 
Nagusien mailan Iker Aizkorbe izan 
zen irabazlea eta Kepa Igartza 
bigarrena –haren aitak hartu zuen 
saria–; bigarren mailan, lehenengo 
saria hutsik geratu zen eta 
bigarrena Mariñe Etxanizek eroan 
zuen; eta, lehenengoan, Alaitz 
Mata izan zen irabazlea eta Irati 
Arantzabal bigarrena.

Banatu dituzte 
argazki 
lehiaketako 
sariak

joNE larrañaGa

O h a r r a k

kzgunEA
Abenduko martitzenetan egon-
go da tutorea KZgunean; hain 
zuzen, hilaren 14an, 21ean eta 
28an. 09:00etatik 13:00etara 
izango da ordutegia. 

EuskArArEn EgunA
Gaur, egubakoitza, Euskara-
ren Eguna ospatuko dute 
gazte txokokoek. Zurrategi 
plazan pintxo dastatzea egin-
go dute, 19:30ean. 

Erretiratuek karta txapelke-
ta egingo dute abenduan 
zehar. Horretarako izena 
eman beharko da aurrez. 
Interesatuek elkartera ber-
tara joan beharko dute izena 
ematera abenduaren 12a bai-
no lehen.

Partidak ondorengo egu-
netan izango dira: abenduaren 
14an puntxo; abenduaren 15ean 
briska; abenduaren 16an tute; 
eta, abenduaren 17an mus. 
Txapelketako antolatzaileek 
adierazi dute abenduaren 
20rako karta txapelketako 
partida guztiak amaituta egon 
beharko dutela.

Karta txapelketa 
egingo dute 
erretiratuen elkartean 

A.E.  |  aNtzUola

Abenduaren 12an jokatuko dute 
beteranoen ohiko partidua Antzuo-
lak eta Eibarrek. 

Eztalan izango da partidua, 
11:30ean. Antzuolako beteranoek 
Eibarko beteranoak hartuko 
dituzte. Beti bezala, futbol parti-
dua baino garrantzitsua izango 
da han sortuko den giroa.

Barkeroren omenezkoa 
Gabonetan, abenduaren 26an, 
Barkeroren omenezko futbol txa-
pelketa jokatuko dute. 

Eztalan izango da txapelketa, 
11:30ean. 

Antzuolako taldea, bikain 
Antzuolak bolada onean jarraitzen 
du. Joan den astean liderraren 

aurka (Zestoa) jokatu zuten eta 
2-2 berdindu zuten lehia. Partidua 
irabazita lidergoa eskuratzeko 
aukera izango zuten Juanina 
Garairen mutilek, baina ezin izan 
zuten garaipena lortu eta puntu 
banaketarekin konformatu behar 
izan zuten. Hala, sailkapeneko 
bigarren postuan jarraitzen dute 
antzuolarrek, 25 punturekin.

Partiduko golegileak Josu 
Zubikarai eta Ibai Zabalo joka-
lariak izan ziren.

Oraingo aste bukaeran atse-
dena izango dute erregional 
ohorezko mailan; hurrengo jar-
dunaldia abenduaren 11n izan-
go dute, Getariakoren aurka. 
Getariako sailkapeneko erdial-
dean dago. Antzuolarren asmoa 
bolada onari eutsi eta etxetik 
kanpo garaipen bat eskuratzea 
izango da.

Antzuolako beteranoek Eibarren aurka jokatuko dute
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Liburu 
sorta bat
Bidali KLUBA LIBURUAK 
[Bazkidearen zenbakia] 
215800 zkra.

skun-Funk-eko 
kamiseta+poLtsa
Bidali KLUBA KAMISETA  
[Bazkidearen zenbakia] 
215800 zkra.

umeentzako 
puzzLea
Bidali KLUBA PUZZLEA 
[Bazkidearen zenbakia] 
215800 zkra.

SMSaren kostua: 0,15 euro + BEZa mezu bakoitzeko.
Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena 
Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu  
bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek 
zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

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

Kuota: 45 euro

Abantailaz 
betetako kluba!

azaroko zozketa

sari nagusia
azaroa-urtarriLa

parte-hartzaiLe guztien artean zozketatuko da 

26 hazbeteko
teLebista

• 26"-ko TFT-LCD pantaila.
• TDT integrado.
• HDMI.
• USB 2.0

aitzorock-erako 
sarrerak
Bidali KLUBA SARRERAK 
[Bazkidearen zenbakia] 
215800 zkra.

erremeixuak
dVd-a
Bidali KLUBA DVD
[Bazkidearen zenbakia] 
215800 zkra.

I
zaten dira Gabonen inguruan 
boletoak, errifak, loteria eta 
antzekoak, bai! Gurean, Ara-
maion ere badugu aukera 

errifak erosteko, porra bezala 
antolatuta! Gaia, oso egunekoa: 
noiz zabalduko da Aramaio-A-
rrasate bidea? Horixe da galdera 
eta norberak aukeratu behar du 
egokien iruditzen zaion data. 
Herriko trikitixa taldeak antola-
tu du porra, helburu on batekin: 

maiatzean izango den Debagoie-
neko trikitixa jairako dirua bil-
tzea. Egia esan, ideia paregabea 
izan dute, nor ez da animatuko 
ba bidea zabalduko den eguna 
asmatzera? Horren zain gaude 
azken urte honetan eta!

Ai, ene! Bidea gora, bidea 
behera! Noizko zabalduko ote 
digute! Inork ez daki ziur, baina 
azkenaldian denon ahotan dabi-
len kontua da Aramaion! 

Porra asmatzen duenak ira-
baziko duen saria gutxienekoa 
da, jendea buru-belarri dabil euro 
baten truke bere apustua egiten. 
Iritziak era guztietakoak dira: 
"Zubi bat bukatu dute eta agin-
tariek Gabonetarako zabalduko 
zela esan zuten ba"; "Keba, gero 
istripua izan zen eta piezaren bat 
apurtu egin zen"; "Olentzero por-
tatuko balitz..."; "Beno, igual 
Erregetarako izango da"; "Bai, 

zera!, otsailera arte jai daukagu, 
goiko zatia bukatu arte...". Aipa-
tutako porran urtea, hilabetea, 
eguna eta ordua ere zehaztu behar 
da. Azken horrek ere eman du 
zer esana: "Eguerdi aldera zabal-
duko dute, 12etan edo, trajedunak 
etorriko dira inauguraziora: 
argazkia, luntxa… seguru". Denon 
gusturako iritziak, esan bezala!

Ai, ene! Gu bitartean gora eta 
behera! Azkoaga, Zabola…, auzo-
tarrak kokoteraino daude gu 
egunero bertatik pasatzen ikus-
teaz, arrazoi guztiarekin! Eta gu 
ere kokoteraino bertatik pasa-
tzera derrigortuta, gu ere arra-
zoiarekin! Lehen izotzak, lehen 
elur malutak, negua ere hurbil-
tzen..., ai, ene!

A! Saria aipatzea ahaztu zait: 
menu goxoa Dukienean; beraz, 
animatu eta egin apustu zuk 
ere!

rOSA 
MONDrAgON

Ai ene, 
bidea!

n i r e  u s t e z

Agenda 21eko bilera izango 
da abenduaren 15ean udale-
txean, 18:30ean. Datozen zor-
tzi urteei begira Ekintza Pla-
na lantzen hastea da asmoa 
eta hilaren 15eko bileran 
herritarren hitza entzun nahi 
da, ekintzen lehentasunak 
markatzeko eta ekintza berriak 
proposatzeko. Argibide gehia-
go: www.aramaio.org.

Udalak gogoratu duenez, Plan 
Orokorraren gaineko kontsultak 
egiteko aukera dago udaletxean, 
martitzenero, goizez. Aurrez txan-
da eskatu beharra dago 945 44 50 
16 telefono zenbakian. Plan Oro-
korra udaletxean dago ikusgai 
eta  www.aramaio.org webgunean 
ere badago eskuragarri. Alega-
zioak aurkezteko epea abendua-
ren 13ra arte dago zabalik.

Azken egunak Plan 
Orokorraren alegazioak 
aurkeztu ahal izateko

Agenda 21eko bilera 
abenduaren 15ean 
udaletxean

Euskararen Eguneko ospaki-
zunen barruan, Kanpaiak jo 
bitartean antzezlana antolatu 
du Udalak. Emanaldia gaur, 
barikua, izango da, kultura 
etxean, 22:30ean. Galder Pere-
zek idatzi eta zuzendutako 
antzezlana da eta Ugaitz Ale-
gria eta Libe Aranburu akto-
reak izango dira agerto-
kian. 

'Kanpaiak jo bitartean' 
antzezlana gaur 
gauean kultura etxean

EDu MENDIbIl  |  araMaIo

Aramaioko Bertso Eskolak 13 
urte bete ditu aurten, eta, nahiz 
eta urteurren borobila ez izan, 
eskolarendako urte berezia izan 
denez datorren asteburuan ospa-
tuko dute. Urte berezia, bi arra-
zoirengatik nagusiki: alde batetik, 
Arabako Koadrila Arteko Txa-
pelketa irabazi dutelako; eta bes-
tetik, indartsu dagoelako eskola. 
Xabier Agirrek emandako datuen 
arabera, hiru taldetan banatuta 
14 lagun ari dira eskolan, adin 
guztietakoak. Gaur egun Lierni 
Altuna, Garazi Eriz eta Xabi Igoak 
dihardute irakasle lanetan. Herri-
ko jardueretan ohiko bilakatu da 
Bertso Eskolako kideen parte
-hartzea eta hori ospatzekoa dela 
uste dute arduradunek. 

Bertso trama barikuan
Datorren bariku eta zapaturako 
hainbat ekitaldi iragarri dituzte. 
Barikuan, hilaren 10ean, bertso
-poteoa izango da 19:00etatik 
aurrera eta gauean, 22:30ean, 
Santa Kruz abadea Aramaion 
bertso trama izango da kultura 
etxean. Josu Goikoetxea gai-jar-
tzailearen esanetara, Maialen 

Lujanbio Euskal Herriko txapel-
dunak, Jon Maiak, Igor Elortzak 
eta Unai Iturriagak jardungo 
dute. Emanaldirako sarrerak 5 
eurotan izango dira salgai.

Zapatuan, abenduaren 11n, 
herriko pilotari eta bertsolariekin 
bertso-pilota ikuskizuna izango 
da frontoian, 18:00etan eta amai-
tzeko, bertso gala izango da gauean 

Iturrieta sagardotegian. Txarte-
lak 20 eurotan daude salgai Añai 
eta Eki tabernetan. Besteak bes-
te, inguruko bertso eskoletako 
hainbat lagun eta trikitilariren 
partaidetza ziurtatu dute antola-
tzaileek. Aramaioko Bertso Esko-
lak Udalaren babesa dauka eta 
Arabako Bertsozale Elkartearekin 
ari da lanean.

Maialen Lujanbio txapelduna Aramaion izango da datorren barikuan.  |  GoIENa

Bertso Eskolaren 13. urteurrena 
ospatuko dute datorren aste bukaeran
zapaturako, hilaren 11rako, bertso gala iragarri dute Iturrieta sagardotegian
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Pilota txapelketako ligaxkari 
amaiera emateko jardunaldi 
bakarra jokatzea gelditzen zaie 
bikote parte-hartzaileei. Eta 
hurrengo aste bukaeran izango 
da hori; izan ere, zubia dela-eta 
atseden hartzeko asteburua 
izango da honakoa.
Jokoan daude abenduko 

hirugarren aste bukaeran 
izango diren finalaurrerako 
txartelak. Sailkapenari 
begiradatxo bat botatzea 
nahikoa da gauzak estu 
daudela ikusteko; hain zuzen 
ere, lehenengo postuetan 
dauden bikoteek guztia eman 
beharko dute. 

Atseden hartzeko aste bukaera
p i lOta  t x a p e l k e ta

e

SAILKAPENA
j I G P

40 urtEtIk gOrA

1. koldo Goenaga-alex arantzabal 5 3 2 3 (+18)
2. jose M. zubiaurre-Iñaki Ugarteburu 5 3 2 3 (+14)
3. angel Ibarluzea-alberto telleriatelleriat 5 3 2 3 (+13)
4. Pello larrea-Mikel Elkoro 5 3 2 3 (+7)
5. l. a. alkorta-Gorka Bolinaga 5 3 2 3 (+5)
6. asier Morales-fernando zenitagoia 6 3 3 3 (+2)
7. javier Bolinaga-Iñaki Izagirre 5 0 5 0 (-59)
40 urtEtIk bEHErA

a tal tal t DEa

1. David Peñalver-sergio Bouzas 5 5 0 5 (+59)
2. oskar askasibar-Enrike Elkoro 5 4 1 4 (+47)
3. koldo Erostarbe-Etor Garate 5 4 1 4 (+58)
4. haritz Gallastegi-kepa odriozola 5 2 3 2 (-6)
5. oxel Erostarbe-Gorka arizmendiarrieta 5 2 3 2 (-17)
6. Iker Irazabal-Diego cantabrana 4 0 4 0 (-43)
7. Igor Irazabal-Gaizka Bolinaga 5 0 5 0 (-65)
B talDEa

1. andoni Elortza-odei zenitagoia 4 4 0 4 (+66)
2. jon Irazabal-Ibai Etxaniz 4 3 1 3 (+30)
3. Mikel ormaetxea-Garikoitz arrazola 4 3 1 3 (+7)
4. Iban retolaza-javier larrañaga 4 1 3 1 (-20)
5. satur ramos-Eneko salaberria 4 1 3 1 (-34)
6. Iñigo Ibaibarriaga-Mikel Irazabal 4 0 4 0 (-51)

i t u r r i a :  a n t o l at z a i l e a k

lArrAItz zEbErIO  |  ElGEta

Agintaldia amaitzeko sei hilabe-
te falta dira, eta bere inpresioen 
berri eman du alkateak Goiena 
magazinea-n.
Agintaldiaren azken txanpan, ze 
balorazio egiten duzu?
Oraindik lan asko dugula egite-
ko. Maiatza gertu egon arren, 
hainbat proiektu azkeneko bul-
tzadaren edo hasierako bultza-
daren faltan daudela.
zelan joan dira gauzak gainerako 
alderdi politikoekin?
Bidelagun izan ditugu EAE-ANV-
ko bi zinegotzi. Ni oso pozik nago 
elkarren artean izan dugun giroa-
rekin eta elkarlanean bultzatu 
ditugun proiektuekin. Oposizioak 
egin du oposizioa. Kontua da, 
nire ustez, ez diogula oposizio 
lanak egiteko gauzak erraz ipini, 
ustez amets ziren hainbat proiek-
tu gauzatu egin ditugulako. Bai-
na giroa eurekin ere ona dela 
esango nuke.
Pertsonal gutxiago duzue orain 
udalean. Ondo funtzionatzen dute 
gauzek?
Beti dago zer hobetu, baina argi 
genuen gurea 1.000-1.100 biztan-
leko herria izanik gastuak diru
-sarreretara moldatu behar geni-
tuela. Alegia, mantentzeko gau-
za garen langile kopurua behar 
genuela. Hala, amaiera eman 
genion Elgeta 21 Garapen Agen-
tziari eta espero dugu Hirigintza 
Zerbitzua hobetzeko ditugun 
proposamenak agintaldiaren 
amaierarako bideratuta geldi-
tzea.
zein da gaur egun Elgetako uda-
laren egoera ekonomikoa?
Momentuan 1,7 milioi euroko 
zorra dugu. Zorpetuta aurkitu 
genuen Udala, eta agintaldi hone-
tan egindako gestioa nabarmen-
duko nuke. Sarrerak eta gastuak 
parekatzen ahalegin handia egin 
dugu eta inbertsioetarako dirua 
handiagoak diren erakundeetatik 
ekarri dugu. Krisi ekonomikoak 
eragina izan du Elgetako Udalean 
ere, baina krisiaren atzean ezku-
tatzea ez da ona. Lau urteotan 
bi milioi eurotik gora ekarri 
ditugu Elgetara. Kontuan har 
daiteke aurreko agintaldian, 
egoera ekonomikoa ona zenean, 
milioi bat  euro ekarri zirela. 
Nire ustez, gestio egokia egin 
dugu eta Aldundia eta Jaurlari-
tza bidelagun izan ditugu proiek-
tu askotan.
2011rako aurrekontuak bideratuta 
izango dituzue?
Bagabiltza. Asmoa da urtea buka-
tu aurretik aurrekontu hori 
onartzea. Nagusiki gastuak eta 
sarrerak parekatu egin ditugu 
eta inbertsiorako erronka handia 
Domingo Iturbe Patronatuaren 
eraikina eta ingurua berriztatzea 
izango da.

zertan da proiektu hori?
Diru asko da, agente askok har-
tzen dute bertan parte, baina 
Udalak laguntzeko eta dirua ekar-
tzeko borondate guztia dauka. 
Baina bidelagun bat behar dugu; 
eraikinaren jabe den Gotzainde-
gia. Haiekin harremanetan gau-
de. Ikusi egin behar da orain ze 
pauso eman nahi dituen.
Atez atekoaren alde dago Elgetako 
udala?
Mahai gainean dagoen gaia da 
eta Elgetara ere etorriko den 
debatea da. Argi dut eztabaida 
hori herritarrekin egin beharko 
dugula, baina uste dut atez ate-
koan zentratzen garela larregi 
eta zabor kudeaketa prozesuaren 
hasieratik bukaerara arte hartu 
beharko genukeela kontuan era-
bakia hartzeko. Gainera, ez dakit 
herri bakoitzak hausnarketa bere 
aldetik egiteak nora eramango 
gaituen. Nire iritziz, apustuak 

egin behar dira, baina apustu 
horiek Gipuzkoako herri guztiok 
batera egin beharko genituzkee-
la uste dut.
Pilota eskolan kexu dira frontoiko 
arautegia errespetatzen ez dela-
ko. 
Egia da arautegi bat dagoela eta 
gero eta zailagoa dela hori betea-
raztea. Nik uste dut Elgeta  modu-
ko herri baten frontoiari ahalik 
eta erabilpen handiena eman 
behar diogula. Proposamen bat 
daukagu frontoian bi gune egi-
teko: alde batetik, kirola egiteko 
gunea; eta bestetik, aisialdirako 
gunea. Saiatu beharko dugu bi 
erabilera horiek batzen, kontuan 
hartuta frontoia kirola egiteko 
gunea ere badela eta garbi man-
tendu behar dela. 
zer premia nagusi ikusten dituzu 
herrian?
Elgetak ezinbestean behar du 
garraio publiko duina, eta Udalak 
proposamen zehatza egin dio 
Aldundiari. Erantzunaren zain 
gaude. Osasun zerbitzuetan ere 
gabezia handia dugu eta eskatu 
eta eskatu ari gara, baina herri 
handietan gertatzen ari dena 
ikusita... baina borroka horretan 
jarraitu beharko dugu. 
Hurrengo hauteskundeetan Elge-
tako alkategai izango zara?
Goiz da horrelako gauzei buruz 
hitz egiteko. Momentu honetan 
printzipala ez da jarraituko duten 
edo ez. Printzipala esku artean 
ditugun proiektuak dira, horre-
tarako aukeratu gintuzten-eta 
herritarrek.

oxel erostarbe | elgetako alkatea

"Lau urtean bi milioi eurotik 
gora ekarri ditugu herrira" 

Oxel Erostarbe, martitzenean, Goiena magazinea-n.  |   ENEko azkaratE

Erostarbek ez du argitu maiatzean alkategai izango den edo ez
2011ko proiektu izarra: Domingo Iturbe Patronatuaren eraikina

"Elgetak 
ezinbestean 
behar du garraio 
publiko duina"

"Osasun 
zerbitzuetan 
ere gabezia 
handiak ditugu"

O h a r r a k

intxOintxOintx rtArtArt kO FrOntEA
Euskarazko bisita gidatua egin-
go dute domekan, hilak 5. Izena 
emateko deitu 943 79 64 63 tele-
fonora. Prezioa: bi euro.

ikuskizunAk EspALOspALOsp iAn 
Berri Txarrak taldeak kontzer-
tua egingo du abenduaren 10ean, 
barikua. Yllana taldeak, berriz, 
666 antzezlana hilaren 12an.666 antzezlana hilaren 12an.666

MIrArI AltubE  |  lEINtz GatzaGa

Eguaztenean, hilak 1, onartu 
zuen Gatzagako udalbatzak 
2011ko aurrekontua; 421.000 
eurokoa, hain zuzen. Iaz legez, 
gastu orokorrak jasotzen dituen 
aurrekontua egin dute eta %2ko 
igoera izan du. Inbertsioendako, 
ostera, ez daukate dirurik.

Datorren urtean Gatzagainen 
egingo duten ur-deposituaren 
lanak hasiko dituzte, 617.028 
euroko aurrekontua duten lanak, 
eta Landagipuzkoa egitasmoak 
bideratutako dirulaguntza jaso 
arren, Udalak ere jarri beharko 
du zati bat. Horretarako mai-
legua eskatuko du, eta noiz 
komeni zaien hori eskatzea 

aztertzen dabiltza orain, 2010ean 
edo 2011n. Hurrengo osoko bil-
kuran onartuko dute mailegu 
horren eskaera –data zehaztu 
barik– eta orduan hiru urtera-
ko plan ekonomiko-finantzarioa 
ere onartuko dute. 

uribarren diputatuaren bisita
Alkateak iragarri zuen aben-
duaren 14 arratsaldean, Rafa 
Uribarren Landa Ingurunearen 
Garapenerako diputatua eto-
rriko dela herritarrekin egote-
ra. Gipuzkoa Eraikitzen egitas-
mo barruan antolatutako bisi-
ta da eta gatzagarrek kezkak 
eta iradokizunak agertzeko 
aukera izango dute.

Inbertsiorik gabeko 2011ko udal 
aurrekontua onartu dute astean

LEintz gAtzAgA
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ARGENTINAKO JOSÉ C. PAZ herrirako elkartasuna
JOSTAILU ETA OINETAKO BILKETA

ABENDUAREN 18an,
San Martin plazan
(goizez)

 Olentzerok zakua
 zimurturik dakar
 ez baitu ezer jaso
 bideetan zehar,
guri laguntza eske
dator bidenabar
eta ez al diogu
zerbait eman behar?

Ikazkinari zaio 
nekea nabari
begirune apur bat
zor diogu hari,
eska diezaiogun
atariz atari
barruan daramagun 
esku zabalari.

Neska-mutilok jarri
gara akorduan
opari zaharrak bilduz
etxe inguruan.
Zuretzat, Olentzero,
eraman orduan:
guk ez ditugu behar,
banatu munduan! Kalitatezko Euskal Heziketa

xabier urtzelai  |  arrasate

Euskal Mendizale Federazioak 
eguaztenean aurkeztu zuen 2011-
ko mendiko eskiko denboraldia, 
Arrasateko Ternuako egoitzan. 
Hitzorduz betetako denboraldia 
aurkeztearekin batera, baina, 
federazioak dituen helburuen 
gainean ere egin zuen berba Aitor 
Muruak, Euskal Eski Federazio-
ko hautatzaileak: "Azkeneko 
hiruzpalau urteotan teknifikazio 
zentroan ibili gara gazteekin 
lanean, eta dagoeneko hasi dira 
t x a p e l k e t e t a n  e m a i t z a k 
batzen". 

"Harrobi handiagoa" 
Muruak aipatu zuen, baina, orain-
dik lan handia dagoela egiteko: 
"Harrobia lantzen gabiltza, baina 
harrobi handiagoa nahi dugu. 
Horretarako, mendiko eskiko 
kurtsoak eta Pirinioetan egonal-
diak antolatuko ditugu, gazteei 
kirol hori zer den ondo erakus-
teko, eta baita lehiatzen erakus-
teko ere". Helburu hori lortzeko 
bidean, mendiko eskia gazteei 
gerturatzeko bidean, abenduaren 
18an eta 19an mendiko eskiko 
ikastaroa egingo dute Luz Ardi-
den estazioan. Batez ere, 15 eta 

21 urte bitarteko gazteei zuzen-
dutako ikastaroa izango da, eta 
adin horietako gazteendako diru-
laguntzak daude: ikastaroak balio 
duenaren %65 ordainduta izango 
dute; hala, "gazteek aukera poli-
ta dute kirol hori bertatik berta-
ra ezagutzeko". 

Aldi berean, abenduaren 19an 
egingo dute III. Kronotoy laster-
keta. Proba horrek izaera herri-
koia du, 450 metroko igoera duen 

lasterketa da, eta Bedereten hasi-
ko dute proba, 08:30ean (izene-
matea 07:45etik 08:15era arte egin 
ahal izango da).

Gora doan kirola 
Mendiko eskiak azken urteotan 
euskaldunen artean izan duen 
gorakada ere nabarmendu zuten 
agerraldian: "Txapelketetan 200 
pertsona inguruk hartzen dute 
parte, federatutakoen %15ek ale-

gia, eta datu hauek sinestezinak 
ziren orain dela 5 edo 6 urte".

Nahi beste txapelketa 
Gazteekin lan egitearekin batera, 
txapelketetan ere buru-belarri 
ibiliko dira. Euskal Mendizale 
Federazioaren kopan lau proba 
egongo dira: Open Altitoy (urta-
rrilaren 29an eta 30ean), Challen-
ge Luchon (otsailaren 6an), Regil 
txapelketa (apirilaren 3an) eta 

CM Pirinio–Formigal zeharkaldia. 
Hala, aurten Euskadiko txapel-
ketan txapeldunorde izan den 
Iban Letamendik azaldu zuen 
aurten ze asmo duen: "Euskal 
selekzioko kide moduan, Euskal 
Herriko txapelketan ahalik eta 
ondoen ibiltzea izango da asmoa, 
eta, horrekin batera, Espainiako 
txapelketara eta kopara joaten 
garenean lana ahalik eta ondoen 
egiten saiatuko gara".

gazteak mendiko eskira erakartzeko asmoz 
antolatu du eMFk aurtengo eski denboraldia 
Euskal Mendizale federazioak abenduaren 18an eta 19an izango du lehen hitzordua, luz ardidenen

Markel Mendieta, Txomin Uriarte, Aitor Murua eta Iban Letamendi, eguaztenean egindako prentsaurrekoan.  |   a.txINtxUrrEta

EsAnAk

"Mendiko 
eskiko 
ikastaroak eta 
egonaldiak 
antolatuko 
ditugu gazteak 
erakartzeko"
a i t o r  M u r u a   |   e M F- k o  o r d e z k a r i a

"Selekzioko 
kide gara, 
Euskal Herriko 
txapelketan 
ahalik eta 
ondoen ibiltzea 
da asmoa"

i b a n  L e ta M e n D i   |   k i r o l a r i a

mEndiA
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Kalitatezko fruten bila? aukera biribila!

Frutak & Barazkiak

Eskaintzaren epea Abenduaren 4tik 11ra (biak barne)

Barrenkale 9
Tel.: 943 76 10 43

BERGARA

Durana 16
Tel.: 943 03 66 63
ARETXABALETA

Uribarri etorbidea 3
Tel.: 943 08 14 07

ARRASATE

ORDUTEGI

JARRAITUA

08:30etik 21:00etara

Txanpinoiak, bandeja bi 1,50 €

Kiwiak, herrikoak (txikiak) 0,99 €/kg

Laranjak (jateko edo zukurako) 2 kg/1€

Clementinak 2 kg/1,50 €

n merkatuko laranja natural onenak
ditugu, gozoenak, nekazariarengandik zuzenean jasoak.

Eski denboraldia hasteko elur kalitate ona izango da inguruko eski estazioetan.  |   tarINGa.NEt

xAbIEr urtzElAI  |  BErGara

Sasoi honetan, iaz baino kilome-
tro gehiago eta kalitate hobeko 
elurra eskaintzen dute eski esta-
zioek oraingo zubiari begira. 
Pirinioetako estazio askok joan 
den astean zabaldu zituzten 
ateak, baina astebetean egoerak 
hobera egin du; nabarmen, gai-
nera. Esaterako, joan den astean 
Aramon taldeko estazioek 105 
kilometro eskaintzen zituzten 
eskiatzeko moduan, baina aste 
barruan bota duen elurra zapal-
du ostean, egoerak hobera egin 
du: "Zubian 165 kilometro izan-
go ditugu Formigal, Panticosa, 
Cerler, Javalambre eta Valde-
linares estazioen artean, eta, 
kalitate oneko elurra izatearekin 
batera, estazioetan hainbat hobe-

kuntza egin ditugu", adierazi 
du Aramongo prentsa arduradun 
Marta Iglesiasek. Kontuan har-
tu behar da, baita ere, Formi-
galen aldatu egin dutela forfai-
ta eskuratzeko sistema (ikus 15. 
orrialdea).   

Candanchu eta Astun eski 
estazioetara ere ibarreko lagun 
asko joaten dira, eta, iaz moduan, 
aurten ere bi estazio horiek duten 
hitzarmenari esker, batean edo 
bestean eskiatu ahal izango da, 
forfait bakarrarekin. Hala, esta-
zio batetik bestera joateko esta-
zioek autobus zerbitzuak jarriko 
dituzte. 

Frantzian, n'pY taldea 
Izen horrekin gure artean oso 
ezaguna ez bada ere, N'PY taldea 

da Pirinioetan estazio gehien 
batzen dituena –iaz bi milioi eta 
erdi erabiltzaile izan zituzten–. 
Bertan daude Peyragudes, Gou-
rette, La Pierre Saint-Martin, Luz 
Ardiden, Grand Tourmalet eta 
Piau estazioak, eta aurtengo nobe-
dadea da Cauterets estazioa ere 
talde horretara batu dela. 

Hainbat inbertsio egin dituz-
te estazio horietan; tartean, hain-
bat erremonte berri jarri dituzte: 
Gouretten telekabina bat eta lau 
lagunendako telesilla bana Piau
-Engaly estazioan eta Grand 
Tourmaleten. 

Pirinioetara joan barik, Errio-
xan gaur, egubakoitza, irekiko 
dute Valdezcaray estazioa. Cam-
pos Blancos erremontea kenduta, 
besteak lanean ibiliko dira.

aspaldiko urteetako hasiera onena izango 
du eski denboraldiak, oraingo zubian
Negua indartsu sartu da Pirinioetan, eta eski estazioek aurpegi onena 
erakutsiko dute datozen egunotan; Valdezcarayk gaur zabalduko ditu ateak 

Atama Kenpo taldekoak Gra-
nadan izan ziren joan den 
astean, Espainiako kenpo 
txapelketan. Joseba Fernandez 
de Arroiabe, Juan Madina, 
Karla Zabala eta Josu Letona 
izan ziren ibarreko ordezka-
riak, eta dominez beteta, pozik 
itzuli ziren handik. Oiartzun-
go klubekoekin batera joan 
ziren Almuñecarrera.

Fernandez de Arroiabe 
hirugarren izan zen borrokan; 
Madina marroi azpiko kate-
gorian lehena izan zen pun-
tuka; Zabala lehena izan zen 
marroi azpiko kategorian, 
erdi-kontaktuan; eta Letona  
gerriko beltzean lehena izan 
zen erdi-kontaktuan.

Arrasate Errugbi Taldeak Deba-
goieneko gazteei deialdia egin 
nahi die, kirol hori gertutik eza-
gutzeko. Hala, klubeko ateak 
zabal-zabalik daude errugbian 
jardun nahi dutenendako: "Nahi 
dutenek Mojategin aurkituko 
dituzte klubeko kideak eta kirol 
honetan esperientzia handia duten 
monitoreak. Kiroltasuna, talde-
kideekiko errespetua eta dizipli-
na dira errugbiaren oinarriak, 
eta baita Arrasate Errugbi Tal-
dekoak ere". Hala, 1999 eta 2003. 
urte bitartean jaiotakoek dome-
kero dute hitzordua Errugbi 
Eskolaren bitartez, Mojategin. 
Ikastaroak 10:30etik 12:00etara 
egiten dituzte, eta gazte guztiak 
daude gonbidatuta.

arrasate errugbi taldea, 
Debagoieneko jokalariak 
erakartzeko helburuarekin

atama kenpo taldekoak 
pozik itzuli dira 
granadatik

Aitor Mendizabal antzuolarrak 
Gipuzkoako txapela eskura-
tu zuen joan den asteburuan, 
Iñigo Irureta beasaindarra-
rekin bikotea osatuta; Ape-
zetxeari eta Galarragari 
22-19 irabazi zieten. Mendi-
zabalek eta Iruretak Elge-
tako Oskarbi taldearekin 
jokatu zuten; eta Apezetxea 
eta Galarragak Aurrera 
Saiaz taldearekin. 

Bestalde, Bergarako Beñat 
Rezustak Donostiako Egia 
torneoa irabazi zuen, Jaune-
nearekin bikotea osatuta. 22-16 
irabazi zieten Urbieta eta 
Azpitarteri eta Bergarakoak 
jokalari onenaren saria jaso 
zuen.

aitor Mendizabalek 
gipuzkoako txapela 
jantzi du tolosan

eskubalOia

euskaDiko tXaPeLketa
Ford Mugarri Arrasate
atsedena.
soraluce Bke
atsedena.

PreFerentea, eMakuMe.
Aloña Mendi
atsedena

LeHen territoriaLa
Arrasate-elgoibar
zapatua. 17:30. iturripe

bigarren territoriaLa
Izarraitz Aloña-Amenabar
zapatua. 17:30. zubikoa.

kaDeteak, gizonezkoak
Chapime Arrasate-Hondarrib.
zapatua. 16:00. iturripe.
soraluce Bergara
atsedena
Berezao Aloña Mendi-urola
zapatua. 16:00. zubikoa.

futbOla

LeHen MaiLa
reala-Athletic
domeka. 21:00. anoeta.

gazteen Liga nazionaLa
Arenas-Aretxabaleta
zapatua. 12:30. gobela.

gazteen euskaL Liga
Aurrera de Vitoria-Bergara
zapatua. 16:00. gasteiz.

oHorezko erregionaLa
Bergara-Aloña Mendi
zapatua. 15:30. agorrosin.
tolosa-Mondra
zapatua. 16:30. berazubi.
Aretxabaleta-real union
domeka. 16:30. ibarra.

LeHen erregionaLa
urki-Bergara
zapatua. 15:30. unbe.
eibartarrak-Aretxabaleta C
zapatua. 15:30. unbe.

oHorezko gazteak
Mondra-Amaikak Bat
zapatua. 16:00. Mojategi.
Aloña Mendi-ostadar
zapatua. 16:30. azkoagain.

LeHen MaiLako gazteak
Arizmendi udA B-eibartarrak
domeka. 12:00. ibarra.
Arizmendi-urki
domeka. 18:30. almen.
eibartarrak B-Arizmendi udA B
domeka. 17:30. unbe.

oHorezko kaDeteak
Aretx. Arizmendi-ordizia
zapatua. 16:30. ibarra.

LeHen MaiLako kaDeteak
Aloña Mendi-Arizmendi udA
zapatua. 12:00. azkoagain.
Ilintxa-Aloña Mendi
zapatua. 11:00. bikuña.
Arrasate-Aretxabaleta B
zapatua. 10:00. Mojategi.
Bergara
atsedena

oHorezko inFantiLak
Aretx.Arizmendi-eibar
zapatua. 12:00. ibarra.
Bergara-Antiguokoak
domeka. 12:00. ipintza.

inFan. oHorezko koPa
Aloña Mendi-Beasain
zapatua. 10:00. azkoagain.
tolosa-Arrasate
zapatua. 10:00. usabal.

inFan. MaiLa PartaiDetza
Mutriku-lek
zapatua. 09:45. Mutriku.

Aretxabaleta-Aurrera ondar.
domeka. 10:00. ibarra.

eMakuMezkoak
Arizmendi-lagun onak
zapatua. 12:30. almen.
Mondra-Mutriku
zapatua. 12:00. Mojategi.

eMakuMezkoak, gazteak
Antigua-Aloña Mendi
zapatua. 13:45. berio.
lazkao-Arizmendi
zapatua. 11:30. lazkao.
Intxaurdi-Bergara
egubakoitza. 19:30. donostia.

eMakuMezkoak, F11
Bergara-Mondra
zapatua. 11:00. ipintza.
Mutriku-Aloña Mendi
zapatua. 11:30. Mutriku.
Arizmendi-Ilintxa
zapatua. 10:30. almen.

aretO futbOla

euskaDiko tXaPeLketa
Azpeitiko-eskoriatza
zapatua. 16:45. azpeitia.

giPuzkoako bigarren M.
Plaza Berri-Aretxabaleta
zapatua. 20:45. azkoitia.

giPuzkoako Hiru. MaiLa
Aloña Mendi-Goierri
zapatua. 16:00. zubikoa.

pilOta

giPuzkoako tXaPeLketa
Zapatua, 17:00etan hasita, 
Bergarako pilotalekuan:
bergara2-zazpi iturri1
debagoieneko gainerako 
pilotariek etxetik kanpora izango 
dituzte gipuzkoako txapelketa 
barruko norgehiagokak.

ast e b u r u kO  h i t z O r d u a k

EmAkumEzkOEk EtxEAn Ibarreko bi ordezkariek etxean 
jokatuko dute asteburuan. Arizmendiko neskek –argazkian– 
Lagun Onaken kontra eta Mondrakoek Mutrikuren kontra.

GoIENa

EskiA

AutOmOBiLismOA ErrugBiA BOrrOkA ArtEAk
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akUpUnTUra
inTegU 
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34

eTxeberria ana
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

lorenzo M. JoosTen
Arrasate / Arrasate Pasealekua 29, Ezk behea / 943 79 29 13

albaiTariak
eTxeberria JUlio  
(debagoieneko albaiTari ofiziala)
Bergara  / 609 54 16 13

analisi klinikoak
laborra isabel
Bergara / Oxirondo 4-1B / 943 76 32 06

barne MedikUnTza
irigoien VicTor
Bergara / Oxirondo 4-1B / 943 76 32 06

denTisTak
ane lasagabasTer
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk. 

943 79 13 68

agirre horTz klinika
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

aranbUrU horTz klinika
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

arrasaTe horTz klinika
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

arregi horTz klinika
Arrasate / San Bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

asTiazaran solozabal
Bergara / Iparragirre 1, behea / 943 76 27 95

bengoa san MigUel angel
Aretxabaleta / Durana 14, 1. / 943 79 05 57

bergara horTz klinika
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

caViglia silVana
Bergara / Simon Arrieta 3-2B / 943 76 38 54

gorosabel J. alberTo
Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88

iriarTe irUreTa ane MaiTe
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

iriarTe idoia
Bergara / Artekale 1-1C / 943 76 01 65

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

lopez de goikoeTxea
Arrasate / Alfontso X. Jakintsua 5 / 943 79 17 74

MazMela bolinaga enrike
Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

sainz Malkorra ana
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

derMaTologia
TaMayo concepcion
Oñati / Atzeko kalea 6 behea / 620 12 48 46 / 943 71 61 82

enTzUMen zenTroak
insTiTUTo opTico – bioacUsTica
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

erreUMaTologia
gorasarri zUbizarreTa, xabier dokTorea
TroJaola zUlUeTa, lUrdes dokTorea
Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

hoMeopaTia
aMaia iriarTe (MedikU hoMeopaTa)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11 / 943 08 11 00 / 695 78 19 21

kiroprakTika zenTroa
larrañaga andrea
Arrasate / Erdiko kalea 22, 3. eskuma / 943 79 92 83

logopedia
psikopedagogia zenTroa
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

MasaJisTak
azpeiTia irUne
Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

eTxeberria ana
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

opTikak
begiondo opTika
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

insTiTUTo opTico
Arrasate / Kale Barria 32 / 943 79 71 68

orTopedia
orTo lagUn
Arrasate / Kontzezino 2 / 943 79 89 34

osasUn-diagnosTikoak
UdalaiTz MedikU-zenTroa  
(erresonanTzia MagneTikoa)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

osTeopaTia
bengoa nerea 
Arrasate / Erdiko kale 22, 3 ezk / 659 58 66 89

eTxeberria ana
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

podologoak
erdiko klinika podologikoa
Arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46

ikerlekU podologia zenTroa
Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

oinez podologia klinika
Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

psikiaTra
gallasTegi pablo
Bergara / San Martin plaza 2-1. ezk. / 943 76 26 64

psikologoak
garMendia lander 
Arrasate / Obenerreka 2, 7H / 943 79 35 86

nUñez TxoMin 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

psikopedagogia zenTroa
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

yoga
aredhana yoga eTa gesTalT 
psikoTerapia zenTroa
Aretxabaleta / Santa Kurtz 24 / 616 96 57 95.

saMadhi yoga
Bergara / Masterreka 13, behea / 943 76 11 38 / 639 23 57 53

Debagoieneko 
osasUn
zerbiTzUak

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.
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Beste behin ere, Durango euskal 
kulturaren erakusleiho bilaka-
tuko da. Bihar hasi eta abendua-
ren 8ra arte, eguaztena, egingo 
dute 45. Durangoko Disko eta 
Liburu Azoka. Azoka ilustratu-
tako duen kartela Fede Bosch 
kataluniarrak egin du. "Bateratu 
gura izan ditu disko-jogailua eta 
liburua; sinplea eta argia da", 
azaldu zuen Jon Irazabal azoka-
ko zuzendariak Goienako platoan 
egindako elkarrizketan.

Euskal argitaletxe, banatzai-
le eta diskoetxeek ez dute hutsik 
egingo. 138 erakusle egongo dira, 
285 erakusmahai eta 505 nobeda-
de izango dira aurtengo edizioko 
datuetako batzuk. "Adibidez, 300 
liburu berri izango dira azokako 
erakusmahaietan", gaineratu 
zuen Irazabalek. Azokan egongo 
diren produktuek bete beharreko 
baldintza bakarra da: euskarazko 
argitalpenak izatea edo euskal 
gaiak edozein hizkuntzatan jorra-
tzea. 

ibarretik durangora 
Debagoiendarrei dagokienez, uzta 
oparoa joango da ibarretik Duran-
gora. Musika lanak izango dira: 
Goseren Larrosa laugarren lana; 
Akaiter Peloxen Azkaiter Pelox 
& the road band zuzenean!; Emon 
taldearen Piztu herria; Arrasate 
eta Aretxabaletako Denial tal-
dearen Ophiuchus lana; Oñatiko  
Show Business taldearen Pozoin-
dutako hitzak; Juan Karlos Irizar 
oñatiarraren Hegalak Zabalik 
azken diskoa; eta, Bergarako Fly 
Shit taldearen Arnas bakoitzeko 
ernetzen, besteak beste.

Aurtengo lanak ez izan arren, 
Angerren Sedukzioaz eta Ruper 
Ordorikaren diskoak ere Duran-
goko Azokan egongo dira sal-
gai.

Liburuak ere, mordoa
Ignazio Arregiren Eta, orain zer?,
Pello Zabalaren Harkaitzaren 
magalean, Xabier Ugartek asteon 
atera duen Euskal musika gitarraz
partitura liburua, Manolo Cain-

zosen Cartas para el diálogo des-
de Euskal Herria, Iñazio Irizarren 
Mondragoneko 32 gako enpresarial, 
Iñazio Irizar eta Gerardo Elor-
tzaren Lizargarateko Txamao, 
Juan Karlos Irizarren Euskal 
abesti enblematikoak 2 eta 3, eta  
Juan Ramon Garairen eta Maite 
Landinen Punto Final. Última 
testigo liburua. Besteak beste, 
lan horiek izango dira Durangon. 
Gainera, Anaje Narbaiza, Belen 
San Torcuato eta Andoni Goitiren 
Erremeixuak DVDa ere azokan 
egongo da salgai.

Argizaiola saria 
Imanol Urbietari emango diote 
saria. "Hainbat kantu herrikoiak 
direla pentsatu arren, Urbieta-
renak dira; Ikatza carbon..., adi-
bidez", dio Irazabalek. Zapatuan 
20:30ean San Agustin kulturagu-
nean izango da ekitaldia.

Bestalde, aurtengo herri gon-
bidatua Kurdistan izango da. 
Estaturik gabeko nazio horrek 
30 milioi hiztun inguru ditu.

abenduaren 4tik abenduaren 8ra arte egongo da zabalik azoka
aurtengo argizaiola saria Imanol Urbieta musikariari emango diote
ahotsenea gunean ibarreko hainbat talderen kantaldiak, zuzenean

Debagoieneko sortzaileen lan ugari 
izango dira Durangoko azokan

Ahotsenean izango diren debagoiendarrak
Ahotsenea gunean euskarazko liburu eta diskoak aurkeztuko dituzte. 
Abenduaren 5etik 8ra egongo da zabalik, 11:00etatik 20:00etara. 
Solasaldiak, mahai inguruak, kantaldiak eta beste egingo dute gune 
horretan. Ibarreko hainbat taldek parte hartuko dute Ahotsenean. 

Abenduaren 5ean, 19:00etan, Azkaiter Peloxek Sormena landu
kantaldia egingo du; abenduaren 6an, 14:00etan, Goseren kantaldia; 
abenduaren 8an, 11:00etan, Kili kontuak liburuaren aurkezpena;  Kili kontuak liburuaren aurkezpena;  Kili kontuak
abenduaren 8an, 13:00etan, Une taldearen Akustikoak eta bestelako 
uneak kantaldia; eta abenduaren 8an, 19:30ean, Emon talde uneak kantaldia; eta abenduaren 8an, 19:30ean, Emon talde uneak
bergararraren Piztu herria kantaldia. Emon taldearen emanaldiak itxiko 
du Ahotsenea gunea. Emanaldi bakoitzaren aurkezpena gehienez ere 30 
minutukoa izango da.

Aitor Uriarte, Unai Azkarate eta Aritz Alustitza.  |   arrItxU BarrUso

Azoka telebista 
zuzenean, 
Landakon
Azokak irauten duen 
bitartean Landakon 
gertatzen direnak 
zuzenean bertatik bertara 
ikusteko aukera egongo da. 
Goiena Telebistak 
kudeatuko du hori, 
ETB3rekin eta Hamaika 
Telebistarekin batera. 
Gainera, Gipuzkoako Foru 
Aldundiak babestuko du 
Azoka Telebista. 

Aurtengo 
berrikuntzetako bat da bi 
pantaila erraldoi jarriko 
dituztela azokako gunean. 
Bestalde, emisioa 
TokikoTVren bitartez 
streaming-ean ikusi ahal 
izango da. Goiena.net
atariaren azpi-atal baten 
ikusten da TokikoTV. 

Denetariko edukiak 
emango dituzte: zuzeneko 
konexioak, elkarrizketak, 
inkestak, kontzertuak, 
erreportajeak...

Durangon egongo diren hainbat lan

LLaaMMinen sekretuainen sekretua

egilea: Juan Martin elexpuru
argitaletxea: elkar

Laminen sekretua 12 urtetik 
gorakoendako lana da; laminen 
edertasunaz dihardu lanak.

ooPHPHiuciucHHusus

egilea: denial
argitaletxea: Moxnox

Denialen bigarren diskoak 
black death melodikoa 
jorratzen du. 

PPiztu iztu HHerriaerria

egilea: emon
argitaletxea: babel Music

azkaiterazkaiter P PeeLLooX & tX & tHHe roae roaDD zuzenean! zuzenean!

egilea: azkaiter Pelox
argitaletxea: autoekoizpena

10 lan jasotzen ditu Bergarako 
taldeak aurten atera duen 
lehenengo diskoak.

Bederatzi abesti eta bonus 
track bat ditu Unai track bat ditu Unai track
Azkarateren lanak. 

LLarrosaarrosa

egilea: gose
argitaletxea: autoekoizpena

erreerreMMeieiXXuakuak

egilea: a. narbaiza, a. goiti,  b. san torkuatotorkuatot
argitaletxea: autoekoizpena

Arrasateko taldeak laugarren 
diskoa kaleratu du eta 
Durangon izango du.

euskaeuskaLL MMusika gitarrazusika gitarraz

egilea: Xabier ugarte
argitaletxea: duo seraphin

HHarkaitzaren arkaitzaren MMagaagaLLeanean

egilea: Pello zabala
argitaletxea: alberdania

Joxe Azpiazu eta Aita 
Madinaren hainbat 
transkripzio, besteak beste.

Izadiaren gramatikan sartzea 
izan da Zabalaren asmoa. 240 
orrialdeko lana da.

Sendabelarren gaineko DVDa 
da Erremeixuak. Goienak parte 
hartu du ekoizpenean.
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lANDEr MuñAgOrrI  |  BErGara

Aktoreak, dantzariak, abeslariak, 
musikariak, akrobatak... Dene-
tara, 150 pertsona bildu ziren 
joan den domekan Bergarako 
Udal Pilotalekuko taula gainean. 
Eta bertan zer ikusiko? Olentze-
ro & Co! musikalaren entsegu 
orokorra. "Oso gustura geratu 
ginen. Gauza txiki batzuk kon-
pondu beharko zaizkio, baina 
orokorrean ongi atera zen", dio 
Oihan Vega musikalaren egilee-
tako batek. "Gainera, ikusle oso 
fidelak izan genituen. Bergarako 
haurrak izan ziren bertan, eta bi 
orduan isil-isilik egon ziren", 
zehazten du bergarar polifazeti-
koak. Eta haurrak denbora tarte 
horretan entretenituta dauden 
bitartean, istorioa entretenigarria 
delako izango da, Vegaren iri-
tziz.

Apirilean musikala aurkeztu 
zutenetik, hamaika entsegu egi-
nak zituzten, baina iragan den 
domekakoa izan zen orokorra, 
jantziekin egindako lehena. Horre-
taz gain, biharko estreinaldiaren 
aurreko entsegua ere izan zen. 
Eibarko Coliseo antzokian izan-
go da jendaurreko lehen emanal-
dia, eta sarrera gehienak dagoe-
neko salduta daude. Amaia antzo-

kian hilaren 11n eta 12an, egun 
bakoitzeko emanaldi bat egin 
behar zuten, baina emankizun 
bat gehiago antolatu behar izan 
zuten sarrerak agortzear zirela-
ko. Une honetan, gainera, ez da 
sarrerarik gelditzen Amaia antzo-
kian Olentzero & Co! ikusteko. Olentzero & Co! ikusteko. Olentzero & Co!
Sarrera daukatenak Eskoriatza, 
Aretxabaleta, Oñati edo Berga-
rako musika eskoletara joan 
daitezke eta Arrasatera autobu-
sez joateko txartela doan emango 
diete.

Kursaalean abenduaren 30eko 
saiorako 1.500 sarrera dagoeneko 
saldu dira. "Musikala arrakasta-
tsua da dagoeneko, jendearen 
aldetik ikusmin handia sortu 
baita. Horrek, alde batetik, moti-

batu egiten gaitu, baina, bestetik, 
sekulako presioa sortzen digu, 
ikusmin horri guztiorri era batean 
erantzun egin behar baitzaio", 
Oihan Vegak dioenez.

Urte honetan Gipuzkoako hiru 
antzoki handienetan zehar ibili-

ko da ikuskizuneko lantalde guz-
tia, baina bidea ez dute hor amai-
tu nahi. "Antzezlana ahalik eta 
jende gehienak ikustea nahi dugu, 
eta, horregatik, hurrengo urteko 
Gabonetan Bizkaira eta Arabara 
ere zabaldu nahiko genuke gure 
lana", Vegak zehazten duenez.

Olentzero esparru guztietan
Laster iritsiko da ikazkin ezagu-
na Euskal Herriko etxeetara ilu-
sioa banatzera, baina ordurako 
Olentzero hainbat esparru ezber-
dinetan egondakoa izango da. 
"Musikala egitea bakarrik falta 
zen", dio Oihan Vegak. Azken 
urteotan hainbat proposamen 
ezberdin egin dira ikazkinaren 
inguruan, hala nola marrazki 

bizidunak, filmak, diskoak, libu-
ruak... eta orain, ikuskizun hone-
kin, "osatuta dago Olentzeroren 
inguruan egiteko guztia", dio 
Oihan Vegak. "Horrenbeste espa-
rrutara eraman bada, horrek 
garbi uzten du zein magikoa den 
pertsonaia hau", zehazten du.

Oihan Vegak ere arrazoi hori-
xe bera hartu du Olentzero & Co!
musikala idazteko. "Edozeini 
galdetuz gero zein den gure mito-
logiako pertsonairik magikoena, 
hori Olentzero da. Txikitan ilusio 
gehien pizten dituena da, dudarik 
gabe", zehazten du.

Ikuskizunean, gainera, Olen-
tzerori ukitu berezia eman diote: 
"Modernizatu egin dugu apur 
bat. Haurrak oso ohituta daude 
teknologia berriekin, eta guk 
esparru horretara ekarri dugu", 
dio. Berritu egin dute, baina ikaz-
kinaren jatorria eta sustraiak 
ahaztu gabe.

gutunak jasotzen
Abenduaren 7an ikuskizuneko 
Olentzerok haurren gutunak 
jasoko ditu Musakolako Eroskin. 
Debagoieneko haurren gurariak 
jasoko ditu ikazkinak 11:30etik 
13:30era goizez eta 17:30etik 
19:30era arratsaldez.

Horretaz gainera, Gorrotxa-
tegi gozogileak musikalaren ome-
nez Olentzero izeneko turroi 
berezi bat sortu du. 

Dena prest 'Olentzero & Co!' 
musikala estreinatzeko

Domekan egin zen entsegu orokorrarekin gustura antolatzaileak
Bihar estreinatuko da Eibarren, eta arrasatera etorriko da 11n eta 12an

Olentzero & Co! ikuskizunaren entsegu orokorra egin zuten joan den domekan Bergarako Udal Pilotalekuan. Bertan egon ziren haurrak oso gustura atera ziren.  |   josEtxo araNtzaBal

Euskaraz idazten den lehen musikala izateaz gain, 
Olentzero & Co! ikuskizunak hainbat datu eta zenbaki 
esanguratsu eskaintzen ditu. Taula gainera 150 
pertsona igoko dira, eta bertan, eszenako disziplina 
guztiak batuko dituzte: aktoreak, dantzariak, 
abeslariak, musikariak, zinema, txotxongiloak, 
akrobatak... Aipatutako horiez gain, beste 50 
pertsona inguruk antzezleku atzeko lana egingo dute. 
Pertsona horiek guztiak mugitzeko lau autobus 

beharko dituzte.
Agertokiko dekoratua mugitzeko, bestalde, bi 

trailer eta kamioi handi bat beharko dute. 20.000 
watt beharko dira soinuan ikuskizuna behar bezala 
gauzatzeko. Argiterian beste 60.000 watt eta 
20.000 argiteria hori guztia mugitzeko beharko den 
robotikarako. Oihan Vega musikaleko gidoigileak 
adierazten duenez, "zifra handiak dira, baina 
ikuskizuna bera ere handia delako".

'Olentzero & Co!', zenbakitan

EsAnAk

"Olentzeroren 
inguruko 
musikala egitea 
falta zen" 
o i H a n  v e g a   |   z u z e n d a r i  o r o k o r r a

dAtuA

Arrasateko hiru zitetan 
Amaia antzokia beteko da.

2.400
IkUslE
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OLEntzErO Gabonetako 
pertsonaia aski ezaguna, eta 
musikaleko protagonista. Haurrei 
ilusioa banatzeko lanetan arituko da, 
Peruk zoriontasuna eskatzen dion 
arte. Antzezlea: Karlos Etxaniz. 

pEru Gurasoak hil zirenetik, ez 
da zoriontsu Peru. Horregatik, 
Olentzerori aurten horixe eskatu 
dio: zoriontasuna. Musikal guztian 
horren bila arituko da. Topatuko 
du? Antzezlea: Oier Arevalillo

mAri dOmingi Olentzeroren 
laguntzailea da, eta musikalean 
ere garrantzi nabarmena edukiko 
du. Peruri bere bidean lagunduko 
dion pertsonaietako bat izango da. 
Antzezlea: Ainara Uribesalgo

AmAOrdEA Peruk Olentzerori 
gutuna bidali nahi dio, baina honek 
apurtu egingo du, eta horregatik 
murgilduko da haurra 
zoriontasunaren bilako bidean. 
Antzezlea: Argiñe Agirrezabal.

irAtxOAk Basoa zaintzeko 
ardura edukiko dute iratxoek 
musikalean. Hori dela eta, Peruk 
Olentzeroren bila hasiko duen bide 
luzean zehar iratxoak agertuko 
zaizkio.

arGazkIak: josEtxo araNtzaBal

Oihan Vega da Txemi 
Etxebarriarekin batera Olentzero & 
Co! ikuskizunaren egileetako bat. 
Hura bezala, bergararrak dira 
bertako partaide gehienak.
bergararrek hainbat musikal egin 
dituzte orain arte. Esperientzia 
handia izango zuten partaideek...
herrian egiten den seigarren musika-

la da honakoa, eta partaideak ohituta 
daude, baita haurrak ere. Musikal 
honetan parte hartu dugun gehienok 
beste musikalen baten ibilitakoak gara.
hori dela eta, errazagoa da guztia, 
denek baitakite zer egin behar duten 
musikal bat aurrera ateratzeko 
garaian.
zer du bergarak horrenbeste musi-

kal antolatzeko?
Bergara da musikal gehien antolatu 
dituen herria. Behin kritikari batek 
esan zuen Bergara Broadwayko 'B'-
rekin idazten zela, eta beste behin ere 

erakutsi dugu tamaina honetako musi-
kalak antolatzeko gaitasuna dauka-
gula. Bergarak zer duen? Ez dakit, nik 
uste dut musikarekiko afizio handia 
dagoela, eta, horretaz gain, baita lan 
egiteko gogoa ere. Nik uste dut hor 
dagoela gure sekre-
tua.
Orain arte Euskal 
Herriko antzoki han-
dienak bete egin ditu-
zue, gainera...
Bai. Oliver!, Seussen 
Mundua, Miserableak, San Martzialen 
Estanpa eta beste hainbat lanekin, 
kursaal, Euskalduna, Baluarte eta 
beste hainbat antzezleku bete ditugu. 
oraingo honekin ere hala gertatuko 
delakoan gaude, eta horrek motibatu 

egiten gaitu, erakusteko Bergaran 
badaukagula afizioa musikalak egite-
ko. Pena da, ordea, gure herrian bertan 
auditoriumik ez edukitzea.
Dena bergararrek egina, baina koreo-
grafia, ordea, ez doa bergararren 

ardurapean.
Ez; horretarako, Eibar-
ko Biraka dantza taldeak 
hartuko du parte musi-
kalean. Bergaran dantza 
taldeak badaude, baina 
ez dantza garaikidekoak. 

horregatik jo genuen eibartarrengana. 
Koreografia, gainera, Josu Muxikak 
egin du, une honetan Europan eta 
Espainiako Estatuan dagoen koreo-
graforik onenetakoa.

Oihan Vega.  |   GoIENa

"Bergara Broadwayko 
'B'-rekin idazten dela esan 
zuen behin kritikari batek"

OiHAn vEgA | zUzENDarI orokorra

"Musikal 
honetan parte 
hartu dugun 
gehienok beste 
baten ibili gara"
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www.pamiela.com

Moroak gara behelaino artean?

Joseba Sarrionandiaren liburu ezberdina. 
Bertan aurkituko dituzu pertsonaia historikoak 

eta gerla kolonialei buruzko gogoetak, aitormen 
pertsonalak eta iritzi politikoak, biografia bitxiak 

eta pasadizo sinesgaitzak, hizkuntzei buruzko ideiak... 
 

Abenduan salgai

A.E.  |  arrasatE

Nazioarteko XVIII. lehiaketa, Gipuz-
koako 31. lehiaketa eta Gipuzkoako 
23. jaialdia egingo dute datozen 
egunotan Arrasaten. Bihar hasi eta 
hilaren 7ra arte 300 akordeoi-jotzai-
le inguru batuko dira Arrasaten. 

Alde batetik, nazioarteko 
XVIII. akordeoi lehiaketa joka-
tuko dute. Domekan, 08:30ean 

izango da lehenengo kanporake-
ta eta abenduaren 7an, 20:00etan, 
azken jaia eta sari banaketa egin-
go dute. Amaia antzokian izango 
dira emanaldiak. 

Arizmendi eta kulturate 
Gipuzkoako txapelketako eta jaial-
diko kontzertuak Arizmendi ikas-
tolan eta Kulturaten izango dira.

bihar hasi eta martitzenera arte 
akordeoi-jotzaile onenek hartuko dute arrasate

ArANtzAzu EzkIbEl  |  arrasatE

Joan den urteko Literaturako 
Nobel saridun Herta Müller idaz-
learen Hatsaren kulunka libu-
ruaren itzulpena aurkeztu zuten 
eguaztenean Kulturaten. 

Urtero AEDk ematen duen 
Jokin Zaitegi bekari esker itzuli 
du liburua Ibon Uribarrik. 

Eguazten goizean Donostiako 
Elkar aretoan aurkeztu zuten 
liburua; eta, arratsaldean, Arra-

sateko Kulturaten. Ibon Uribarri 
itzultzailea, Antxiñe Mendizabal 
editorea eta Mikel Irizar Kutxa-
ko ordezkari izan ziren aurkezpen 
ekitaldian. 

ii. mundu gerra 
II. Mundu Gerra amaieran, Ale-
maniako errumaniarrak Sobiet 
Batasunera deportatu zituzten 
Hitlerri emandako laguntzaren 
zigor gisa; bost urtez, lan behar-
tuetan izan zituzten. 

Müllerrek garai hartako isto-
rioak kontatzen ditu Hatsaren 
kulunka lanean.

'Hatsaren kulunka' liburua 
aurkeztu zuten eguaztenean
aEDk ematen duen jokin zaitegi bekari esker 
itzuli du herta Müllerren liburua Ibon Uribarrik

Uribarri, Irizar, Mendizabal eta Artola.  |   aMaIa txINtxUrrEta

lANDEr MuñAgOrrI  |  arrasatE

"Oso obra xumea da. Gure herrie-
tan sarritan gertatzen diren gataz-
ka ganorabako eta antzuak har-
tu ditut nolabaiteko ardatz", 
zehaztu du Jose Maria Velez de 
Mendizabalek, Doke Antzerki 
Taldeko kideak. Iragana iragan
izeneko antzezlana idatzi du, eta 
hilaren 18an estreinatuko du 
antzerki taldeak Arrasateko 
Amaia antzokian. Itziar Rekaldek 
egokitu du testua antzerkirako 
eta zuzendu ere egingo du. 

"Arrasateko 750. urteurrena-
ren efemeridea aprobetxatuz, 
itxuraz Arrasate-Mondragon kon-
trajarriak diren binomioak aza-

leratu nahi izan ditut", dio Velez 
de Mendizabalek. "Niri ez zait 
axola zein den bakoitzaren esen-
tzia, ezta zeini dagokion lehen-
tasuna ere". 

umorea, galderak sortzeko
"Umore klabean idatzi dut, kon-
bentzituta bainago umore puntu 
bat behar dugula gure gizarteak 
duen garraztasuna apur bat ken-
tzeko", azaldu du. 

Umorea landuko badute ere, 
ikusleari galderak sortu nahi 
dizkie antzezlan honekin. "Antzer-
kiak balio du galderak egiteko, 
hori da lehendabiziko helburue-
tako bat", dio Velez de Mendiza-

balek. Emanalditik irtetean, 
antzokian sartu zarenean baino 
galdera gehiagorekin irtenez gero, 
"antzerki emanaldia orduan arra-
kastatsua izan da", zehaztu du 
Velez de Mendizabalek.

Ikusleengan umorea eta gal-
derak sortzeko asmoarekin aur-
keztuko dute lana hilaren 18an.

Hilaren 18an estreinatuko du 'iragana 
iragan' Doke antzerki taldeaktaldeakt

jose Mari Velez de Mendizabalek idatzi duen lana aramaio eta aretxabaletan ere erakutsiko dute
arrasate-Mondragon "itxuraz kontrajarriak diren binomioak" azaleratuko ditu antzezlanak

Actto para la Noche Buena lana egin zuten 2006an.  |   GoIENa

EMANALDIAK

ArrAsAsA AtAtA E

noiz: abenduaren 18 eta 19an, 
20:00etan.
non: amaia antzokian.
sarrera: 10 euro.

ArAmAiO

noiz: abenduaren 26an, 20:00etan.
non: udal kultur etxean.
sarrera: 10 euro.

ArEtxABALEtAtAt

noiz: abenduaren 30ean, 20:00etan.
non: arkupe kultura etxean.
sarrera: 10 euro.
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1. etXebizitzak

101. saLDu
arrasate. 47 metro koadroko 
etxebizitza salgai erguinen. 
egoera ezinhobean. berokun-
tzarekin. Jantzia. bizitzera sar-
tzeko moduan. 148.000 euro. 
649 70 33 83.

arrasate. erguin kalean etxe-
bizitza salgai. hiru logela, egon-
gela, sukaldea eta komuna. 
205.000 euro. 606 86 71 97.

bergara. etxebizitza saldu edo 
errentan ematen da. hiru logela, 
egongela eta bi bainugela. sukal-
dea erabat egokitua. garajea 
aukeran. 653 74 49 56 edo 688 
80 30 55.

oñati. 60 metro koadroko 
apartamentua salgai erdigunean. 
hiru logela, komun bat eta sukal-
de-egongela. nahiko berria eta 
jantzia. 651 70 90 53.

oñati. etxaluzen etxebizitza 
salgai. sukaldea, jangela-egon-
gela, lau logela, bi bainugela, bi 
balkoi, trastelekua-ganbara eta 
garajea. 647 24 80 02.

oñati. 67 metro koadroko etxe-
bizitza salgai bakardadeko ama 
kalean. sukaldea, egongela, bi 
logela eta komun bat. 264.000 
euro.  garaje itxia aukeran, 35 
metro koadrokoa, argi eta ur 
i n s t a l a z i o a r e k i n .  6 6 . 0 0 0 
euroan. 659 72 06 64.

 
103. errentan eMan

anbotoko. anbotoko magalean 
asteburuetarako borda ematen 
da errentan. 14:30etik aurrera 
deitu. 620 10 52 63.

arrasate. altamiran, Jose luis 
iñarra kalean, hiru logelako 
etxebizitza ematen da errentan. 
639 96 01 21.

arrasate. erguin kalean hiru 
logelako etxebizitza ematen da 
errentan. berritua. berokuntza-
rekin. Jantzia. bizi izatera sar-
tzeko moduan. eguzkitsua eta 
kanpoaldera begira. deitu 617 
17 18 23 telefonora. 

oñati. lau logelako etxebizitza 
ematen da errentan erdigunean. 
663 69 31 16.

 104. errentan Hartu

arrasate.  arrasatear neska 
langile eta arduratsuak etxebi-
zitza hartuko luke errentan 
arrasate erdialdean. 500 euro 
arte ordainduko nuke. Mila esker. 
iraia. 606 74 42 37.

arrasate. neska bat bilatzen 
dugu arrasaten pisua osatzeko, 
san andres auzoan.  bakarkako 
logela bat eskaintzen da, eta 
hizkuntzak elkartrukatzeko 
aukera. txaro: 655 74 57 97.

bergara. etxebizitza hartuko 
nuke errentan. bi logelarekin 
nahikoa genuke. hilean 500
-550 euro ordaintzeko prest. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 647 22 35 87.

bergara. gela bat alokatuko 
nuke. interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 652 74 67 15.

 

2. garaJeak

203. errentan eMan

arrasate.  garaje itxia, 20 
metro koadrokoa, errentan eman 
edo saltzen da uarkapen. inte-
resatuok deitu zenbaki hauetara: 
deitu 943245357 edo 615 73 
98 30 telefono zenbakietara.

bergara. bi garaje ematen dira 
errentan. bat burdinaten eta 
bestea Masterrekan. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
600 64 67 88.

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.

 3. LokaLak

301. saLDu

bergara. 180 (90+90) metro 
koadroko lokala salgai labega-
raietan.bista ikusgarria. goiko 
pisua bulegotarako egokitua. 
Prezioa:130.000 euro. intere-
satuok deitu telefono zenbaki 
hauetara: 627 537 861 edo 627 
537 862.

4. Lana

402. eskaerak

arrasate.  hemengo neska 
prest etxeak garbitzeko, umeak 
zaintzeko eta beste edozein 
lanetarako; orduka ere bai. 659 
55 27 16.

arrasate. asteburu eta jaiegu-
netan lan egingo nuke nagusi 
eta umeak zaintzen edo garbi-
keta zein plantxa lanetan. baita 
a s te a n  ze h a r  1 8 : 0 0 e ta t i k 
20:00etara bitartean ere. Pre-
sazkoa da. Fanny salvatierra. 
682 31 97 37.

bergara edo arrasate. Muti-
la gertu sukalde laguntzaile, 
zerbitzari, garbiketan edo nagu-
siak zaintzen jarduteko. espe-
rientziaduna eta legezko pape-
rekin. 634 84 41 94.

bergara edo arrasate. neska 
gertu orduka lan egiteko sukalde 
laguntzaile edo garbiketa lane-
tan. nagusiak zaintzen ere bai, 

etxean bizi izateko aukerarekin. 
esperientziaduna. legezko 
paperak dauzkat.deitu 659 37 
41 95 telefonora.

bergara.  esperientziadun 
neska etxeko lanak egiteko eta 
umeak zaintzeko gertu. deitu 
665 75 41 32 telefonora.

bergara. emakume euskaldu-
n a  g e r t u  u m ea k  z a i n t ze ko . 
haurtzaintza titulua eta espe-
rientzia daukat. deitu 688 65 
30 62  zenbakira eta arantza-
zurengatik galdetu.

bergara.  esperientziadun 
neska umeak zaindu edo etxeko 
lanak egiteko gertu. deitu 665 
75 41 32 telefonora.

D e b a g o i e n a .  n a g u s i  e ta 
umeak zaintzen edo garbiketa 
l a n e t a n  j a r d u t e k o  p r e s t 
nago.638 89 98 60

Debagoiena. neska gaztea 
gertu lan hauetarako: zerbitzari 
(hiru urte eta erdiko esperien-
tzia), garbiketa lanak (etxeak, 

atariak eta abar) eta ume zain-
tzaile.664 37 49 85

Debagoiena. geriatria lagun-
t z a i l e a  p e r t s o n a  n a g u s i a k 
zaintzeko gertu. baita gaixoak 
ospitalean zaintzeko ere, gauak 
arne. 08:00etatik 15:00etara 
edo 20:00etatik 08:00etara 
egingo nuke lan. Mirian. 646 05 
58 88 edo 943 79 79 49

Debagoiena. emakume batek 
garbiketa lanak egin edo nagu-
siak zainduko lituzke asteburue-
tan. interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 699 09 46 26.

Debagoiena.  gizona gertu 
edozein lan egiteko. deitu 646 
27 70 46 zenbakira.

 

5. irakaskuntza

501. Jaso

gitarra eskolak jasoko nituz-
ke arrasaten. deitu 657 71 74 
82 telefono zenbakira.

 502. eMan

arrasate. neska gazte euskaldu-
na lehen hezkuntzako ikasleei 
laguntzeko prest.616 32 73 08.

arrasate. neska euskalduna, 
ekonomian lizentziaduna, esko-
la partikularrak emateko gertu. 
679 97 76 46

Debagoiena.  gaztea gertu 
ingeleseko eskola partikularrak 
eman edo itzulpenak egiteko. 
ama-hizkuntza ingelesa dut. 
etxeko garbitasunak ere egingo 
nituzke. esperientziaduna.682 
64 60 99

 

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 
km. ia berria. 688652119

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. Manuel.deitu 670 
57 27 88 telefono zenbakira.

vW transporter 1,9 turbo 
diesel. 6 plazakoa. 2000ko 
abenduan matrikulatua. udale-
ko zerga 2011ko ekainera arte 
ordainduta. iat (itV) otsailera 
arte. 180.000 kilometro. 6.590 
euro. zenbaki zuzena: 678 30 
42 02

 

7. aniMaLiak

703. eMan
cocker zuri-beltza. ematen 
da arrasaten. 5 urtekoa. emea. 
ondo hezitakoa. oso polita. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 637 72 66 73.

cocker ingelesa. ematen da 
arrasaten, ezin dugulako zaindu. 
emea, beltza, txerto eta mikro-
txiparekin. lau urte dauzka. 
Maitagarria da, eta txakur ona. 
ondo zainduko duen norbaiti 
bakarrik emango diogu. deitu 
943 79 82 43 telefonora.

artzain txakurra. 4 urte dituen 
artzain-txakurra oparitzen da, 
ezin dugulako zaindu. 615 73 
22 89.

txakurrak opari. setter inge-
les arrazakoak.deitu 688 62 78 
93 zenbakira (Miren) edo 656 
74 85 11 (Xabi).

txakur  oso polita. txakur oso 
polita ematen da opari. 11 hila-
betekoa. setter gorputzarekin 
baina golden retrieverren kolo-
rearekin. Maitagarria eta oso 
obedientea. oparitzen 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

setterra galdu . bergaran, 
goiko estazio inguruan, azaroa-
ren 20ko eta 21eko asteburuan 
setterra galdu zen. setter inge-
lesa, arra, zuri-beltza. 688 62 
84 25

 

8. Denetarik

801. saLDu
errepideko bizikleta. saltzen 
dut. orbea onix. 2009koa. 
karbonozko tijaduna, 54 neurri-
koa. shimano 105 aldagailuare-

kin eta Compact sistemarekin. 
deitu 645 00 56 81 telefono 
zenbakira.

gurpildun aulki. elektrikoa 
salgai.  egoera paregabean. 
1.500 euro. arrasaten. deitu 
677 38 85 64 zenbakira.

snow taula. salgai. atomic 
tika modeloa, neskendakoa. 
1,44 neurrikoa. behin bakarrik 
erabilia. egoera oso onean.679 
09 33 34.

sutarako pago egurra. suta-
rako pago egurra takotan salgai 
lehorra.tximini edo beheko 
surako aproposa. deitu 656 77 
59 43 telefonora.

trikitia.  hohmer etxekoa. 
Mexikoko tex-Mex berezia. hiru 
ilarakoa. bost erregistro. Prezioa 
adostu aurretik, probatzeko 
aukera. egoera oso onean. deitu 
696 37 91 79 zenbakira.

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! 606 21 37 18

 
802. erosi

elurretako erraketak. biga-
rren eskuko elurretako erraketak 
erosiko nituzke. deitu 628 51 
22 78 telefonora.

 
803. eMan

besaulki txukun bat. kentze-
ko moduan bazaude, mesedez 
abisatu eta gustura hartuko 
nuke. deitu 618 80 09 32 
telefono zenbakira.

 
806. gaLDu

aretxabaleta. azaroaren 6an 
orly (azken bazter) tabernan 
ante itxurako gizonezkoendako 
txamarra beltz bat galdu nuen.  
aurkitu duenak dei dezala, mese-
dez. deitu 680 44 91 61 edo 
699 72 48 91 telefono zenba-
kietara. eskerrik asko.

808.besteLakoak

bergara.  az aroaren 29an 
etxeko atetik bizikleta hartu 
ziguten, zubiaurren. eraman 
baduzu edo nonbait ikusi, deitu, 
mesedez. laranja kolorekoa da, 
mota zuriekin. ia berria da. ikusi 
baduzu deitu 943 76 01 30 
t e l e f o n o  z e n b a k i -
ra.egubakoitza 03

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA

SORALUZE

ANTZUOLA

Deba
Garaia
Inmobiliaria

INMOBILIARIA

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: 

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: 20,50 € (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

LAN ESKAINTZA
Txatxilipurdi elkartean pertsona bat behar da
lanaldi erdiko kontratuarekin.

KULTUR SAILEKO 
LAGUNTZAILEA. 
Kontratua 6 hilekoa izango da, luzatzeko aukerarekin.

Gutxieneko eskakizunak:

   alorrean lan esperientzia.

Kontuan izango da:

Arrasate edo ingurukoa izatea lehenetsiko da. 

Interesa edukiz gero bidali curriculuma:
idazkaritza@txatxilipurdi.com 
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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

GoIENa

Danbakan parte hartu duten 
taldeen aurkezpenarekin jarrai-
tuko dute Goiena telebistan. 
Datorren asteko eguenean, sea-
foid talde eibartarra aurkeztuko 
dute; ondoren, scam eta xarma 
taldeen txanda izango da.

seafoid talde 
eibartarraren 
kontzertua

'danbaka'
Eguena, 20:45

GoIENa

Eguenean, Gipuzkoa kultura saioan, 
Durangoko Disko eta liburu azokak 
eman duenaz jardungo dute. Goie-
na telebistako lantaldea Durangon 
izango da azoka telebista egiten 
eta sortzaileen berbak eta jendea-
ren iritzia jasoko dituzte. 

Durangoko azoka 
'gipuzkoa kultura' 
saioan eguenean

'gipuzkoa kultura'
Eguena, 22:15

arrasate
zapatua, 4 ana Mari Fernandez Maisu aranbarri,  1 943 79 22 26
Domeka, 5 Juan antonio irizar erguin 11 943 79 12 39
astelehena, 6 lourdes aMezua santa Marina, 32 943 79 09 74
Martitzena, 7 ana esPañol Morales araba etorb.,  14 943 79 18 65
eguaztena, 8 aurora ruiz Perez nafarroa etorbi,  1 943 79 14 09
eguena, 9 erkuden etXeberria zarugalde, 42 943 77 16 30
egubakoitza, 10 alberto azkoaga Ferrerias, 1 943 79 15 15

bergara
zapatua, 4 agustin urritiko. Plaza irixondo, 4 943 76 11 74
Domeka, 5 agustin urritiko. Plaza irixondo, 4 943 76 11 74
astelehena, 6 iñigo zabala barrenkale, 25 943 76 16 87
Martitzena, 7 MerCedes guallar san antonio, 5 943 76 11 05
eguaztena, 8 JaVier estella Matxiategi,  5 943 76 19 63
eguena, 9 alVarez Mozos iparragirre, 2 943 76 12 15
egubakoitza, 10 agustin urritiko. Plaza irixondo, 4 943 76 11 74

Oñati
zapatua, 4 garate kale-barria,  42 943 78 05 58
Domeka, 5 garate kale-barria,  42 943 78 05 58
astelehena, 6 garate kale-barria,  42 943 78 05 58
Martitzena, 7 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28
eguaztena, 8 barrenetXea kale zaharra, 1 943 78 01 22
eguena, 9 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
egubakoitza, 10 barrenetXea kale zaharra, 1 943 78 01 22

aretxabaleta.-eskOriatza

zapatua, 4 Juan Fraile herriko plaza, 10 943 79 21 99
Domeka, 5 Juan Fraile herriko plaza, 10 943 79 21 99
astelehena, 6 Maria dolores agirre gorosarri  plaza 943 71 48 28
Martitzena, 7 Maria dolores agirre gorosarri  plaza 943 71 48 28
eguaztena, 8 Maria dolores agirre gorosarri  plaza 943 71 48 28
eguena, 9 Maria dolores agirre gorosarri  plaza 943 71 48 28

egubakoitza, 10 Maria dolores agirre gorosarri  plaza 943 71 48 28
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

"abuztuan atzerrian egon nintzen 
oporretan; indian, hain zuzen. 
odol-emailea naiz. noiz arte egon 
behar dut odola eman barik?"
Orain arte urtebeteko etenaldia egin behar izaten 
zen atzerrira bidaiatuz gero; baina orain, analisi mota 
berri bat egiten dutela esan dute Gipuzkoako Odol 
Emaileen Elkarteko medikuek. Horren arabera, 
bidaiatik itzuli zinen egunetik lau hilabetera eman 
dezakezu odola. Odol hori, gero, analizatu egingo 
dute.

"bota behar dudan termometro 
bat daukat etxean; nora eraman 
dezaket?"
Garbiguneetan hartzen dituzte termometroak. Gurean 
hiru Garbigune daude: Arrasaten, Ibarretan; Berga-
ran, San Kristobalen; eta Oñatin, Urrutxun. Aste-
lehenetik egubakoitzera 09:00etatik 13:30era eta 
15:00etatik 19:00etara eta zapatuetan 09:00etatik 
13:30era daude zabalik Garbiguneak.

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, 4

Eguraldiak hobera egingo du. 
hego haizea ibiliko da eta ateri 
egongo da egun osoan. Izotza 
egin lezake.

dOmEkA, 5

hego haizea ibiliko da, une 
batzuetan zakar. tenperatura 
nabarmen igoko da. arratsaldean 
hodeiak ugaritu egingo dira.

Max. 5º Max. 8º

Min. -2º Min. 0º

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

DEBAGOIENA

EUSKAL HERRIA

Ia aste bukaera guztian ate-
ri egingo du. haizeak hegoal-
detik joko du, une batzutan 
zakar, gainera. 

Aitzorrockerako sarrerak 
eskuratzeko azkeneko bi 
egunak izango dira eguena 
eta egubakoitza; kontzertu 
ederrak daude: Gatibu eta 
beste. Bestalde, laster Gabo-
netarako opariak zozketa-
tzen hasiko dira irratiko 
lankideak.

aitzorrock 
kontzertuetarako 
sarrerak zozketan

Olentzero & Co. ikuskizuna, 
bigarren eskuko jantzien 
azoka Arrasaten, Harrema-
nen aurkezpena, Marrupa-
ko proiektua eta La Pulga-
ren ikuskizuna, hori guztia 
eta gehiago landuko dute 
Igo autobusera saioan egue-
nean eta egubakoitzean. 

egunean eta 
egubakoitzean gai 
mordoa irratian 

egubakoitza 3

13:15 Marrazki bizidunak

13:45 kantari

14:15 onein

14:45 berriak

15:15 ur eta lur

15:45 kulturzulo

16:15 sakonduz

16:45 berriak

17:15 Marrazki bizidunak

17:45 erreportajea: 
arizmendiarrieta

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 4

08:00 Marrazki bizidunak

10:00 ipupomamua

10:30 sakonduz

11:00 goiena Magazinea

12:00 ur eta lur

12:30 onein

13:00 kantari

14:00 Marrazki bizidunak

15:45 goiena Magazinea

16:45 haurrekin jolasean

17:00 kulturzulo

17:30 tertulia

18:30 Filma: Mikelen 

heriotza

20:30 goiena Magazinea

21:30 danbaka

22:40 iragana gogoratuz

23:05 ikusten

23:35 goiena Magazinea

doMeka 5

08:00 haurrekin jolasean

08:15 ipupomamua

08:45 Marrazki bizidunak

10:45 kantari

11:15 ikusmira

11:45 erreportajea: 

arizmendiarrieta

12:15 berbetan

12:45 ur eta lur

13:15 tertulia

14:15 Filma: Mikelen 

heriotza

16:15 trikitixa jaialdia

16:45 kiroleroak

17:15 esatea libre

18:15 Marrazki bizidunak

20:15 goiena Magazinea

21:15 tertulia

22:15 Filma: Mikelen 

heriotza

astelehena 6

08:00 Marrazki bizidunak
09:00 kantari
10:00 haurrekin jolasean
10:15 tolosako 

abesbatza lehiaketa
11:15 eskuokin
11:30 erreportajea: 

arizmendiarrieta
12:00 danbaka
13:15 kantari
14:15 berbetan
14:45 kulturzulo
15:15 organo zikloa
15:45 ikusmira
16:15 tolosako 

abesbatza lehiaketa
17:10 Marrazki bizidunak
17:45 organo zikloa
18:15 Marrazki bizidunak
19:15 kantari
19:45 sakonduz
tertulia
21:45 Filma: Mikelen 

heriotza
23:45 gipuzkoa kultura

eguaztena 8

08:00 Marrazki bizidunak
10:00 ipupomamua
10:30 haurrekin jolasean
11:00 tolosako 

abesbatza lehiaketa
12:00 lizardiko bertsolari 

gazteen txapelketa
12:50 sakonduz
13:20 eskuokin
13:35 kantari
14:00 ikusmira
14:45 kulturzulo
15:15 iragana gogoratuz
15:45 onein
16:15 klik
16:45 tertulia
18:45 Filma: Mikelen 

heriotza
20:45 gipuzkoa kultura
21:15 berbetan
21:45 klik
22:15 sakonduz
22:45 esatea libre

eguena 9

13:15 Marrazki bizidunak

13:45 kantari

14:15 onein

14:45 berriak

15:15 babarrun astea

15:45 haurrekin jolasean

16:15 ur eta lur

16:45 berriak

17:15 Marrazki bizidunak

17:45 ipupomamua

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

Martitzena 7

08:00 kantari
09:00 haurrekin jolasean
10:00 Marrazki bizidunak
11:00 trikitixa jaialdia
11:30 klik
12:00 esatea libre
13:00 iragana gogoratuz
13:30 Marrazki bizidunak
14:00 kantari
14:30 onein
15:00 ikusmira
15:30 babarrun astea
16:00 urrakiko igoera
16:30 kulturzulo
17:00 haurrekin jolasean
17:15 Marrazki bizidunak
17:45 ikusten
18:15 Marrazki bizidunak
18:45 kantari
19:15 kantari
19:45 kiroleroak
20:15 urrakiko igoera
20:45 kiroleroak
21:15 tolosako 

abesbatza lehiaketa
21:45 tolosako 

abesbatza lehiaketa
22:15 iragana gogoratuz
22:45 gipuzkoa kultura
23:15 esatea libre



gOIENA  |  2010-12-03  |  EGUBakoItza 37ezkontzak eta eskelak    |    zerbitzuak

UrtEUrrENa

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza 
abenduaren 12an, domeka, 12:00etan, 

bergarako santa Marina parrokian ospatuko da.

Pedro
 Iturrino Intxausti

UrtEUrrENa

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

bigarren urteurreneko meza datorren egubakoitzean, 
abenduaren 10ean, 19:00etan, arrasateko 

san Juan bataiatzailearen parrokian ospatuko da.

Serafin
Atxa ugarteburu

EskEr oNa

arrasaten hil zen 2010eko azaroaren 19an, 71 urte zituela.

Arrasaten, 2010eko abenduaren 3an.

hileta-elizkizunera etorritakoei eta samin-agurrak 
bidali dizkiguzunoi, eskerrik asko sendikoen izenean.

–
Beti izango zaitugu gure bihotzetan, aitxa.

Jose Antonio 
sagasta etxaniz

EskEla

oñati garajeko bazkide baten ama

oñatin hil zen 2010eko abenduaren 2an, 87 urte zituela.

oñatin, 2010eko abenduaren 3an.

oñati garajeak bat egiten du familiaren saminarekin.
–

haren aldeko hileta-elizkizuna gaur, egubakoitza, 
19:00etan, oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian ospatuko da.

Paulina 
Azpiltxe Almirantearena

Babeslea:

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

Beilatokia
Etengabeko zerbitzua

Lore koroak
Eskelak

Tramite guztien bideratzea

celeste eta Jose Manuel 
jose Manuel Mata eta celeste Di Bernardo abenduaren 9an ezkon-
duko dira oñatiko epaitegian. lagunek eta txepetxakoek mezua 
bidali diete: "zorionak, bikote. ondo ibili argentinan".

Galder eta Sofia 
Galder eta sofia bergararrak bihar ezkonduko dira Uberako elizan. 
ondoren, Elgoibarko Belaustegi jatetxean ospatuko dute. Eztei-bidaia 
Maien Erriberara egingo dute. lagunen partetik, "zorionak, bikote".

Jose antonio sagasta etxaniz. arrasaten, azaroaren 19an, 71 urte.

amaia rodriguez valdezate. arrasaten, azaroaren 20an, 37 urte.

M. asuncion beitia astigarraga. bergaran, azaroaren 22an, 86 urte.

alejandro alberdi badiola. bergaran, azaroaren 22an, 76 urte.

Milagros guridi arregi. oñatin, azaroaren 22an, 76 urte.

Jose Luis azkue irastortza. arrasaten, azaroaren 23an, 72 urte.

carmen korkostegi Murua. oñatin, azaroaren 24an, 94 urte.

simon arregi Dorronsoro. arrasaten, azaroaren 24an, 88 urte.

Petra Lopez Murillo. eskoriatzan, azaroaren 24an, 74 urte.

Juanita anduaga zangitu. bergaran, azaroaren 24an, 96 urte.

Julian biteri arrese. arrasaten, azaroaren 25ean, 74 urte.

Miguel irizar irastortza. bergaran, azaroaren 29an, 82 urte.

ignacio agirrezabal arantzabal. bergaran, azaroaren 30ean, 63 urte.

h i l da kOa k

eskelaren prezioa: 122,50  euro. egubakoitzean eta astelehenean, bietan, argitaratuz gero, 163 euro. goiena: astero, 34.000 irakurle (Cies) gipuzkoan.

GoIenAn eskelA JArtZeko deItu eGuen eGuerdIA BAIno leHen: 943 25 05 05, edo ZAtoZ ordeZkArItZA BAterA.
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ikastaroak
arrasate euskal dantzen bigarren 
eskola, txatxilipurdik antolatutatxatxilipurdik antolatutat
Eneritz Urrutia ume eta gura-
soendako euskal dantzen ikasta-
roa ematen dabil. Biharkoaren 
ondoren, beste bi eskola emango 
ditu.
bihar, zapatua, kulturateko loramendi aretoan, 
11:00etan.

antzerkia
araMaio 'kanpaiak jo bitartean' 
antzezlana egingo dute
Antzezleak Ugaitz Alegria eta 
Libe Aranburu dira.
gaur, egubakoitza, kultur etxean, 22:30ean.

eLgeta Yllana taldeak 
'666'antzezlana egingo du
Sarrerak eros daitezke 943 789 
085 telefonora deituta. 
abenduaren 12a, domeka, espaloia kafe 
antzokian, 19:30ean.

oñati Pailazo emanaldia, errekalde 
Herri eskolako gurasoen eskutik 
Zurrumurru taldeak Bihotzez 
pailazoak delako emanaldia egin-
go du. Sarrerak 1,5 eurotan sal-
duko dituzte aldez aurretik, Herri 
Eskolan, eta 3 eurotan, egunean 
bertan. 
abenduaren 12a, domeka, institutuan, 17:30ean.

oñati Pake Lekuko ikusi Makusi 
taldearen antzezlana
¿Problemas de pareja? La solución, 
aquí delako antzezlana egingo aquí delako antzezlana egingo aquí
dute. Sarrerak abenduaren 7an 
eta 9an 18:30etik 20:00etara sal-
duko dituzte Pake Lekun. 
abenduaren 10a, egubakoitza, santa ana 
antzokian, 20:30ean.

aretXabaLeta umeendako 
ikuskizuna, apika taldearekin
Apika taldeak Ikusi makusi ikus-
kizuna egingo du, 4 urtetik gora-
ko umeendako. 
abenduaren 11, zapatua, liburutegian, 11:30ean.

osPakizunak
aretXabaLeta euskararen 
eguneko ospakizunak
Udalak, Udal Euskaltegiak eta 
Loramendik antolatuta, Herriko 
Plazan batuko dira (18:00); mani-
festua irakurriko dute, euskal-
tzaleon argazki erraldoia aterako 
dute, trikitilariek lagundutako  

kantu saioa egingo dute, eta uda-
letxe zaharrean txistorra-jana 
izango dute. Bestetik, gaztelekuak 
antolatuta, jai berezia izango da 
Herriko plazan, ume eta gazte-
txoendako.
gaur, egubakoitza, 18:00etan.

bergara euskadiko extremadurar 
elkarteen gabonetako kantuak
Euskadiko extremadurar elkarteek 
Gabonetako kantuen 19. jaialdia 
egingo dute. 
abenduaren 11, zapatua, zabalotegi aretoan, 
17:30ean.

arrasate euskararen eguna 
ospatzeko lip-duba grabatuko dute
Txatxilipurdikoek lip-dub bat 
grabatu gura dute gaztetxoe-
kin. 
bihar, zapatua, arbolapetan, 16:00etan..

antzuoLa euskararen eguna dela 
eta, pintxoak emango dituzte
Gaztetxokokoek pintxoak gerta-
tuko dituzte. 
gaur, egubakoitza, zurrategin, 
19:30ean.

arrasate san nikolasen 
bolo-boloa egingo dute
Euria eginez gero, Uarkape fron-
toian izango da. 
abenduaren 6a, astelehena, herriko Plazan, 
12:00etan eta 12:30ean.

bergara euskararen eguna Jardun 
elkartearekin
Umeendako jolasak eta merienda 
izango dute (17:00-19:00); eta ber-
tso afaria Mikel Arrillagarekin 
eta Oier Aizpuruarekin (20:30).
Segidan, erromeria izango 
dute. 
gaur, egubakoitza, seminarioko zutabeen 
patioan.

eskoriatza euskararen eguna 
ospatuko dute eskoriatzan
Egun osoan, norberak egindako 
marrazkiak, leloak, bertsoak, 
poemak… zintzilikatzeko aukera 
egongo da. Bestalde, honako ekin-
tzak izango dira: euskal dantzak 
Luis Ezeizako ikasleekin (15:30), 

gaztaina erreak denondako (16:00), 
haurrendako jinkana eta jolasak 
(16:30) eta txokolate-jana (17:30). 
Gero, Unibertsitatean, 8begi lau 
dimentsiotako komedia antzez-
lana izango da (22:30). Bestalde, 
gaztelekuko erabiltzaileek pan-
kartak egingo dituzte herrian 
barrena ipintzeko. 
herriko Plazan; eguraldi txarrarekin, pilotalekuan.

araMaio bertso eskolaren 13. 
urteurrena ospatuko dute
Hilaren 10ean, egubakoitza, ber-
tso-poteoa (19:00) eta Santa Kruz 
abadea Aramaion delako bertso
-trama (22:30) izango dute: Maia-
len Lujanbio, Jon Maia, Igor 
Elortza eta Unai Iturriaga ibiliko 
dira bertsotan kultur etxean. 
Hilaren 11n, zapatua, bertso-pi-
lota izango dute frontoian (18:00) 
eta bertso gala Iturrieta sagar-
dotegian (20:30).
abenduaren 10ean eta 11n.

aretXabaLeta Leizarra 
eskolakoen dantza emanaldia
Leizarra musika eskolako dan-
tzariek emanaldia egingo dute. 
Sarrera, doan. 
gaur, egubakoitza, arkupen, 16:45ean.

arrasate 'olentzero & co.' 
pop-rock musikala
Olentzero &Co. makroikuskizuna 
da, taula gainean 150 lagunetik 
gora batuko dituena.
abenduaren 11n, 17:00etan eta 19:20ean; eta 
abenduaren 12an, 17:00etan, amaia antzokian.

arrasate 'Las moscas lo 
devorarán todo' liburua
Las moscas lo devorarán todo 
liburua aurkeztuko dute Marea 
taldeko Kutxi Romerok eta Sor 
kampana poetak. La Banda del 
Abuelo taldeak lagunduko du 
errezitaldia. Sarrera, doan.
zapatuan, abenduak 11, gaztetxean, 18:00etatik 
18:20ra.

aretXabaLeta Leizarra eskolako 
dantzarien emanaldia
Leizarra musika eskolako dan-
tzariek emanaldia egingo dute. 
abenduaren 13a, herriko Plazan, 18:00etan.

aisia
eskoriatza euskararen inguruko 
hainbat ekintza gaztelekuan
Bihar, zapatua, fotomuntaia egin-
go dute euskararen alde; eta etzi, 

haUsPoz

arrasate, aretXabaLeta
iazko arrasate Hiria akordeoi 
txapeldunaren bi kontzertu
Semion Shmelkov errusiarrak 
bi kontzertu egingo ditu: bihar, 
zapatua, Arkupen; eta aste-
lehenean, hilak 6, Kulturaten. 
Aurtengo nazioarteko akordeoi 
lehiaketako gala eta sari bana-
keta martitzenean izango dira, 
Amaia antzokian, 20:00etan.
zapatuan arrasaten eta astelehenean 
aretxabaletan; biak, 20:00etan.

josEtxo araNtzaBal

eskoriatza ii. aitzorrock jaialdian, gatibuk diskoa aurkeztuko du, 
eta zea Mays, amaiur eta Pastor of Muppets-ek ere joko dute
Gatibuk diskoa aurkeztuko du, eta Zea Mays, Amaiur eta 
Pastors of Muppets taldeek ere joko dute. Sarrerak salgai 
daude 13 eurotan; besteak beste, Kulturalive.com-en.
hilaren 11n, zapatua, kiroldegian, .20:30ean. egunean bertan, sarrera 16 euro da.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 13tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 13t

non-zer abenduak 3
abenduak 16

zerbitzuak

argazkia eta galdera: Jose Felix diaz de tuesta

zorionak aurreko zenbakiko irabazleari:
aretxabaletako elena saldoval 
erantzun zuzena:   
aizkorritik aterata.

erantzuna: 
izen-Deiturak:
Herria:  teLeFonoa:
ekarri txartela Martitzen eguerdirako goienako edozein egoitzatara

etXez etXeko
banaketa

larchago ardoak eta 
produktu ekologikoak. 

943 76 98 51

nola du izena anbotoko 
magalean dagoen 
auzo horrek?

garMenDia arDoek eManDako 
botiLa arDo Packa* Packa* P

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 f O t O a
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domeka, Aupa, Etxebeste! filma Aupa, Etxebeste! filma Aupa, Etxebeste!
ikusiko dute.
gaztelekuan.

aretXabaLeta euskararen 
inguruko hainbat ekintza
Bihar, zapatua, irrati tailerra 
egingo dute; eta etzi, domeka, 
euskarazko film bat ikusiko 
dute. 
gaztelekuan.

bergara DJ jaialdia izango da 
datorren zapatuan, hilak 11
DBHko ikasleendako da. Sarrera 
doakoa izango da 
abenduaren 11n, zapatua, zabalotegi aretoan, 
18:30ean eta 21:30ean.

Musika
bergara Jardunen trikiti 
eskolakoen emanaldia
Jardun elkartearen trikiti esko-
lan dabiltzanek doako emanaldia 
egingo dute. 
abenduaren 10a, zabalotegin, 19:00etan.

bergara garik 16 lore musika 
emanaldia egingo du
Gari musikariak bere azken dis-
koko abestiak joko ditu. Sarrera, 
5 euro. 
etzi, domeka, zabalotegin, 19:00etan.

aretXabaLeta Piano emanaldia 
egingo dute musika eskolakoek
Leizarra musika eskolak piano 
emanaldia egingo du. Sarrera, 
doan. 
abenduaren 15a, eguaztena, arkupen, 18:30ean.

aretXabaLeta Flauta emanaldia 
egingo dute musika eskolakoek
Leizarra musika eskolakoek flau-
ta emanaldia egingo dute. Sarre-
ra doakoa izango da. 
abenduaren 14a, martitzena, arkupen, 
18:30ean.

eLgeta berri txarrak taldearen txarrak taldearen t
kontzertua espaloian
Sarrerak on-line eros daitezke 
www.kulturalive.com webgunean. www.kulturalive.com webgunean. www.kulturalive.com
Beste talde gonbidatu batek ere 
joko du gau horretan.
abenduaren 10a, espaloian, 22:30ean.

josEtxo araNtzaBal

arrasate 'La Pulga' dantzariak eta bere taldeak flamenko dantza 
ikuskizuna egingo dute, kooltur ekintzak antolatuta
La Pulga y Compañíak, Askoa Etxebarrieta La Pulga dantza-
ri gasteiztarraren taldeak, flamenko dantzaldia egingo du, 
Kooltur Ostegunak programaren barruan.
eguenean, hilak 9, gaztetxean, 22:00etan.

Neds izan da azkeneko 
Donostiako Zinemaldiko 
film sarituena: filmak 

urrezko maskorra eta Conor 
McCarron-ek aktore onerari 
ematen den zilarrezko maskorra 
lortu zuten. Peter Mullan aktore 
gisa ezagunagoa baldin bada 
ere, oraingo honetan zuzendari 
moduan bere hirugarren lana 
aurkezten digu; lehenago 
Orphans eta Las hermanas de 
la Magdalena egin zituen.

Neds joan den mendeko 
70eko hamarkadako Eskozian 
kokatzen da. Bigarren mailako 
ikasketak hasi behar dituen 
mutil bat da istorioaren 
protagonista nagusia. Hurrengo 
urteetan ikusiko dugu horren 
bizitza, bai eskolan, etxean eta 
kalean nolakoa den.

Bide honetan ohartuko gara 
etxeko giroa txarra zela: lan 
gutxi, aita alkoholikoa; kalean 
arazoak dituzten mutikoen talde 
zakarrak daude; eta eskolan oso 
modu desegokian antolatutako 
heziketa-sistemak ez du batere 
laguntzen. Mutilak ikasteko 
gogoa duen arren, aipatutako 
leku guztietan baztertuta 
sentitzen da. Baina poliki-poliki 
mutil gatazkatsu talde baten 
tokia izango du, munduan toki 
bat aurkituko du eta horrela 
bere portaera aldatzen joango 
da.

Neds-en lehenengo bi 
herenak ondo kontatuta daude. 
Mullan-ek esku ona erakusten 
du garai hartako deskribapena 
egiteko, eta irudiek indarra dute 
mutikoaren arazo guztiak 

azaltzeko. Istorioa sinesgarria 
egiten zaigu eta interesez 
jarraitzen dugu protagonistak 
jasaten dituen aldaketak. Dena 
ondo doa baina, ez dakit 
zergatik, zuzendariak azkeneko 
zatian biraketa nabarmen bat 
ematea erabaki du. Tonu 
errealista oniriko bihurtzen da 
eta zentzu txikiko eszena 
batzuek ia-ia filma hondoratzea 
lortzen dute: begitazio 
etiliko-erlijiosoaren eszena, 
aitak semeari egiten dion 
eskaera dramatikoki nahiko 
behartuta dago, eta filmaren 
bukaerako eszena ere 
zalantzagarria da. Horrela 
Mullanen azken lana nahiko 
desorekatuta geratzen da.

Film interesgarria, bukaera eskasa

bergara

ZABAloteGI

Planet 51 (euskaraz)
abenduak 12, domeka: 
17:00.
2012
abenduak 12, domeka: 
19:30.
Welcome
abenduak 15, eguaztena: 
20:30.

GAZtetxeA

confesiones de una 
mente peligrosa
abenduak 5: 18:00.
network, un mundo 
implacable
abenduak 12: 18:00.

oñati

kultur etxeA

Los ojos de Julia
abenduak 3 eta 4: 22:30.
abenduak 5: 19:30, 
22:30.
abenduak 6 eta 8: 19:30.
campamento Flipy
abenduak 5, 6 eta 8: 
17:00.
sin nombre
abenduak 9: 20:00.
buried
abenduak 10 eta 11: 
22:30.
abenduak 12: 19:30, 
22:30.
abenduak 13: 19:30.

aretXabaLeta

ArkuPe

La red social
abenduak 3 eta 4: 22:00.
abenduak 5: 19:30.
abenduak 6: 16:00.
como perros y gatos
abenduak 4 eta 5: 17:00.
Yo, también
abenduak 9: 19:30.
buried
abenduak 10 eta 11: 
22:00.
abenduak 12: 19:30.
abenduak 13: 16:00.
Fantástico sr. Fox
abenduak 11 eta 12: 
17:00.

eLgeta

esPAloIA

new York, i love you
abenduak 15, eguaztena: 
21:30.

araMaio

kultur etxeA

Harry Potter y la piedra 
filosofal
abenduak 5: 22:15.

gasteiz

GurIdI

entre lobos
17:30, 20:00, 22:30.

Ladrones
17:30, 22:30.
Harry Potter y las 
reliquias de la muerte
17:00, 19:45, 22:30.
skyline 
17:30, 20:00.
Las crónicas de narnia
17:00, 19:45, 22:30.
Megamind  
(3D emanaldiak)
16:45, 18:35, 20:30, 
22:30.
biutiful
17:00, 19:45, 22:30.
caza a la espía
22:30.
uncle boonmee 
recuerda sus vidas 
pasadas
20:00.
Die Walküre
Milango scalatik. 
abenduak 7, martitzena: 
17:00.

FlorIdA GurIdI

tres metros sobre el tres metros sobre el t
cielo
17:30, 20:00, 22:30.
copia certificada 
22:30.
chloe
18:00, 20:15, 22:30.
Mystikal (euskaraz 
azpitituluekin)
17:30, 20:00.
neds 
17:30, 20:00, 22:30.
18 comidas
18:00, 20:15.
bon appetit
18:00, 20:15, 22:30.
Megamind
17:30, 20:00, 22:30.
– abenduaren 3tik 9ra.

yelMo GorBeIA

biutiful 
16:15 (zapatua, domeka, 
astelehena eta 
eguaztena), 19:00, 21:45, 
00:30.
imparable
20:20, 22:20, 00:20.
tres metros sobre el tres metros sobre el t
cielo
15:30 (zapatua, domeka, 
astelehena eta 
eguaztena), 17:40, 20:00, 
22:20, 00:40.
Las crónicas de narnia 
(3D emanaldiak) 
15:45 (zapatua, domeka, 
astelehena eta 
eguaztena), 18:00, 
20:20, 22:40, 00:55.
Las crónicas de narnia  
17:00 (zapatua, domeka, 
astelehena eta 
eguaztena), 19:15, 21:40, 
23:55.
Megamind  
(3D emanaldiak) 
16:30 (zapatua, domeka, 
astelehena eta 
eguaztena), 18:30, 
20:30, 22:30, 00:30.
Megamind  
15:30 (zapatua, domeka, 
astelehena eta 
eguaztena), 17:30, 19:30, 
21:30, 23:30.
ga'hoole  
(3D emanaldiak)
16:15 (zapatua, domeka, 
astelehena eta 
eguaztena).
skyline 
16:10 (zapatua, domeka, 
astelehena eta 
eguaztena), 18:10, 20:10, 
22:10, 00:10.

Harry Potter y las 
reliquias de la muerte
16:00 (zapatua, domeka, 
astelehena eta 
eguaztena), 18:45, 21:40, 
00:30.
La bella y la bestia (3D 
emanaldiak)
18:15.
entre lobos
15:30 (zapatua, domeka, 
astelehena eta 
eguaztena), 17:40, 19:50, 
22:00, 00:10.
the town, ciudad de 
ladrones 
15:35 (zapatua, domeka, 
astelehena eta 
eguaztena), 17:55, 20:15, 
22:35, 00:50.
Los ojos de Julia
16:10 (zapatua, domeka, 
astelehena eta 
eguaztena), 18:20, 
20:30, 22:40, 00:50.
salidos de cuentas 
16:20 (zapatua, domeka, 
astelehena eta 
eguaztena), 18:20.
Ladrones
20:05, 22:15, 00:25.
chloe
15:45 (zapatua, domeka, 
astelehena eta 
eguaztena), 17:45, 19:45.
– abenduaren 3tik 9ra. 
gauerdiko saioak, 
egubakoitzean, zapatuan, 
domekan eta 
martitzenean.

ABACo BouleVArd

Las crónicas de narnia 
15:50, 16:05, 18:10, 
18:20, 20:30, 20:40, 
22:45, 22:50, 01:00.
Las crónicas de narnia 
(3D emanaldiak) 
16:00, 18:15, 20:30, 
22:45.
imparable
20:20, 22:30, 00:30.
biutiful 
16:00, 19:00, 22:00, 
00:50.
Ladrones 
16:05, 18:15, 20:25, 
22:35, 00:50.
gru, mi villano favorito 
16:15, 18:15.
Megamind
16:30, 18:30, 20:30, 
22:30, 00:30.
bon appetit
16:10, 18:10.
tres metros sobre el tres metros sobre el t
cielo
15:50, 18:10, 20:30, 
22:45, 01:00.
Harry Potter y las 
reliquias de la muerte
16:00, 16:20, 19:00, 
19:20, 22:15.
the town, ciudad de 
ladrones 
22:10.
Los ojos de Julia
16:00, 18:15, 20:30, 
22:45, 01:00.
salidos de cuentas 
20:10, 22:15, 00:30.
– abenduaren 3tik 9ra. 
gauerdiko saioak, 
egubakoitzean eta 
zapatuan.

neDs  
zuzendaria: Peter Mullan.
Herrialdea: erresuma batua.
urtea: 2010.
aktoreak: Conor McCarron, gregg Forrest, 
Joe szula, Peter Mullan.
iraupena: 124 minutu.

ANtONIO zAbAlA

kritikA

zinEmA

zerbitzuak

ZUBI HONETAN EGUNERO IREKITA

- Zientzia ikuskizun berezia zubi honetarako: 
HOTZAK IRAKIN NITROGENOARI ESKER
- Planetariumeko saioak, 360ºtako kupulan proiektatuta
- 170 modulu interaktibo baino gehiago
- Simulagailuak
- Zuzeneko esperimentuak
- Haurrentzako jarduerak (Planetarium Txikia, eskulanak…)
- Doako parkin zabala, pic-nic gune itxia, haur parkea, naturgunea, 

Miramon-Donostia Tel.: 943 01 24 78
www.miramon.org

ZUBIKO ORDUTEGIA
11:00etatik 19:00etara

Informazio gehiago: www.miramon.org edota 943 01 24 78
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t i r a- b i r a k a

AINtzANE 
OIArbIDE

N
eure buruari esan 
izan diot inoiz: zer 
ote da aita galtzea? 
Tristea, hutsune 
izugarria! Zoritxa-

rrez, oraintsu jakin dut. 
Noraezean daukat burua, 
taupada larritan bihotza. 
Nire izate osoa tristurak 
estali du. Aita, zure egune-
roko idatziak, hainbeste 
maite zenuen egurrez egin-
dako eskulanak, ospakizun 
bakoitzeko zure bertsoak, 
abestiak, gure artean izan-
go ditugu beti, baina falta 
ditugu ematen zenigun inda-
rra eta zure burutapen sako-
nak. Zure maitasunaren 
gose gara, aitatxo. Gose ase 
ezinaz. Nora joan zara, aita? 
Ez zaitut ikusten, baina gure 
inguruan zaudela badakit. 
Hori al da zerua? Eta zeru-
rik ez balego… Non zaude, 
aitatxo? Ezin zaitut ikusi… 
ez entzun, ez ukitu… Biho-
tzean min dut, min sakona. 
Ez da hilabete bidaia bati 
ekin zeniola. Sekula buel-
tarik ez duen bidaiari. Ez 
zinen bidaiazalea. Nahiago 
zure Euskal Herri maitean, 
etxean, seme-alaba, emazte 
eta bilobez inguratuta. Nola-
tan joan zara ba hain urrun? 
Edo… hemen al zaude? Zure 
izatearen zati handi bat 
sumatzen dut, baina ez da 
nahikoa... Izarretan bazau-
de egidazu keinu, aitatxo 
maitea.

Izar baten  
bila

a z k e n  h i t z a

ArrItxu bArruSO  |  arEtxaBalEta

Gurasoak eta seme-alaba txikiak 
gorputza mugitu eta elkarrekin 
ondo pasatzeko elkartu ziren 
joan den zapatuan Aretxabaletan. 
Venezuelako Magdalena Milano 
irakasleak proposatutako doinu 
afrikarrekin eta, batez ere, ima-
jinazioarekin ederki asko ibili 
ziren ordu eta erdiz. Horixe zen 
dantza saioaren helburua, musi-
karen eta dantzaren bitartez 

guraso eta umeak elkartzea, 
elkarren arteko harremana sus-
tatzea eta, bide batez, gainera, 
erritmoa garatzea ume eta gura-
soengan.

'Egizu dantza haurrarekin' 
Joan den asteburukoa proba-saioa 
izan zen. Aretxabaletako Jaiki 
elkarteak Egizu dantza zure hau-
rrarekin ekimena ipini nahi du 
martxan urtarriletik aurrera. 

"Gure asmoa da dantza saioak 
astean behin izatea. Seguruenik 
zapatuetan izango dira, astegu-
netan gurasoak lanpetuta ibiltzen 
dira-eta. Zapatuko saiora joan 
zirenei asko gustatu zitzaien eki-
mena. Umeekin batera ondo pasa-
tzeko modua da. Herrian ere 
zabaldu da berria, eta, beharba-
da, bi talde egin beharko ditugu", 
azaldu digu Jaiki elkarteko Maier 
Etxebarriak.

naturarekin kontaktuan 
Milanok 20 urte daramatza Eus-
kal Herrian eta urte hauetan 
guztietan dantza irakasle lanetan 
ibili da: "Jatorri afrikarreko 
musika latindarra lantzen dut. 
Musika hori gustatzen zait lurra-
rekin eta naturarekin oso lotuta 
dagoelako, eta hori transmititzen 
ahalegintzen naiz", esan digu. 

Dantza eskolak urtarrilean 
hasiko dituzte. 2 eta 4 urte bitar-
teko umeendako izango dira eta 
Milanok gogorarazi du amak 
bezain ongietorriak izango dire-
la aitak ere.

Jaiki elkarteak haur eta gurasoendako dantza saioak egingo ditu urtarriletik aurrera; joan den asteburuan egin zuten lehenengo saioa.  |  josEtxo araNtzaBal

jaiki elkarteak 'Egizu dantza haurrekin' ekimena ipiniko du martxan
Guraso eta seme-alaben harremana sustatu nahi da dantzaren bitartez

amatxorekin eta aitatxorekin dantzan

b u k at z e kO

Eraman dotoretasuna zure etxera
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