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Gabonetan ohi bezala gastatuko 
dute aurten Euskadiko familiek, 
krisiaren gainetik; hori da Eus-
kadiko zenbait kontsumitzaileen 
elkartek egin duten estimazioen 
emaitza. Ukaezina da krisiaren 
eragina, eta badirudi gastatzeko 
joera hori pixka bat baretu edo 
txikitu egin dela azken urteotan; 
hala ere, azterketen arabera, 
oraindik larregi kontsumitzeko 
tentazioak gainditzen ditu asmo 
on guztiak.

Hala, Euskal Herriko Kontsu-
mitzaileen Antolaketak (EKA
-OCUV) ondorioztatu du Euskal 
Herriko etxe gehienetan 500 eta 
1.000 euro artean gastatuko dugu-
la aurtengo Gabon garaian. Hala 
ere, "Gabonetan kontsumoa txi-
kitzen den hirugarren urtea da 
jarraian", esaten du elkarte horrek. 
Gainera, esan du familiako gas-
tu garbia edo netoa txikiagoa 
izango dela aurten. 

EKAk Euskal Herriko 600 
kontsumitzaileri inkesta egin 
zien datu horiek ateratzeko. Gal-
detutako lagunen %47,31k esan 
zuen 500 eta 1.000 euro bitarteko 
gastua egingo zuela. Galdetutakoen 
%18ek bakarrik esan zuten 500 
euro baino gutxiago inbertituko 
zituztela Gabon sasoiko eroske-
tetan. Azkenik, %34,62ek ezin 
izan zuten estimaziorik egin. 
Hori bai; gehienek 1.000 euroko 
muga zeukaten Gabonetako aurre-
konturako.

Etxeko otorduak, sakratuak 
Ateratako beste ondorio batzuk 
hauek izan ziren: galdetutakoen 
%81,23ek esan zuten iaz adina 
gastatuko zutela aurten, eta 
%17,24ek, iaz baino gutxiago. 
Erdiek baino gehiagok esan zuten 
krisiarengatik txikituko zutela 
aurtengo aurrekontua.

Etxeko otorduetan egiten dugu 
gastu handiena, EKAren ikerke-

taren arabera: hori da Euskadiko 
etxeen %49,62en kasua. Hurren-
go datoz opariak (jostailuak apar-
te), familien %33,46endako; eta 
loteria, azkenik, familien %16,5en-
dako.

EKAk beste erantzun bat azpi-
marratzen du: elkarrizketatu 
batek ere ez luke txikituko jos-
tailuetarako edo etxerako jate-
koetarako gastua, eta bakarrik 
%2ek txikituko lukete oparieta-
rako aurrekontua beste ezer bai-
no lehenago. Aukeran, %45ek 
etxetik kanpoko otorduetan gutxia-
go gastatuko lukete; %30ek, lote-
rian; eta %26ek Gabonetako 
aisialdi ekintzetako aurrekontua 
murriztuko lukete lehenengo.

Izokina, 9 eurotan 
Kontsumoari dagokionez, Gabo-
nak urtarrilean bukatzen dira; 
hortaz, datozen egunotan ere 
neurriz kanpo gastatzeko hamai-
ka aukera agertuko zaizkigu. 
Horien aurrean, "urte osoan beza-
la, zentzuz jokatzea" gomendatzen 
du Gipuzkoako Kontsumitzaileen 
Elkarteko (GKE) Eibarko taldeko 
kide Jose Manuel Urkidik. Jate-
koak jende askok erosi ditu dagoe-
neko, baina oraindik erosi ez 
dituztenei gogorarazten die "azken 
egunetan, prezioak handitu" egi-
ten dituztela saltoki askok. Arrai-
na, okela… ahalik eta goizen 
erostea gomendatzen du berak, 
eta izoztuta gordetzea. Hala ere, 
"azken egunerako lagatzen dira 
erosketa asko, eta gero, gehiago 
ordaindu behar izaten da", esaten 
du. Datuek arrazoia ematen dio-
te: hala, Eguberri egunean (bihar) 
erositako itsaskiak ohikoaren bi 
halako kosta dezake.

Baina jatekoak dira Gabone-
tako otzararen zati garrantzitsue-
na euskal familiendako, eta, 
EKAren datuek agertzen duten 
bezala, hor gastatzeak ez digu 
minik ematen: hala, aurten ere 

"ohiko antzera" erosi du jendeak, 
Urkidiren esanetan: "Itsaskiak 
asko erosten dira; bisigua ere 
bai…" Arrainetan eta itsaskietan 
gutxiago gastatu gura dutenek 
badute horren aukera: adibidez, 
Euskadiko Kontsumitzaileen 
Elkargoak (EKE) esaten du bisi-
guak 40 euro kostatzen dela batez 
beste, eta izokinak, berriz, 9 
euro.

Okelari dagokionez, azpizuna 
eta esneko arkumea dira izarrak. 
EKE elkartearen esanetan, jate-
koen otzarako gainerako gastuak, 
arloka, hauek dira: turroiak eta 
goxoak, edatekoak, eta hestebeteak 
eta pateak.

Gainerako arloak dira jostai-
luenak eta oparienak; eta, azke-

nik, aisialdi eta ospakizunenak. 
Azken horretan, Jose Manuel 
Urkidik komentatzen du fenome-
no berri bat dagoela: "Azkenaldian, 
gero eta jende gehiagok egiten 
du bidaiaren bat Gabonetako 
oporretan". Gero eta ohikoagoa 
bihurtzen dabil Gabon zaharra 
etxetik kanpo ospatzea, leku esan-
guratsuren batean; edo aste bete 
eskiatzera joatea.

Bestalde, oparien saila ere 
zertxobait garestitu da azken 
urteotan, jostailu edo tramanku-
lu teknologikoak gero eta gustu-
koagoak direlako.

Hortaz, litekeena da, azken 
urteotan bezala, Hego Euskal 
Herrian eta Espainian egitea 
Europako Gabonetako gastu han-

Aurten ere, ezohiko gastua egingo dugu Gabonetan

1.000 euro gastatzeko gertu dago familia bakoitza

otzarako zati garrantzitsuena itsaskiak dira

gastuak gastu, 
urte bukaeran 
San Silbestre 
berdin denontzat

datua

EKAk Euskadin egindako 
galdeketa baten, 
%81,23ek esan zuten iaz 
adina gastatuko zutela 
aurten Gabonetan.

%81
iAz bEstE

Esanak

"Urtero antzera 
gastatuko 
du jende 
gehienak, krisia 
egonda ere"

"Azken 
egunerako 
lagatzen ditugu 
erosketak, eta 
hori ordaindu 
egiten dugu"

j o S e  M a n u e l  u r k i D i   |  
g i p u z k o a k o  k o n t s u m i t z a i l e e n 

e l k a r t e k o  k i d e a

Gabonetako gastuen ondoren, kexu 
gutxi batzuk eta urtarrileko aldapa

Gabonetan neurriz kanpo gastatzeari ez diogu utziko aurten, 
aztarna guztien arabera. Eta ez hori bakarrik; zenbait kasutan, 
gastua handitzen joan da urterik urte, ohitura berriak sortzen joan 
diren neurrian. Bada, ohitura horiek isla dute kontsumitzaileen 
elkarteek gero jasotzen dituzten kexuetan. Horrela diosku, 
behintzat, Eibarko GKEren (Gipuzkoako Kontsumitzaileen 
Elkartea) bulegoko ordezkari Jose Manuel Urkidik: "Azkenaldian, 
jende askok bidaiatu egiten du Gabonetan; astebete kanpoan 
ematen du, adibidez. Bada, bidaia ez zaiela ondo irten-edo, 
horrelako arazoen berri ematen digute gero bulegoan". Bestelako 
gastuen gaineko kexurik ez dutela jasotzen esan digu.

Gabonetako erosketek beste ondorio garbi bat izaten dute 
egun horiek pasatu eta gero: urtarrileko aldapa beldurgarria. Baina 
horri aurrea hartzea ere denon esku dagoela gogorarazten digu 
Urkidik: "Gabonen ondoren, bizitzak jarraitu egiten du; beraz, 
norberak ikusi beharko du zenbat gastatu ahal duen Gabonetan".

Azken egunetan, saltokiak jendez lepo daude. Argazkian, Bergarako supermerkatu bat.  |   lEirE kortAbArriA
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dienetariko bat. Europako Bata-
suneko kide diren herrialdeen 
artean, Hego Euskal Herriak eta 
Espainiak gastu handienetariko 
bat dute Gabonetan; errenta-mai-
la handiagoa duten herrialde 
batzuek baino gehiago gastatzeko 
ohitura dugu.

"Gabonen espiritua" 
Oraindik egiteko dauzkagun gas-
tuetan zuhur jokatzeko dei egiten 
du Gipuzkoako Kontsumitzaileen 
Elkarteko kide Jose Manuel Urki-
dik: "Urte osoan bezala, zentzuz 
gastatzea da onena; adibidez, 
erosketa handi bat egiterakoan, 
zerrendarekin joatea komeni da. 
Bestalde, jostailuak erosterakoan, 
dagokion adinarendako direla 
zaindu dezatela eta Europako 
Batasunak zertifikatuta egon 
daitezela begira dezatela erosleek, 
jostailu batzuk ez direlako homo-
logatuta egoten; erosketa-txarte-
la edo tiketa gorde dezatela; eta 
bermea eska dezatela".

Borondate handia izanda ere, 
Gabonetan poltsikoak hustea oso 
erraza dela gogora ekartzen digu 
adituak, "Gabonen espirituaren 
aitzakiarekin saltzen" dizkigute-
lako hainbat produktu edo zer-
bitzu. "Eguberriak, kaleko musi-
ka, argiak… denak eragiten digu, 
eta gero esaten diogu gure burua-
ri beharbada ez genuela honakoa 
edo hangoa behar", da bere gogoe-
ta: "Familia asko larri dabiltza 
eta gastu aldetik normalago eman-
go dituzte Gabonak; baina bizi-
lagun asko gara, eta egoera oro-
korra ez da hori izango".Azken egunetan, saltokiak jendez lepo daude. Argazkian, Bergarako supermerkatu bat.  |   lEirE kortAbArriA

Buruarekin 
gastatu

bEtI bEzala 
Komeni da urte 
osoan bezala 
jokatzea; hau da, 
zentzuz. Esaterako, 
zerrenda batekin joatea 
komeni da.

jostaIluak Ziurtatu 
jostailua umearen adinari 
dagokiola, Europako 
Batasuneko zertifikatua 
duela eta homologatua 
dagoela.

Eskatu Opariak 
erosterakoan, ez ahaztu 
erosketa-tiketa edo 
txartela eskatzeaz, eta, 
dagokionean, bermea.

altErnatIbak 
Betiko aukeren 
alternatiba 
merkeagoak 
daude: adibidez, 
bisigua erosi 
beharrean, arrain merkeago 
bat, izokina edo legatza kasu.

dEna bErE nEurrIan 
Urtarrilean, bizitzak aurrera 
darrai, eta gastua zaintzea 
komeni da, baina bere 
neurrian: noizean behin 
gastu estra bat ere egin 
behar da.
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Teknologia aurreratuena 
eta erraztasun guztiak zure eskura:
     - Ekipamendu moderno eta 
        osatua, kontsultatik mugitu barik
     - Erradiografia panoramikoa, teleradiografia 
        eta erradiografia digitala
     - Hiru dimentsioko diagnostikoa  
        implanteen ezarpenekin.
     - PADI, Osakidetzaren haurrentzako 
        arreta programa.
     - Enpresa eta taldeentzako deskontuak 
        (hortz-aseguruak)

Hortzetako estetika 
eta osasun tratamenduak:
     - Inplanteak eta protesiak egunean.
     - Ortodontzia helduentzat eta umeentzat.
       Bracket estetiko zuriak.
     - Periodontzia, entziak berritzea.
     - Kirurgia mukogingibala 
        (entzien kirurgia estetikoa, 
       inplanteekin edo barik).
     - Plasma hazkuntza-faktoreekin, 
        hezurra osatzeko eta orbaintze 
        ona izateko.
     - Hortz estetika.
       Portzelanazko karillak.
       Zuritzea argi hotzarekin.
     - Endodontzia.
     - Protesiak eta errehabilitazioa.

Elbarrientzako instalazioak
Ordutegi jarraitua goizez eta arratsaldez

Neurrira egindako finantzaketa

Zure irribarrea zainduko duten:

Enrique Tripaldi doktorea
Odontologoa, elkargokide-zk.: 569

Kirurgia, inplanteak eta estetika

M. Carmen Rojas doktorea 
Elkargokide-zk.: 900

Errehabilitazioa, ortodontzia eta endodotzia

Luis Campodonico doktorea 
Elkargokide-zk.: 1.635

Ortodontzia

Susana Meruelo 
Hortz higienista

ESKAINTZA BEREZIA

Hortzak zuritzea: 

%50eko 
deskontua 

urtarrilean eta otsailean. Justo Garate plaza 1, behea / BERGARA
943 76 70 76 

Td
TRIPALDI doktorea

Hortz Klinika

Gabon 
zoriontsuak, guztioi!

Iparraldean, Sohütako Ikas-
tola handitzeko obrak egingo 
dituzte datorren urtean. Dirua 
batzeko helburuarekin Zube-
roako produktuak dituzten 
otarreak jarri dituzte salgai. 
39 euro balio du otarre bakoi-
tzak eta ardi gazta (kilo bat), 
eztia gaztainatzea (500gr), 
patea ahate gibelarekin egi-
na (200gr) eta biskotx poltsa 
bat (200gr) batzen ditu. Inte-
resatuek ondoko helbide 
elektronikora jo dezakete 
eskaerak egiteko: zuberoako.
ikastola1@orange.fr. 

Sohütako ikastolaren 
aldeko otarreak daude 
salgai, 39 eurotan

Fagor Etxetresnak mundu 
digitalera jauzi egin du, 2.0 
webgunea abian jarriz. Indus-
tria sektoreko lehen enpresa 
pribatua bilakatu da Fagor 
webgune gaurkotu, modernoa 
eta teknologikoki aurreratua 
izaten. Fagorreko produktuen 
kontsumitzaileek aukera izan-
go dute iritziak, iradokizunak 
edota balorazioak plazaratze-
ko. Era berean, Twitter edo 
Facebookeko erabiltzaileek 
haien kontaktuekin parteka-
tu ahal izango dute Fagorren 
eskaintzak.

Fagor etxearen 2.0 
webgunea, 
interaktiboagoa

EdU mENdIbIl  |  ArrAsAtE

Mondragonek 22,2 milioi euro 
inbertitu zituen aurreko urtean 
gizartearekin zerikusia duten 
elkartasun konpromisoetan. Por-
tzentaje hori Heziketa eta Koo-
peratiba Sustapenerako Fondoa-
ren bitartez bideratzen da (HKSF), 
eta iaz, esandako moduan, 22,2 
milioi eurora iritsi zen. 2005etik 
2009rako bosturtekoan, eduki 
sozialeko proiektuetan egindako 
inbertsioa 164 milioi euro izan 
zela adierazi dute Mondragoneko 
iturriek.

Mondragon Taldeko ardura-
dunek azpimarratzen dutenez, 
"Arrasateko esperientzia koope-
ratiboaren ezaugarria izan da 
ingurunearekin konpromiso soli-
darioa eta erantzukizun soziala 
izatea. Horren baitan aipa daite-
ke ongizatea eta bizi kalitatea 
hobetzeko egiten den ekarpen 
handia, enplegua eta enpresa 
jarduera sortuz, baita urtero koo-
peratiben etekinen %10 izaera 
sozialeko proiektuetan inbertitzea 
ere". 

Elkarlana
Iazko ekarpenari dagokionez, 22,2 
milioi euro horien helmuga izan 

zen Mondragon Unibertsitatearen 
eta Politeknika Ikastegia Txorie-
rri, Lea Artibai Ikastetxe eta 
Goierriko Lanbide Eskolaren 
eremuko prestakuntza eta hez-
kuntza garapeneko proiektuak 
babestea; halaber, ikerketari 
lotutako erakundeetara ere bide-
ratu zen ekarpena. 

Elkartasun fondo horrekin, 
halaber, euskara sustatzen eta 
herri eta hirietan kultura jardue-
ra ugari garatzen lagundu zela 

adierazi dute Mondragonetik; 
Hirugarren Munduan proiektu 
zehatzak garatzen parte hartu 
zuten eta gobernuz kanpoko hain-
bat erakunderi babesa eman 
zioten, bereziki Mundukideri. 

Mundukide Mondragon Tal-
dearen eremuan bultzatu da, 
premia duten herrialdeetan ekin-
tza sozial komunitarioak gara-
tzeko helburuarekin. Hamar urte 
bete berri ditu Mundukide Fun-
dazioak (www.mundukide.org) 
eta besteak beste, Marrupan 
(Mozambiken) dihardu lanean. 
Bederatzi urte daramatzate Nias-
sa probintziako Marrupa distri-
tuan lanean, hango biztanleen 
garapen sozioekonomikoa helbu-
rutzat duen programa aurrera 
eramaten Era berean, kooperazio 
proiektuak bultzatzen dabil Mun-
dukide Brasilen, Kuban edota 
Ginean. 

Gizarteratze programak 
Mondragonen ekarpenarekin, 
bestalde, kirol eta asistentzia 
jarduera ugari bultzatu dituzte: 
gizarteratzeko programak, ezin-
duendako laguntzak eta adinduei 
zuzendutako programak tar-
tean. 

Mondragonek 22,2 milioi euro inbertitu 
zituen 2009an elkartasun konpromisoetan
Gobernuz kanpoko hainbat erakunderi, bereziki Mundukideri, babesa eman zion Mondragonek

Mundukide duela bederatzi urtetik ari da Mozambiken lanean.  |  MuNdukidE

datua

2005etik 2009ra 
bitartean, 164 milioi 
euroko inbertsioa egin zuen 
Mondragonek eduki 
sozialeko proiektuetan.

164
Milioi Euro
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Jatetxea-Hotela**
Torre Auzo 9. OÑATI (Gipuzkoa)

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

Zure bataio, jaunartze edota ezkontza ospakizunendako aproposa

Zorionak eta Urte berri on!

l.m.  |  bErGArA

Manolo Cainzosek Cartas para 
el diálogo desde Euskal Herria 
liburua kaleratu berri du Milla-
ka argitaletxe bergararrarekin. 
Argitalpen horretan, euskal 
gatazkaren gaineko hamabi 
gutun idatzi ditu galiziar jato-
rriko baina Bergarara ezkondu 
zen irakasle ohiak. Orain, Eus-
kal Herriko hiritar xume 
moduan definitzen du bere 
burua, eta euskal gatazkaren 
gaineko elkarrizketa gisakoa 
da kaleratu duen lana.

"Ez da lan objetiboa, ez duda-
lako objektibitate hutsean sinis-
ten. Hala ere, horretan saiatzen 
naiz, baina subjektibitate era-
sokor baten oinarrituta", azal-
tzen du liburuaren egileak bere 
jarrera azaltzean. 

Liburua 10 euroren truke 
lortu ahal izango da Arrasate-

ko K-3 Digitala denda berrian, 
Maalako Errabala 29an, hain 
zuzen ere.

Manolo Cainzosek beste 
liburu bat du argitaratuta: Herri 
mugimendua. Un movimiento 
ciudadano. Bergara 1970-80, 
hain juxtu; hura ere Millaka 
argitaletxeak atera zuen.

euskal gatazkaz idatzi du 
Manolo Cainzosek
'cartas para el diálogo desde Euskal Herria' 
izeneko liburua argitaratu berri du

Liburuaren azala.  |   GoiENA

lANdEr mUñAgOrrI  |  bErGArA

Martitzenean Gernikako Akordioa 
zabaltzeko eta atxikimenduak 
biltzeko ekimena martxan jarri 
zuten Bergaran. Herriko hainbat 
ordezkari egon ziren bertan, tar-
tean hitzarmena sinatu zuten 
indar politiko eta eragile sozia-
letako ordezkariak. Ezker aber-
tzalea, Aralar, EA, LAB, ESK, 
Etxerat, Amnistiaren Aldeko 
Mugimendua, Gazte Independen-
tistak eta Ikasle Abertzaleak izan 
dira Bergaran akordio honen 
inguruan atxikimendua erakutsi 
duten eragile, sindikatu eta alder-
diak.

Akordioa jendaurrean aur-
kezteko egin zuten prentsaurre-
koan adierazi zutenaren arabera, 
"inolako indarkeriarik gabeko 
egoera bermatua behar da, nor-
malizazio politikorako bidean". 

Bergara agiria sinatu zutenek 
"bertan azaltzen diren postulatuak 
geure egin eta betetzeko konpro-
misoa hartzeaz bat, euskal gizar-
tearen parte hartzea sustatzeko 
konpromisoa ere hartzen dugu. 
Izan ere, euskal gizarteak izan 
behar du konponbide demokra-
tikoaren garapenaren bermatzai-
le bakarra", euren hitzetan.

Bergarako udaletxeko eskai-
leratan elkartu ziren sinatzaileek 
jakitera eman zutenaren arabera, 
Gernikako Akordioa ez da hel-
muga, "gatazka politikoa eta 
indarkeriekin amaitu eta Euskal 
Herriaren normalizazio politi-
koaren lorpenerako abiapuntua 
baizik".

datozen hitzorduak
Aurreko astean Arrasate eta Are-
txabaletako Gernikako Akordioa-

ren sinatzaileak, herri horietako 
kaleetan aritu ziren hitzarmena-
ren inguruko informazioa jen-
dearen artean zabaltzen. Bada, 
helburu berarekin, datorren urta-
rrilaren 8an, eguerdiko 12:00eta-
tik aurrera esku orriak banatzen 
arituko dira akordioaren sina-
tzaileak Bergarako kaleetan 
barrena.

Hitzordu horrez gain, urta-
rriletik aurrera Bergarako gai-
nontzeko eragile sozial, politiko 
eta sindikalei akordioa aurkez-
tuko diete hitzarmenarekin bat 
egin duten alderdi politiko eta 
eragile sozialek. Era horretan, 
hitzarmenaren aldeko atxikimen-
du zabalagoa lortu nahi dute 
sinatzaileek. Horretarako batza-
rra burutuko dute, oraindik 
zehaztu ez diren egun eta 
orduan.

gernikako akordioa helaraziko zaie 
bergararrei urtarrilean zehar
urtarrilaren 8an hitzarmenaren esku orriak banatuko dira kalean, eta oraindik 
zehaztu ez den egunean sinatu gabe duten alderdiei aurkeztuko zaie

Bergarako Gernikako Akordioaren sinatzaileek udaletxeko eskaileratan eman zuten prentsaurrekoa.  |   lANdEr MuñAGorri

l.m.  |  bErGArA

Uemako 40 udalek hitzarmena 
sinatu dute Gipuzkoako Kutxa-
rekin eta Euskadiko Kutxarekin. 
Horien artean Debagoieneko 
lau udalerri daude: Antzuola, 
Aramaio, Bergara eta Elgeta, 
hain zuzen ere. Hitzarmen 
horren bitartez, bi finantza era-
kundeek konpromisoa hartu 
dute Uemako 40 udalerri horie-
tan eskaintzen dituzten komu-
nikazio guztiak euskaraz egi-
teko.

Konpromiso horien artean 
honako hauek hitzartu dituzte 
finantza erakundeek: langile 
finko zein aldi baterakoak eus-

kaldunak izatea eta behar beza-
la prestatuta egotea; bezeroei 
lehen berba euskaraz egitea; 
txartelak euskaraz sortzea, kon-
trakorik esan ezean; publizita-
te, kartel eta eskuorriak eus-
karaz egotea eta lehentasuna 
izatea...

Hitzarmen horrek bost urte-
rako iraupena du, eta urtero 
helburu zehatzak ezarriko dira 
bilakaera nola doan ikusteko.

aramaion, Euskadiko kutxa
Aramaion Kutxak inongo sukur-
tsalik ez izanda, aipatutako 
hitzarmena Euskadiko Kutxa-
rekin bakarrik sinatu dute.

kutxarekin eta euskadiko kutxarekin 
hitzarmena sinatu du uemak
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laguntzaileak

I
raultzarako deia ez da oraingoa, horren aldeko hainbat susta-
tzaile eta matxinatzeko arrazoi bat baino gehiago dagozan arren. 
Kontua da lehengo egunean Bilboko liburutegi baten zoko ezku-
tu baten topau nebala harribitxi bat, 1979ko abenduko Jakin 

aldizkaria, Medikuntza Euskadin gaia hartu ebana. Barruan, Joan 
Mari Torrealdaik idatzitako artikulua. Eredu erreformazale eta 
osasun indibidualaren medikuntza anarkistaren artean kokatutako 
sei osasungilek berba egindakoa, bibliografia oparoagaz. Jarraian 
pasarte batzuk transkribiduko ditut, komentarioekin lagunduta: 

"Medikuntza eta agintea elkarren ondoan eta elkarri lagunduz 
bizi dira". Abadea, alkatea eta 
medikua, hirutasun klasikoa. 
Klasikoegia aukeran, egungo 
bestelako hirutasunak iruditzen 
jataz neuri.

"Sanital presupostua Estatu-
ko presupostu orokorra baino 0,1 
biloi gehiago da. Eta horren %60 
botika industriaren montajeare-
na da. Zer egin honen aurrean: 
Erreboltatu? Nork eginen du, ordea matxinada hau?". Farmazia 
industriak eragindako ustelkeria bistan da, baina oso bitxiak dira 
testuan emondako datuak. Zer arraio izango zan aurrekontu oro-
korra? Benetan sasoi hartan osasungintzak hainbeste diru jasotzen 
eban? Ez dot uste ba.

"Medikuen kontra altxatzeko arrazoirik ez zaio jendeari falta, 
baina ez du inork egingo, medikurik gabe angustiaturik, desanpa-
raturik ikusten bait dute beren burua". Bufa! Eskerrak azkenean 
altxamendu hori ez zala gauzatu…

"Medikuen esku gelditzen da altxatzea eta bere gizarte-funtzioa 
aldatzea. Ez gizarte-aldatzaile baizik eta gizarte-frenatzaile da medikua. 
Gaisotasunaren sustraira jo beharrean, gizarte hau bere akats guztie-
kin iraunarazi egiten du, pastillak esker-eskuin banatuz". Saltsan 
sartzen gara. Prebentzinoa vs botikak. Medikuntza alternatiboak vs 
ofiziala. Erditze naturala vs epidurala. Txertoak ez ala bai. Ondo da, 
baina badago bi munduen arteko zubirik? Hurrengo artikuluan 
sakonduko gara. Bitartean, Egubarri eta urte barri onak zuei!

IñAkI pEñA
'http://goiena.net/iritzia/'

Medikuen errebolta

"Sasoi hartan 
osasungintzak 
hainbeste diru 
jasotzen eban?"

z a b a l i k

B
ergarako Gabonetako kontzertua aurkezteko plazera izan 
dut aurten. Urte askotan egin izan den kontzertua da, 
baina esan behar dut nik pasa den urtean deskubritu 
nuela, lan kontuengatik. Eta a zer-nolako deskubrimendua! 

Pasa den urtean kamerarekin grabatzea tokatu zitzaidan eta 
aurten, berriz, kontzertua bera aurkeztea. Bietan ere gozatu egin 
dut. Zorionik beroenak eman nahi dizkiet bertan parte hartzen 
duten musikariei eta abeslariei. Orkesta Sinfonikoak 25 urte 
beteko dituela-eta Alfredo Gonzalez Chirlaque zuzendariak opari 
ederra eskaini zigun: Avatar soinu-bandaren moldaketa. Eskerrik 
asko eta zorionak!

ArrItxU bArrUSO  | 'abarruso@goiena.com'

A zelako deskubrimendua! 

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

Oparia
Anjel lertxundi
http://berria.info/blogak/lertxundi/

Munduko libururik garestiena 
saldu berri du Sotheby’s 
enkante-etxeak. Erosleak ia 
bederatzi milioi euro ordaindu 
ditu Amerikako hegaztiei buruz 
Audubon naturalistak egindako 
perla bibliografikoarengatik. Ez 
da mundua –eta munduan, 
gu– ulertzen eta hobetzen 
laguntzen duen liburu klasiko 
horietako bat. Eta ale bakarra 
izanik, ez du jende askok 
gozatuko. Halaber, egingo nuke 
erosleak plusbalioarengatik 
maite duela, haren balio 
estetikoengatik bainoago. 

Orain urte batzuk 
Kardaberazen perla txiki bat 
oparitu zidan adiskide batek. 
Bere aita hil berri, liburuxka 
topatu zuen haren gauzen artean. 
"Nik baino etekin gehiago 
aterako diok. 1990eko prezioa 
dauka kortesia orrialdean. 27.000 
pta jartzen du. Biziki eskertu 
nion nitaz gogoratu izana. 
Ordutik liburu asko irakurri dut, 
badira tartean etekin handia 
atera diedanak. Irakurtzeko nago 
Jesus, Maria ta Joseren 
deboziñoko librucotic atararico 
devosiño batzuc.

Oharrak: ez da 
berdin-berdina, baina egunak 

Txillidaren Topos IV 
eskulturaren kasua ekarri du: 
lapurrek 30 eurotan saldu zuten 
800.000 eurotan aseguratuta 
zegoen pieza. Egokiera polita 
balioaz eta gainbalioaz 
eztabaidatzen hasteko.

Sorkuntza 
prozesua
mikel lizarralde
http://eibar.org/blogak/lizarralde/

Interes handiarekin jarraitzen 
ari naiz Orsai aldizkariaren 
sorkuntza. Ketari abilari esker 
aldizkari berri honen ale baten 
jabe egingo naiz laster. [...]

Hein handi batean 
Interneten egiten diren 
wireframe-ak gogoratu dizkit. 
Oso prozesu ederra da 
webgunea marraztearena. Zer 
egin ahal izango den, zein den 
helburua, funtzionalitateak eta 
abar. Marraztea bera ederra da, 
baina politena orri hutsaren 
aurrean zerotik webgune bat 
pentsatzearen prozesua da. [...] 

Gustura ikusiko nuke, 
zineman bezala, liburu bat nola 
sortzen hasten den Sarri, edota 
abesti bat Mursego, bertso bat 
edota komiki bat. Baita 
ingeniari batzuk Aharixe 
izeneko kasko berezi batekin 

ideiak izaten hasten direnean.
Nik neuk ez dakit nolakoa 

izango den Orsai, baina gustura 
jarraitzen dut ekintzaile hauen 
sorkuntza prozesua.

Protagonismo 
nekagarria
Joxe Aranzabal
http://goiena.net/blogak/faroa/

Hilabete izango da, hor 
nonbait, Wikipedia irekitzen 
dudan bakoitzean –berdin 
euskaraz, gaztelaniaz nahiz 
ingelesez– goiburuan Jimmy 
Wales Wikipediako 
fundatzailearen mezu bat 
agertzen dela, argazki eta 
guzti. Bertan klik eginez gero, 
Walesen gutun labur bat 
agertzen da, erabiltzaileok 
animatzen dirua eman 
diezaiogun Wikipediari, honek 
ez baitu publizitaterik onartzen 
bere orrietan.

Ondo idatzita dago, eta bat 
nator planteamenduarekin. 
Aldiz, nekatzen hasita nago 
Jimmy Walesen 
protagonismoarekin. Horrelako 
eskariak egitea bidezkoa da, 
baina iruditzen zait egin 
daitezkeela beste modu batean, 
hainbeste zentratu barik 
sortzailearen irudian.
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Donika 
Jon, Aran, Amaia, Ana, paulo, Fran, 
marcos, Agur, lurdes, Egoitz, 
Igartua, dani, patxi t., kellen, 
rober eta Olatz
(donikako langileak)
oñati

Donikako 17 langileak 
kaleratuta. Krisia? Ez. 
Konpetentzia? Ez. Gerenteak 
egin duen diruaren erabilpen 
desegokia? Baliteke. 

Urriaren erdialdean 
mugimendu arraroak sumatzen 
hasi ginen, inbentario bat 
bitarteko. 

Ordura arte lanez lepo 
genbiltzan, nahiz eta urtebete 
inguru soldata kobratzeko 
hainbat atzerapenekin ibili. 

Abuztutik ez dugu 
zentimorik ikusi, eta, orain 
arte lanean aritu garen arren, 
Donikak ez digu ezer 
ordainduko. Irailetik aurrera 
gauzak konponduko zirela zin 
egin ziguten eta orain 
bat-batean: "Ez dago dirurik"; 
nagusia aurrinan omen dago 
eta ez du Donika aurrera 
ateratzeko baliabiderik. 

Herritarrok izango gara 
honen testigu, denborak 
jartzen baitu bakoitza bere 
tokian.

Azken bi hilabete hauetan 
nagusia agertu ez den 
bitartean, langileok eman 
behar izan ditugu berak eman 
beharreko azalpenak. 

Ordainetan, gure 
eskubideak aldarrikatu nahi 
izan ditugun bakoitzean 
mehatxuak besterik ez dugu 
jaso: "Si queréis sangre, habrá 
sangre"; "Si queréis guerra, 
habrá guerra", esaterako.

Bukatzeko, bezero eta 
hornitzaileoi sortu dizkizuegun 
arazoengatik barkamena 
eskatu nahi dizuegu, nahiz eta 
egoera honen errudunak gu ez 
izan.

Noiz ikusiko dugu 
Realaren partidu 
bat egun argiz?
markel Alonso
Arrasate

Guraso askok egiten dugun 
galdera da hori. Izan ere, 
aurten Reala gorengo mailara 
igo dela-eta ume asko egin dira 
taldeko bazkide edo abonatu.

Eta zelan eskertzen digute 
hori? Partiduak 21:00etan eta 
22:00etan ipintzen.

Ez da ordutegi egokia 
umeendako, inondik ere ez.

Eta hori gutxi balitz, umeen 
karnetarekin umeak bakarrik 
joan ahal dira; hau da, nik 5 
urteko umea daukat, eta ezin 
dut 22:00etako partidu bat 
ikustera eraman, lo hartuko 
luke-eta. 

Aurreko zapatuan ere ikusi 
zen telebistaz, umeak 
harmailetan lo. Baina ezin diot 
lagun bati eman umearen 
karneta, ez diotelako sartzen 
utziko.

Ez da justua.
Badakit errua ez dela 

Realarena (ala bai?), baina 
partidu bat eta hurrengoa ere 
halako ordutegi ez aproposetan 
jartzea... 

Izan ere, horrelaxe nahi 
dugu gazteak Realera 
erakartzea?

Tira, ba, hemendik, taldeko 
zuzendaritzari esan| nahi diot 
kontuan har dezala Realeko 
bazkide asko, eta etorkizuna, 
umeak eta gazteak direla.

Horixe ba: noiz ikusiko 
dugu Realaren partidu bat 
egun argiz? 

Iaz, behintzat, partidu asko 
domeka eguerdietan izaten 
ziren, 12:00etan. 

Bai, badakit, bigarren 
maila zen, baina ez zegoen 

arazorik umeek taldea ikus 
zezaten.

Hausnartu, mesedez.

Olasagastik esan 
zituenak... eta 
txaloak?
paco marcos
donostia

Kristorenak eta bi esan zituen 
Olasagasti aizkolariak aurreko 
astean ETB1eko Anitzele saioan, 
dopinaz.

Euzkitze aurkezleak 
hasieran esan zuen txapeldun 
handi bat izango zela platoan, 
sei aldiz Euskal Herriko 
txapeldun, batean munduko 
txapeldun...

Elkarrizketa erdialdera, 
baina, dopinaz berba egiten 
hasi ziren.

Ea dopinik bazegoen herri 
kirolean... Eta Olasagastik 
baietz, hasi zenetik ezagutu 
izan duela dopina.

Horren ildora, lentejak eta 
garbantzuak bakarrik janda ez 
dagoela inora joaterik ere esan 
zuen. Zerbait hartu behar dela, 
bestela ez dagoela markarik 
egiterik.

Harrigarria. Eta harrituta 
guztiak. Zuzen-zuzenean.

Eta orduan iritsi zen 
Euzkitzeren gaueko galdera: 
"Beraz, zuk ere hartzen duzu 
zerbait.

Eta Olasagastik: "Bai, 
horixe. Zer ba? Denek hartzen 
dute zerbait".

Eta Euzkitzek: "Baina 
kontroletan sekula ez duzu 
positiborik eman?".

Olasagastik berehala: "Ba, 
hor dago koxka. Markak 
hartzeko hartzen baduzu, 
positibo ez emateko ere hartu 
behar duzu.

Euzkitzeren barre algara, 
eta txaloak merezi zituela esan, 
argi hitz egiteagatik. Eta 
publikoak... txalo zaparrada!

Ezin nuen sinistu ere egin 
ikus-entzuten ari nintzena.

Jakina, berehala irten da 
komunikabideetara, esanez 
berak ez zuela esan aizkolariak 
dopatu egiten zirenik eta 
hainbat azalpen emanez...

Ja, eskerrak bideoak hor 
geratzen diren, Interneten; esan 
zituenak entzun itzazue eta 
zuek esango didazue...

Hala ere: ziklismoan, 
atletismoan... eta herri kirolean 
ere horrela badago kontua, 
kirol profesionalik libratzen al 
da? 
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Orain dela bi urtetik hona, Amaia 
Gabilondo Garaion Natuartea 
elkartean buru belarri barnera-
tuta dabil bertako lan talde osoa-
rekin batera. Otatza (Araba) 
herrian daukate egoitza nagusia, 
utzitako eraikin batean. Inguru-
ko landa biziberritzen dihardute, 
eta artea egiten dute naturarekin. 
Hainbat interbentzio egin dituz-
te, hala deitzen diote naturarekin 
egiten dituzten artelanei, baina 
hori baino gehieago ere bada 
euren egitasmoa. Orain proposa-
mena gizarteratu nahi dute, eta 
Debagoieneko gazteei luzatu die 
eskaintza.
Nolatan sortu zenuten garaion 
Natuartea elkartea?
Land Art mugimendua AEBetan 
sortu zen 60ko hamarkadan, eta 
haren helburua naturako kon-
tzeptuekin artelanak egitea zen. 
Korronte horretan oinarrituta, 
orain dela lau urte hasi ginen 
landa guneak garatzeko ideia 
honi bueltak ematen, azkenean 
hona etortzeko aukera suertatu 
zitzaigun arte. Duela bi urtetik 
12 bat pertsona ibili gara urte 
guztian zehar lanean. Hemen 
gaudenetatik asko aisialdi  
taldeetatik gatoz, eta konkretu-
ki elkartearen sustraiak Txatxi-
lipurdin garatu zirela esan  
daiteke.
Auzolanaren kontzeptua garran-
tzitsua da zuentzat, ala?
Bai, kontzeptu hori berreskura-
tzea eta biziaraztea ere bazen 
gure helburuetako bat. Sekulako 
giroa sortzen da hemen, elkar 
ezagutzen ez duten 40 bat lagun 
batzen gara, eta lan egiten dugu, 
ongi pasatuz.
Eta zer da zehazki garaion Natu-
rartean egiten duzuena?
Hasteko eta behin, jendearen 
heziketa garrantzitsua da guretzat. 
Paisajismoa, proiektugintza, 
proiektu parte hartzaileak nola 
garatzen diren... da garrantzitsua 
guretzat. Gaur egun Otazan hain-
bat bidelagun dago eta horiek 
proiektuak egingo dituzte, baina 
lekuan lekuko jendearekin. Horre-
tarako, urtebeteko ikastaroa 
jasoko dute, Besteak beste, Agu-
raingo eskualdean hainbat inter-
bentzio egingo dira. Horrez gain, 
auzolandegi internazionalak ere 
egiten ditugu; gazteekin Gaztear-
tean programa, hau da, gazteak 
artistak direla sinestarazi; jubi-
latuekin hainbat tailer ere egiten 
ditugu...
Eta zein da elkarteak dituen hel-
buruak?
Aisialdiari beste zentzu bat ema-
tea. Oso ongi pasa daiteke herria-

rentzako gauzak egiten. Horrez 
gain, ingurunea biziberritzea eta 
berarekin bizitzea ere lortu nahi 
dugu. Era horretan, Otazari bizia 
ematea lortu dugu, kanpoko jen-
dea etorriz, espazioak sortuz... 
Gure ingurua zaintzen ari gara 
bizitzeko aukera berriak sortuz. 
Hainbat gauza egiten ikasi dugu, 
azken finean baserritik bizi zare-
nean denetik egin behar izaten 
baita. Kalekumeak baserrira ekar-
tzen ari gara, eta euren jakintza 
baserriak eskatzen duen bizitza-
ra bat egiten. Horrekin guztiare-
kin, ingurugiroa zainduz, eral-
datuz eta biziberrituz XXI. men-
deko baserritarrak izatera iritsi 
nahi dugu. 
Eta filosofia hau noraino zabaldu 
nahi duzue?
Hasiera batean gizarte osorako 
izatea nahi genuen, eta auzola-
naren kontzeptua garatuz, pro-
grama bat sortu genuen hori 
sustatzeko. Horrela sortu zen 
Auzolanartean. Adinen arteko 
programak egin genituen, baina 
adinak nahastuta. Ideologikoki 
gizarte guztia lanean jarri nahi 

dugu, herriarentzat gauza politak 
egiteko. Aurten pentsatu genuen 
gure esperientzia hau zabaltzeko 
proba egin behar genuela. Hala, 
Gipuzkoako Diputaziora joan 
ginen gure proposamenarekin, 
eta asko gustatu zitzaien. Orduan, 
probako esperientzia bat egiteko 
esan ziguten bertatik.
Eta debagoienera zatozte.
Halaxe da, bai. Bailarako ikas-
tetxe eta udaletxe guztiak dira 
partaide egitasmo berri honetan. 

16-18 urte arteko gazteekin egin-
go dugu probako esperientzia 
hau, eta orotara ikasleek Deba-
goiena osoan hamabost bat inter-
bentzio egingo dituztela aurrei-
kusten dugu.
Interbentzio horiek ikasleek auke-
ratuko dituzte?
Bai. Une honetan gurekin bide-
lagun dauden pertsona hauek 
bailarako ikastetxeetara joango 
dira, eta pentsatzen lagunduko 
die, erabakiak hartzen. Ideolo-
goak eurak izango dira, eta 
herrian bertan non egin, zer eta 
nola euren esku egongo da. Guk 
hori guztia bideratzen lagundu-
ko diegu.
Zergatik aukeratu duzue adin tal-
de hau?
Gizarteak gazteekiko pertzepzio 
txarra dauka, ez dutela ezer egi-
ten, pasiboak direla. Guk ez dugu 
hala uste, eta mito hori apurtze-
ra etorri gara. Iruditzen zaigu 
sekulako gaitasunak dauzkatela, 
eta oso ongi prestatutako gazteak 
dauzkagula.
Eta zer dela eta debagoienako 
gazteak?

Guk Debagoienean eta Arabako 
lautadan egiten dugu lan. Ustez 
banatzen gaituen mendikate hau 
bilgune bat izan da betidanik 
guretzako. Elgeako mendikateak 
bildu ditu bere baitan Deba bai-
lara, Arabako lautada eta ia 
Zeraineraino ere iristen da. Guk 
horri ondare soziala deitzen dio-
gu, eta hori balorean jartzea da 
gure beste gogoetako bat. Hemen 
dauzkagun bidelagunak, gehienak, 
Arabako lautadakoak dira, eta 
hauek ikasleen bidelagun izango 
dira era berean. Era horretan, 
batzen gaituen zerbait izatera 
iritsi ahal izango gara. Hau guz-
tia sinbolismo apur bat da.
Eta etorkizunean, zer?
Etorkizunerako hainbat propo-
samen dauzkagu buruan. Adin 
talde gehiagorengana iritsi eta 
zerbitzua eskaini, adin taldeak 
nahastu, ikastetxeak elkarren 
artean nahastuta taldeak sortu... 
Hori guztia Debagoieneko gazteek 
elkar ezagutzeko helburu garbia-
rekin egiten dugu. Baina horiek 
guztiak oraingoz ideiak besterik 
ez dira.

amaia gabilondo | garaion naturarteako bidelaguna

"ingurumena zainduz, eraldatuz eta biziberrituz, 
XXi. mendeko baserritarrak izan nahi dugu"

Garaion Natuartea elkarteak natura bizitzea du helburu, berarekin artelanak eginez
debagoieneko ikasleekin egingo du lan elkarteak urtarriletik eta maiatzera bitartean

Egun Garaion Naturartea elkartean dauden hainbat bidelagun, uda honetan egin zuten interbentzioaren inguruan. Kabi handi bat da elkarte hau.  |   lANdEr MuñAGorri

"debagoieneko 
16-18 urte arteko 
ikasleei zabalduko 
diegu egitasmoa" 

"Ikasleak izango 
dira egingo dituzten 
interbentzioen 
ideologo nagusiak" 
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Etxe-Aundi

Eskaintza 

Egunero zabalik

www.etxeaundi.com

Erreka jatetxea

Eskaintza 

Igande gauean eta astelehenetan itxita

943 53 32 72
www.errekajatetxea.eu

Dukiena jatetxea

Eskaintza 

Astelehenetan itxita

945 44 50 86

Uxarte

Eskaintza 

Eguazten arratsaldeetan itxita

Lasa jatetxea

Eskaintza www.restaurantelasa.com

Gipuzkoako bankete-jatetxe onenaren
Más Gastronomía 2009 saria.

Unzueta sagardotegia

Eskaintza 

Egunero zabalik
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Debagoieneko 
gremioak

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

aroztegiak
azkarate aroztegia
Bergara

• Ateak, leihoak, horma-armairuak, 

tarimak, parket flotatzaileak, sukaldeak

• K-21

Telleria 19 B02-B03

T: 943 76 47 19 / 610 88 40 20

www.goiena.net/blogak/azkarate

elektrizitatea
aitzorrotz elektronika
Aretxabaleta

• Telebista, audio eta bideoa 

   Salmenta eta konponketa

• Instalazio elektrikoak 

• Atezain automatikoak

• Antena kolektiboak 

Otalora 14

T: 943 79 16 10

F: 943 79 16 10

aranzabal koop. e.
Arrasate

• Instalazio elektrikoak

• Antena kolektiboak 

Zerkaosteta 15

T: 943 79 68 21 / 670 57 53 83

F: 943 79 68 21

eraikuntzak
arrasate eraikuntzak sl 
Arrasate 

Meatzerreka auzoa

T: 943 77 12 26 / 659 67 17 59

e.arrasate@euskalnet.net

Frixi eraikuntzak
Eskoriatza 

• Hormigoizko estrukturak eta 

urbanizazioak

• Kontratak 

• Enpresen mantentze-lanak

Intxartxueta 5

T: 943 71 55 15 / 629 51 39 22

F: 943 71 55 15

dekorazioa
j. ortiz
Bergara 

• Mota guztietako pladur lanak

• Igeltsu-lanen dekorazioa

• Sabai eta apaletan espezialistak

• Isolamendu akustikoa

• Gremioen koordinazioa

Alkabieta kalea z/g.

T: 943 76 03 51 / 663 90 93 18

iturgintza
egia iturgintza
Arrasate 

Gipuzkoa etorbidea 39, behea

T: 943 77 01 85

oyanguren iturgintza
Eskoriatza 

• Iturgintza eta gasa

• Berogailuak eta petrolio-produktuak

• Klimatizazioa

Aranburuzabala 15

T: 943 71 47 14 / 606 00 73 69

f.oyanguren@ctv.es

urko mantenimiento sl
Aretxabaleta

• Instalazioen mantentze-lan guztiak

• Berokuntza eta gasa

• Aire girotua eta haizeztatzea 

Basabe industrialdea B-3

T: 943 77 19 88 

F: 943 79 59 97

Vales iturgintza
Aretxabaleta

• Hargintza lanak

• Bainugelako altzariak

• Berogailuak

• Erretenak ipini eta garbitzea

Santa Kurtz 7, 3. ezk.

Tel.: 620 17 80 46

leihoak
argi-plastik
Arrasate

• PVC leihoak

• Aluminio termikoko leihoak 

• Poliuretanozko leihoak  

Zigarrola 1- 8 pab.

Tel: 943 77 11 30 / 943 79 62 18

F: 943 77 11 30 / 943 79 62 18

ion leihoak
Arrasate 

• Metal aroztegia, PVC eta aroztegia 

Debagoiena Industrialdea 11. pabilioia

T: 943 79 11 35 

F: 943 77 31 20

yosu thermik
Arrasate

• Lehio eta ate isolatzaileak

• PVC leihoak 

• Aluminio termikoko lehioak

• Aroztegi mistoa (aluminio-egurra)  

Kataide poligonoa 4 Pab.

Tel: 943 77 01 57

F: 943 77 03 21

lorezaintza
makai koop. elkartea
Aretxabaleta 

• Barruko zein kanpoko lorezaintza

• Ureztatzeko sistemak

• Loreontzi-euskarriak eta balkonerak

Basabe poligonoa D-2-1

Tel.: 943 79 78 45 / 616 96 57 98

F: 943 79 78 45

margoak
apain margo eta apainketa
Arrasate 

• Pintura orokorrean

• Pareztatzeak

• Errotulazioa

Maitena 3-1.

Tel.: 943 79 61 56 / 689 04 91 17
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H e r r i a k

Umeak amatxok egindako argazkia ikusten. Kaleak kantuekin girotu zituzten.Erosle asko egon ziren postuetan. 

Usain ederra zeukan sagarrak.

Erosle bat adi saltzailearen azalpenak entzuten.  Arrasateko trikitilariak panderoa astintzen. 

Erakustaldi bikaina egin zuen Iñaki Perurenak.  |   ArGAzkilAriA: julio cAllEjA

Ama eta semea, Laubide plazan zegoen behia laztantzen. 800 lagun batu ziren Musakolan. 

Sagardoa ederto sartzen zen. 

m. bIkUñA / m. bItErI  |  ArrAsAtE

j
endea egun osoan egon bazen 
ere, azoketatik ibiltzeko ara-
zorik ez zen egon atzokoan 

Arrasateko kaleetan. Goizean 
goiz euria egin zuen, baina orduak 
aurrera joan ahala, atertu egin 
zuen, eta eguerdi partean, bat 
baino gehiago berotasuna igartzen 
hasi zen. Eguzki izpiengatik edo 
sagardoagatik ote zen? 

Azoketan banatuta zeuden  
talo postuetan jende asko batu 
zen, txorizo usainak erakarrita. 
Joan den urteko prezio berean 
saltzen zituzten horiek; hain jus-
tu ere, 5 eurotan bakoitza.

Batzuk tabernan zeuden bitar-
tean, familiek eta gaztetxoek 
animaliak bisitatu zituzten. Idi 
ederrak edo ahuntzak ez dira 
egunero ikusten, eta, hortaz, 
horien aldamenean argazkia ate-
ra zuten askok. Neska-mutiko 
asko zur eta lur egon ziren haiei 
begira. Animaliez gain, umeen 
ikusmina piztu zuen beste pos-
tuetako bat Jokin Zaitegi plazan 
zegoen txotxongiloena izan zen. 
Jirafak, astotxoak eta arrainak 
izan ziren eskatuenak; 8 eta 10 
eurotan saldu zituzten.

350 kiloko txerria
Bestalde, urtero moduan, base-
rriko produktuak ikusi eta eros-
teko aukera egon zen Seber Altu-
be plazan. Besteak beste, sasoiko 
barazkiak eta frutak, ogia, eztia, 
babak eta gazta erakutsi zituzten 
baserritarrek. Ondoan, txarri 
mobila-ren barruan 350 kiloko 
Motxo txerria zegoen lo, hark 
sortzen zuen ikusminaren jabe 
ez zela. Trikitilari eskolako ikas-
leak eta joaldunak ondotik pasa 
baziren ere, mugitu ere ez zen 
egin Motxo. 

Seber Altuben baserriko pro-
duktuen lehiaketen sari bana-
keta egin ondoren, Musakolarantz 
abiatu ziren apurka herritar 
asko, 800 bat lagunendako baz-
karia gertu zuten-eta kirolde-
gian. 

balorazio positiboa
Santamas Komisiñoko kideek 
eguerdira arteko balorazio oso 
positiboa egin zuten. Beñat Ira-
zabalen esanetan, "eguna euritsua 
izango zela ematen bazuen ere, 
atertu egin du eta herria jendez 
lepo bete da. Hortaz, oso pozik 
gaude". 

Bisitariak bai, baina 
pilaketa handirik gabe

Goizeko lehen orduetan egin arren, atertu eta polito joan zen eguna
santamas komisiñoko kideak "oso pozik" daude emaitzarekin
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Olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50

Iturriotz, 9 ARRASATE  Tel.: 943 79 81 82

joseba Aranak saltokian zuen 
ogiarengatik aipamen berezia 
jaso zuen.
pozik jaso duzuen sariare-
kin?
Egia esan, bai. sariak eta aipa-
menak gustura hartzen ditugu, 
eta baita gaurkoa ere.
Zer dauka berezia zuek egi-
ten duzue ogiak?
baserriko ogia da. Guk urte 
asko daramatzagu baserriko 
ogia egiten, eta bezero fidelak 
ditugu. Ezagunak gara Arra-
saten eta horrek asko laguntzen 
digu salmentetan. bestela, 
guk egiten dugun ogiak ez 
dauka trukurik.
Ogi asko saldu dituzue?
ondo joan da eguna. jende 
askok estimatzen du baserri-
ko ogia, eta oso ondo saldu 
ditugu. baina, astegunetan 
ere asko saltzen dugu base-
rriko ogia.
laguntzaileekin etorri 
zara.

Azoka egunetan jende asko 
ibiltzen da, eta laguntza ezin-
bestekoa da. lau lagun gabil-
tza ogia saltzen, eta batzuetan 
ez gara heltzen. Etxean ere 
beste hainbat lagun geratu 
dira ogia egiten. Guztion beha-
rra daukagu gaur. 
O g i  e g i n  b e r r i a  s a l d u 
duzue?
Goizean egindako ogiak lehen 

orduan ekarri ditugu, baina 
bukatu ahala anaiak ekarri ditu 
gehiago. batzuk bero saldu 
ditugu. 
Ospatuko duzue?
beno, oraindik lanean jarrai-
tuko dugu apur batean, eta 
dena jaso ondoren, etxera itzu-
liko gara. Gaur jaso dugun 
aipamena oso inportantea da 
guretako.

Joseba Arana, ogia saltzen duen postuan.  |   MiriAN bitEri

"Jendeak asko estimatzen du baserriko ogia eta, 
azoka egunaz gain astegunetan ere asko saltzen dugu"

josEba arana | sAriduNA

bedoñako Etxeberri baserriko 
Maria Asun iturbek herriko 
saltokirik onenaren saria jaso 
zuen udal arduradunen esku-
tik.
Ezustean harrapatu zaitu 
sariak.
Egia esan, bai. Halako sariek 
nahiko arduratzen gaituzte 
baserritarrok. Asko eskertzen 
dugu, urte osoan egindako 
lanaren ordaina da-eta. oso 
pozik gaude. izan ere, halako 
produktuak ekarri ahal izateko 
urte osoan egiten dugu lan.
postu luzea jarri duzu?
bai. Aurten sagar asko jaso 
dugu, eta metro gehiago eska-
tu genuen salmentarako. Ezez-
koa eman ziguten, baina bate-
ren batek kale egin du, eta 
halako postua jarri dugu. baraz-
kiak, frutak, arto irina eta bes-
te hainbat produktu ekarri 
ditugu.
Nola joan dira eguneko sal-
mentak?

Esango nuke aurreko urteetan 
baino jende gutxiago dabilela. 
Gure postuen inguruan ez dago 
masifikazio handirik. Dena den, 
salmentak ondo doaz. Postu-
ra hurbiltzen diren gehienak 
erostera etorri dira. Alde horre-
tatik ere, oso pozik nago.
Eguraldiak ere lagundu du, 
behintzat.

07:00etan postua jartzera 
etorri garenean euria zen.  Eske-
rrak atertu egin duen, bestela 
azokan nabaritu egingo genu-
ke. Halakoetan, ateri badago, 
askoz hobeto.
Zenbat produktu dituzu?
Ez dugu negutegirik etxean. 
Hori horrela, garaiko produktuak 
landatzen ditugu.

Maria Asun Iturbe saria jaso ondoren.  |   MiriAN bitEri

"Halako sariak urte osoan baserrian egiten dugun 
lanaren ordaina dira eta oso gustura hartzen dira"

MarIa asun IturbE | sAriduNA

LEHIAKETETAKO 
IrABAZLEAK

barazki leHiaketa

1. Jose lonbide

2. esozi etxebarria

Fruta leHiaketa

1. maria etxezarreta

2. pakea galdos

Herriko Saltokirik onena

1. maria asun iturbe

2. arantza olabe

3. Jose iturbe

erakuSleiHo leHiaketa

1. altuna lurrindegia

2. toñi ile-apaindegia

3. Jose ramon otamendi harategia

aiPaMen berezia: ogia

Joseba arana

aiPaMen berezia:   
barazki ekologikoak

rakel perez de arenatza

mIrIAN bItErI  |  ArrAsAtE

Ezustekorik ez da egon aurtengo 
Santamas lehiaketan. Jose Lon-
bide aramaioarrak seigarren urtez 
irabazi du barazki lehiaketaren 
sari nagusia; eta fruta onenen 
saria, ostera, Gabiriako Maria 
Etxezarretarendako izan da. 
Herriko saltokirik onenak ere 
iazko irabazle berbera izan du 
aurten: hain justu ere, Maria 
Asun Iturbe arrasatearra.

Aldatu egin dena aipamen 
berezien atala izan da. Ogiarena 
Arrasateko Urkimendi baserriko 
Joseba Aranarendako izan da; 
eta barazki ekologikoena, Rakel 
Perez de Arenatzarendako. 

Eguerdi partean Seber Altube 
plazan zeuden postuetatik ibili 
ziren udal ordezkariak, sariak 
banatzen. Saltokietan buru bela-
rri lanean zeudenek gustu handiz 
jaso zituzten sariak. 

Aldaketa gutxi 
lehiaketan: 
Etxezarreta eta 
Lonbide nagusi 
joseba Aranak ogi onenaren aipamena jaso du eta 
rakel Perez de Arenatzak barazki ekologikoena

Soraluzeko Esozi Etxebarria, udal ordezkariekin.  |   MiriAN bitEri
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* Elektragaiak
* Instalazioak
* Automatismoak

* Proiektuak
* Argiztapena
* Bobinaketak

Elektrizitatea

Tel.: 943 08 10 68
Biteri etorbidea 15 behea
adaraileapaindegia@gmail.com
Arrasate

Etorri gu 
ezagutzera!

Danel iñurritegi
a r r a s at e ko  a r t i s a u a

"Ez du hotzik egiten eta jende 
asko dabil. Gure postura 
txotxongiloak ikustera ume asko 
etorri da, eta banaka batzuk 
saldu ditugu. Egia esan, oso 
gustura gaude".

kattalin eta erik linaziSoro 
b e r g a r a r r a k

"Goizean goiz irten naiz 
familiarekin. Egun polita izaten 
da seme-alabekin animaliak 
ikusteko. Elkarrekin bazkalduko 
dugu".

PruDentzio laSkurain
a r r a s at e a r r a

"Batez ere goiza aprobetxatuko 
dugu. Lagunekin etorri naiz eta 
postuak ikusi ondoren, etxera 
bazkaltzera joango gara. Talorik 
ez dut jango, gaztetan asko jan 
nuen-eta".

alaitz jauregi 
a n t z u o l a ko  a r t i s a u a

"Lehen aldiz etorri naiz 
Arrasatera, eta oso gustura 
nago. Euria atertu du eta jende 
asko dabil. Giro ona dago, 
Gabonak harteko jai aproposa, 
duda barik".

MariaSun zaloña 
a r e t X a b a l e ta ko  a r t i s a u a

"Bigarren urtez etorri naiz 
artisau modura, ardi ilearekin 
egiten ditugun produktuak 
erakustera. Batez ere, gure 
lanbidea erakutsi gura dugu".

jenniFer guerrero
a r e t X a b a l e ta r r a

"Familiarekin etorri naiz, eta lan 
egutegiak uzten digun 
bakoitzeko etortzen gara. 
Postuak ikusi ditugu, eta orain 
taloa jango dugu. Giro ederra 
dago".

k a l e  i n k e s ta

Zer moduz pasa duzue eguna?

Animaliek familien arreta bereganatu zuten; irudian, aita eta semeak txahala laztantzen.  |   julio cAllEjA

mIrIAN bItErI  |  ArrAsAtE

Urtero moduan, giro ederra egon 
zen atzo goizean abere eta hegaz-
tien azoka koloretsuan. Familia 

asko izan ziren Laubide plazan 
eta Biteri etorbidean, inguruko 
baserrietako animaliak ikusten, 
hala nola, lau arrazako behiak, 

idi bi, astoak, zaldiak, behorrak, 
ahuntzak, zezenak, artzain txa-
kurrak, oiloak eta oilarrak, usoak 
eta indioilarrak. Animaliak ikus-
teaz gain, argazkiak ateratzeko 
aprobetxatu zuten.

Argazkiak ateratzeaz gain, 
aurten, lehen aldiz, zaldi txikie-
tan ibiltzeko eta Laubide plazatik 
bueltatxo bat emateko aukera 
izan zuten umeek. Nagusiek bitar-
tean, urtero jartzen duten base-
rriko makinei errepasoa egin 
zieten. 

Baserritik kalera jaitsi 
ziren beste behin animaliak
Aurten, lehen aldiz, zaldi txikietan ibiltzeko aukera 
izan dute etxeko txikienek laubide plazan

m.b.  |  ArrAsAtE

Azken urteotako ohiturari jarrai-
tuz, Jokin Zaitegi plazak artisauak 
hartu zituen; hain justu ere, Eus-
kal Herri osotik iritsitako 40 
artisau inguru. Lehenengo orduan 
jende gutxi bazegoen ere, apurka 
animatzen joan zen eta eguerdi-
rako zaila zen hainbat postu 
ikustea.  

Eskaintza zabala 
Denetarik zegoen: bitxiak, larrua-
rekin eta artilearekin egindako 
lanak, pilotak, xisterak, abarkak 
edo oinetakoak, beste askoren 
artean. Artisauak, orokorrean, 
pozik azaldu dira jendeak eraku-
tsitako interesarekin eta baita 
salmentekin ere.

Artisauen lana zuzenean ikusteko aukera 
Pozik daude artisauak, eguna motel hasi bazen ere saldu egin zutelako

Panpinen postuak umeen ikusmina piztu zuen.  |   MirEiA bikuñA
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A
zken asteotan Deba-
goienean sortutako 
bi emanaldi ikusi 
ahal izan ditugun  

Amaia Udal Antzokian. 
       Alde batetik hemen 
ondotik, Bergaratik etorri-
tako Olentzero & Co. izene-
ko musikalaz gozatzeko 
aukera izan genuen orain 
pare bat aste. 

Bestetik, berriz, Arrasa-
teko Doke antzerki taldeak 
Iragana Iragan  izeneko 
antzezlana taularatu du pasa 
berri den asteburuan.

Argi dago baliabide alde-
tik sekulako aldea egon dela 
batzuen eta besteen artean, 
hori horrela da. 

Olentzeroko konpainia-
koek baliabide tekniko uga-
ri erabili ahal izan dituzte: 
jantziak, argiak, musika, 
aktore kopurua… 

Dokeko antzezlana ordea, 
xumea bezain beroa eta ger-
tukoa izan da. 

Hori bai, antzezlan biek 
txundituta utzi naute. Goza-
tzeko emanaldiak izan dira
-eta biak ala biak. 

Poztekoa da Debagoiena 
bezalako bailara batean 
horrelako bi estreinaldi iza-
tea bi astetako epean. 

Esan beharra dago Doke-
ko lagunek azken urteotan 
ohitu gaituztela lan ezber-
dinak tarteka-tarteka plaza-
ratzen.

 Olentzero and Co. musi-
kala izaten dabilen arrakas-
ta ikusita, berriz, apustu 
egingo nuke, duda barik, 
datorren urtean ere izango 
dugula jarraipena. 

Beraz, zorionak guztiei, 
animo zuen lanarekin eta 
bejon dagizuela denoi!

Antzerki aukera 
gurean

"gozatzeko 
emanaldiak izan 
dira Olentzero eta 
Iragana Iragan"

n i r e  u s t e z

AItOr 
IZAgIrrE

U.m.  |  ArrAsAtE

AEDko bazkideek opari bere-
zia eskuratuko dute datozen 
egunotan: 25 urte Arrasate 
euskalduntzen ikus-entzunez-
koa. Izenak dioen moduan, 
AEDren 25 urteko ibilbidea 
jasotzen duen lana da hori. 

"Ideia sortu zen 25. urteu-
rrenaren bueltan, orain urte 
bi; ikusten genuen merezi 
zuela egindako lanak horre-
lako euskarritxo batean jaso-
tzeak, eta urteotan horren-
beste eta horrenbeste lagundu 
gaituen bazkideei batez ere, 
oparitzea; lehenengo hartzai-
leak eurak izango dira", adie-
razi du Itxaro Artolak, AED-
ko dinamizatzaileak.  

Datozen egunotan AEDren 
bulegotik pasatzea besterik 
ez dago DVDa eskuratzeko 
(Pablo Uranga kalea, 09:30-12:30 
eta 15:00etatik aurrera).  

Elkarrizketak, argazkiak…  
"Bi atal nagusi ditu; batetik,  
ikus-entzunezko historikoa: 
protagonisten eta narrazio 
baten bitartez kontatzen da 
zela sortu zen AED, zergatik, 
zeinek… eta egon den bilakae-
ra: zela sortu zen Ekin, zela 
sortu zen Txatxilipurdi… hori 
guztia kontatuta protagonisten 
eta zeresan handia izan duten 
pertsonen ahotan. Bigarren 
zatia, berriz, argazki galeria 
da; horrenbeste lagun pasa da, 
horrenbestek lagundu du bada 
nahi izan dugula DVDak isla-
tzea herriaren parte-hartzea 
dio Artolak. 

'25 urte 
Arrasate 
euskalduntzen' 
DVDa kalean

AEDren DVDaren azala.  |   AEd
GoiENA

Txoronpio eta Txoronpia, 
Olentzeroren laguntzaileek egin 
dute biharko, egubakoitza, 
hitzordua Olentzerorendako 
gutunak batzeko. 11:40an 
Munarretik atera eta honako 
ibilbidea egingo dute: Uribe, San 
Andres, Musakola, Santa Teresa 
eta Seber Altube. Aurten, gainera, 
laguntzaile berria izango dute: 
Basandere. Olentzerori berari 
dagokionez, 18:00etan aterako 
da karroza Bañez doktoreatik eta 
19:00etan iritsiko da Etxaluzera. 
Gura duten guztiak joan daitezke 
hari laguntzen, kantuan. 

Olentzero, 
basandere eta 
laguntzaileak

UbANE mAdErA  |  ArrAsAtE

Santamas biharamuna alde bate-
ra utzi eta osoko bilkura berezia 
deialdia egin du gaurko, eguena, 
udalbatzarrak 09:00etarako, bes-
telakoen artean, datorren urteko 
aurrekontuaren gaia lantzeko. 

Halakoetan ohi denez, kopu-
ru esanguratsuak aurkeztu dituz-
te. Baina akaso esanguratsuena 
da aurrekontuaren kopuruaren 
jaitsiera: iazkoa baino %27 txi-
kiagoa, edo adibidez, 2008koa 
baino %70 txikiagoa . "Jarduera 
ekonomikoaren bat-bateko jai-
tsiera, herriaren garapena "gera-
pen" bihurtuta, administrazio 
guztien murrizpen planak osatzen 
duten koadroari, orokorrean bizi 
dugun egoera ekonomiko larria 
gehitzen badiogu, termino eko-
nomikoetan behintzat, etorkizun 
zaila dugula antzeman daiteke", 
adierazi du udal gobernuak. 

Inbertsioak %80 behera 
Kopurutan begiratuta, aurrekon-
tu orokorra da 33.079.766 eurokoa; 
hortik 29.700.116 euro Udalaren 
aurrekontua da; 3.124.532 Iturbi-
de egoitzakoa eta 1.074.221 euro 
Aukearena. 

%27ko jaitsiera du aurrekon-
tuak, eta horrek, jakina, murriz-
ketak ekarriko ditu.

amaia antzokia eta zalduspe 
Azpimarratzekoa da, adibidez, 
inbertsioak %80 jaitsiko direla, 
dirutan begiratuta, iaz baino 8,96 
milioi gutxiago. 

Jarduera nagusiak aipatzea-
rren, honako hauek nabarmendu 
ditu udal gobernuak: Amaia antzo-
kiko berrikuntzak, kanpoko aldea 
urbanizatzea eta irisgarri egitea 
(225.000 euro); Mugikortasun Pla-
na (120.000 euro); eta Zalduspeko 
urbanizazioa (100.000 euro).   

Garraio publikoan indar handia 
Eta gastuaren beste zati handi 
bat garraio publikoa finantzatze-
ko erabili gura du gobernuak 
2011n. Izan ere, bikoiztu egin 
gura dute herriko urbano zerbi-
tzua, eta hori egiteko diru gehia-
go behar da: "2010eko urtearen 
aldean, eta hasieran 380.000 euro-
ko dotazioa izatetik pasatuko da 
523.640 euroko aurrekontua iza-
tera. Azken finean, hiri garraio 
publikoko zerbitzutik bakarrik 
datorrena da, 2010eko aurrekon-
tuaren aldean, 143.000 eurotik 
gorako gastuak gehitzea". 

Esandako guztia, beraz, ezus-
tekorik ezean, gaur goizean lan-
du du udalbatzarrak. Artikulua 
idaztean, baina, batzarra egin 
barik zegoen, beraz, ez dugu jaki-
terik gobernuaren proposamena 
onartu duten edo ez.  

Iazkoa baino %27 txikiagoa 
izango da aurtengo aurrekontua
33.079.766,29 euroko aurrekontua proposatu du udal gobernuak 2011rako; 
hortik 29.700.116,29 euro da udalaren aurrekontua

100 EUrOTIK...

31,65 euro Pertsonalean

30,43 euro udal zerbitzuetan

19,53 euro laguntzak eta transf.

7,79 euro zorrak

7,37 euro inbertsioak

2,52 euro beste administrazio 
edo erakundeekin inbertsioak

Hona hemen 100 eurotik 
zenbat gastatuko duen 
Udalak 2011n:



gOIENA  |  2010-12-23  |  EGuENA 15arraSate

Maalako errabala 2 
Tel.: 943 79 20 56

Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58
ARRASATE

ZENTRO PSIKOPEDAGOGIKOA

- Diagnosia-Orientazioa.
- Laguntza terapia.
- Mota guztietako eskola
   arazoak.
- Psikomotrizitatea eta
   logopedia.

- Tratu fisiko edo psikiko
   txarrak jasaten dituzten
   pertsonei laguntza
   psikologikoa.
- Ikasketa teknika
   eta ohiturak.
- Estimulazio goiztiarra.

Ignazio Zuloaga kalea, 10  Tel: 943 79 48 77 ARRASATE

Arrasate pasealekua 33

Berezitasunak
Kazuelatxoak
Ogitarteko

hotz eta beroak

bEdoñA bAtu ElkArtEA

Bedoña Batu elkartearen eskutik Gabonetako kontzertua izan zen Santa 
Eulalia elizan hilaren 18an. Antolatzaileen arabera, bertaratu zirenak "oso 
gustura" irten ziren kantalditik. Oñatiko Ganbara Gazte taldekoek hartu 
zuten parte eta saioaren ostean auzotarrekin batera egin zuten 
mokadutxoa eskola-etxean. Hurrengo hitzordua, hilaren 29an: merienda 
egingo dute haur eta gaztetxoendako, eskola-etxean (17:00). 

Gabonetako 
kontzertua 
egin zuten 
Bedoña auzoan

JOkIN bErEZIArtUA  |  ArrAsAtE

Hilabete eta erdi eskas darama 
Ane Gorosabelek (Arrasate, 1985) 
Ekin elkartean. Etorkinen inte-
grazioan laguntzen dihardu, eta 
"oso gustura" dabilela dio. Hila-
ren 26an egingo duten Kultura-
niztasun Festaren gainean egin 
dugu berba harekin. 
Zein da festaren helburua?
Seigarren edizioa izango da. Fes-
ta etorkin eta baztertze egoeran 
dauden pertsonei zuzendutako 
proiektuaren barruan kokatzen 
da. Proiektu horretan euskara 
eta euskal kulturaren hainbat 
aspektu irakasten zaizkie, oina-
rrizkoetatik hasita. Etorkinei 
euren ohiturak ezagutarazteko 
aukera emango zaie. 

beraz, arrasatearrek ere badute 
zeresana festa horretan.
Hori da ideia. Etorkinek eta arra-
satearrok festa giroan bat egitea 
da asmoa. Hala, herritar guztiak 
gonbidatzen ditugu Biteri plaza-
ra; jaia 17:00etan hasi eta 21:00 
aldera amaituko da.
Eta asmo hori ardatz, zer prestatu 
duzue domekarako?
Hainbat ekintza antolatu ditugu. 
Haurrendako tailerrekin hasiko 

gara. Gero, etorkinek euren jato-
rrietako jakiekin egindako pintxoak 
eskainiko ditugu eta gazta-jana 
ere prestatu dugu. Musikarik ere 
ez da faltako; bi taldek joko dute 
zuzenean: flamenkoa, euskal musi-
ka eta musika latindarra nahasten 
dituen Son Confusion eta Senegal-
go eta Euskal Herriko 13 kidez 
osatutako Harresian Zulo taldeak, 
hain justu. Azken hauek iaz ere 
izan ziren. Tartean hainbat tailer 
izango dira: artisautza eta djembe 
ikastaroak, esaterako. 
Jaiaz aparte, baduzue beste proiek-
turik epe motzerako?
Urtarrilean sukaldaritza ikastaroa 
hasiko dugu, eta aurrerago eus-
kara eta euskal kulturaren gai-
neko beste ikastaro ere egingo 

dugu. Ea taldetxoa sortzen den, 
interesatu batzuk badaude. 
Zein hutsune ikusten duzu etorki-
nak integratzeko orduan?
Arazo handiak dituzte, batez ere 
hizkuntzarekin. Senitarteko edo 
lagun batekin etortzen dira, bai-
na ez dira gehiago integratzen. 

Gu nahiko itxiak gara etorkine-
kin gure ohiturak eta egunero-
kotasuna partekatzeko; beltzara-
nak diskoak saltzen eta pakis-
tandarrak jatetxeetan, horretara 
gaude ohituta. Bada, zapatuko 
festa moduko ekimenekin hori 
aldatzen hastea gura dugu. 

Ane Gorosabel, zapatuko jaiaren kartela ondoan duela.  |  jokiN bErEziArtuA

ane gorosabel | ekin emakumeak elkarteko kidea

"Etorkinek arrasatearrokin bat 
egitea, hori da jaiaren helburua"
domekarako, hilak 26, kulturaniztasunaren Festa antolatu du Ekinek, 
egitarau zabalarekin; biteri plazan izango da, 17:00etatik 21:00etara

"Nahiko itxiak gara 
etorkinekin ohiturak 
eta egunerokotasuna 
partekatzeko"

J.b.  |  ArrAsAtE

Bihar, abenduak 24, izango da 
Olentzeroren egun luzeena. 
Arrasatetik ohiko ibilbidea 
egingo du, ez da berritasun 
aipagarririk izango. Eta ez 
dago berritasunetarako beha-
rrik; Olentzero bera da berri-
tasuna, haren presentzia hutsa 
da albiste. 

txoronpio eta txoronpia 
Olentzero, baina ez da bakarrik 
egongo etxez etxeko lan mar-
dulerako: Txoronpio eta Txo-
ronpiaren ezinbesteko laguntza 
izango du. Auzo periferikoeta-
tik hasiko dira gutunak jasotzen: 
Munar, Uribe, San Andres, 
Zigarrola eta Santa Teresa. 
Eguerdi aldera etorriko dira 
erdigunera; 13:15ean Seber Altu-
ben geratuko dira. 

arratsaldean ongietorria 
Olentzero arratsaldean helduko 
da Arrasateko kaleetara, 18:00e-
tan. San Andres auzotik irten-
da, urteroko ibilbidea egingo 
du Herriko plazan amaitu arte. 
19:00ak aldera helduko eta Mutik 
dantza eta Herri dantzarekin 
egingo diote agurra. Azkenik 
Dragoialde txarangaren kaleji-
ra izango da. 

Arrasateko Amnistiaren 
Aldeko Mugimenduak, bestalde, 
egitarau propio antolatu du, 
presoen etxeratzea eskatzeko. 
Elkartasun denda jarriko dute 
Arbolapetan, 18:00etan. Gero, 
20:00etan, manifestazioa deitu 
dute Sebero Altubetik, eta azke-
nik, afalostean, bertso saioa 
izango da gaztetxean, 01:00eta-
tik aurrera. Herriko bertsolariek 
hartuko dute parte. 

Gure ikazkin maitatuena opari 
eta zoriontasuna banatzeko 
asmoz etorriko da aurten ere
txoronpio eta txoronpiak goizean gutunak batu 
ostean, 18:00etan helduko da gurera olentzero
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943 71 17 68

Tel.: 943 77 20 33 Otalora 36 ARRASATE
www.ibai-gane.com

Gabonetarako 
janari prestatu 

bereziak!

Pelukak eta ilea berreskuratzeko
sistema berri eta pertsonalizatua

ILE APAINDEGIA
Otalora Lizentziaduna 5

ARRASATE
Tel.: 943 79 12 74

E.m.  |  ArrAsAtE

Arrasateko pilota sailaren 
bultzatzaile nagusietako bat, 
Mauri Zubillaga (60 urte), 
omendu nahi izan du Santamas 
Komisiñuek aurten. Atzoko 
pilota jaialdian zen omenaldia 
jasotzekoa. Hondarribikoa 
jaiotzez, 6 urte zituela etorri 
zen familiarekin Gatzagara 
eta ibarreko pilotako aurpegi 
ezagunenetakoa bilakatu da 
urte hauetan guztietan egin-
dako lanagatik. 1976an hasi 
zen herriko pilota sailean.  
Orain, Hondarribian bizi da 
eta entrenatzaile postua laga-
ko du, nahiz eta herriko pilo-
tariak gertutik jarraituko 
dituen. Oraindik ere federatu 
fitxa dauka eta Gatzagako 
txapelketa antolatzen du. Pilo-
tari askoren maisu izandakoa, 
Arrasaterekin, besteak beste, 
2007an herri arteko Gipuz-
koako Txapelketa irabazi 
zuen.

Mauri 
Zubillaga 
omendu dute 
santamasetan

Mauri Zubillaga.  |   GoiENA

E.m.  |  ArrAsAtE

Azken urteotako ohiturari jarrai-
tuz, Arrasate Musikaleko bandak 
emanaldia egingo du abenduaren 
31n. Kontzertua Amaia antzokian 
izango da, 13:00etan. Aurretik, 
bandako kideek kalejira egingo 
dute herriko kaleetan, 11:00etatik 
aurrera. 

bost pieza kontzerturako
Mikel Markiegi da bandako zuzen-
daria. Gabon zaharreko kontzer-
tuan honako programa eskainiko 
dute Amaia antzokian: 1812 (Peter 
I. Tchaikovsky),  Katiuska (Soro-
zabal), Charles Chaplin (Philips/
Parsons), Les miserables (Claude 
Michel Schönberg) eta A Christ-
mas dance party (M. Carros). 
Emanaldirako sarrera doanekoa 
izango da eta herritarrei gonbi-
dapena egiten diete antolatzai-
leek. 

Arrasate Musikaleko banda 
Jose Ramon Vitoriak sortu zuen 
1994an. Ordutik hona haziz joan 
da, partaide kopuruan eta urtero 
eskaintzen dituen ekitaldietan. 
Egun, 70 lagun ari dira Arrasate 

Musikaleko bandan. Esan bezala, 
Mikel Markiegi da bandako zuzen-
daria. Haren aurretik, Eduardo 
Artzamendi, Jose Ramon Elkoro 
eta Iker Olazabalek jardun dute 
zuzendari lanetan.

Arrasate Musikaleko bandaren Gabon 
zaharreko kontzertua Amaia antzokian
Aurretik, bandako kideek kalejira egingo dute herriko kaleetatik

Bandako kideak Monterronen.  |   Foto iMAGEN

E.m.  |  bErGArA

Naturaren argazkilariak izen-
buruko erakusketa dago ikus-
gai Kulturaten. Nazioarteko 
argazkilarien irudi ikusga-
rriak jaso dituzte. Laugarren 
urtez iritsi da lehiaketako 
erakusketa Arrasatera. Iaz, 
harrera bikaina jaso zuen, 
Udaleko ordezkarien arabera 
3.000 bisitari inguru jaso bai-
tzuen naturako argazkien 
erakusketak. Urtarrilaren 
16ra arte egongo da, marti-
tzenetik domekara, 17:30etik 
20:30era. 

Bestetik, Desentsazio tra-
zatuak erakusketa dago ikus-
gai Harresi aretoan, urtarri-
laren 31ra arte. Desegin-en 12 
ilustrazio daude han, Euskal 
Herriko hainbat toki esangu-
ratsutakoak.

Argazkiak 
Kulturaten, 
ilustrazioak 
Harresin 

EdU mENdIbIl  |  bErGArA

Ku Klux Klanaren amesgaiztorik 
txarrena dator Arrasatera. Halaxe 
definitzen du bere burua Joshua 
Nelsonek. Bere taldearekin, Joshua 
Nelson Singers-ekin batera ema-
naldia egingo du gaur, eguena, 
Amaia antzokian, 20:00etan. 

Beltzen aurka doan elkarte 
gaizto horren amesgaiztoa izateaz 
gain, judua eta beltza da Joshua 
Nelson eta ibilbide luzea egin du 
musikan. 13 urte besterik ez zue-
nean, How I Got Over grabazioa 
egin zuen. Era berean, Saura 
Vaughan handiaren hileta eliz-
kizunetan kantatu zuen, haren 
familiak eskatuta, eta bere ema-
naldi onenen artean 1993an, JVC 
Jazz Jaialdiaren barruan New 
Yorkeko Lincoln Centerren egi-
nikoa bereziki gogoan dute Nel-
sonen jarraitzaileek. 

Zalantzarik gabe, lehen aipa-
tutako How I Got Over kantua da 
Nelsonen lan ezagunena: milioi 
bat eta erdi kopia saltzera iritsi 
zen eta kantua Stellar Awards 
sarietarako izendatu zuten bere 
garaian. Artista askorekin kola-
boratu izan du Nelsonek azken 
30 urteotan: Aretha Franklin, 
Wynton Marsalis, Billy Preston 
eta Stephanie Mills-ekin, tartean. 
Eta gospelean, besteak beste, 
Albertina Walker, The Barret 
Sisters, Hezekiah Walker, Vanes-
sa Bell Armstrong edota Bobby 
Jones & New Life taldearekin 
egin ditu grabazioak.

sarrerak, 12 eurotan
Kosher-gospel musika estiloko 
aitzindarietako bat dugu. Hain 
zuzen ere, The Yankles filmean 
(David R. Brooksek zuzendutakoa) 

hartu zuen parte 2009an, kosher 
abesbatza bat zuzenduta.

Gaurko emanaldirako sarre-
rak www.generaltickets.com ata-

rian salgai daude, 12 eurotan. 
Amaia antzokiko leihatilan ere 
eskuragarri izango dira, gaurko 
emanaldiaren aurretik.

Joshua Nelson musikariak 'gospel 
judu' emanaldia egingo du gaur
kontzertua Arrasate antzokian izango da, 20:00etan; sarrerak 12 eurotan daude salgai

Joshua Nelson Arrasaten izango da gaur.  |   GoiENA
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 Gabon zoriontsuak opa dizkizuegu!

Amets · Bengoa · Branka · Ederra · Iamai 
Itzala · Lora · Monte · Okoretegi · Rumba · Txoko

Arrasaten, giro ezin hobea!
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subijai
Umeentzako moda

Eskerrik asko, urte hauetan 
gurekin izateagatik!

Gabon zoriontsuak, guztioi!

DENDAK ZABALIK 
segituko du.

Irizar pasealekua 1 – BERGARA
943 76 42 41

Abenduaren 25 eta 
Urtarrilaren 1ean

Barrenkale 3 - BERGARA
943 76 59 19

MENU BEREZIAK

Arratsaldetik aurrera
ZABALIK

SirimiriSirimiri
JATETXEA

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.)

MERKA-OXIRONDO

696 84 19 51
Oxirondo plaza | Bergara

Azokan, zure 
fruta-denda 
berria

mONIkA bElAStEgI  |  bErGArA

Bihar, egubakoitza, iritsiko da 
Olentzero herrira, Mari Domin-
girekin batera. 19:00etan, gurdian, 
eta honako ibilbidea egingo dute: 
Udal Biltegitik abiatuta, Maste-
rreka, Bideberri, Ibargarai, Herri-
lagunak, Domingo Irala, Irizar 
eta Barrenkaletik igaro ondoren, 
San Martin plazan bukatuko dute.  
Ibilbidean zehar hiru bat geldial-
di egingo dituzte, jende gehien 
batzen den hiru bat gunetan, eta 
haiekin batera bidea egingo du 
abesbatza batek –egun horreta-
rako espresuki hainbat herritarrek 
osatutako abesbatza– Gabon kan-
tuak abestuz. 

Olentzerok eta Mari Domingik 
umeei agur esan aurretik, uda-
letxeko balkoian hitz batzuk 
egingo dituzte.   

ume eta gazteendako ekintzak 
Ume zein gazteendako ekitaldi 
asko egongo da Gabonetan. Bes-
teak beste, urtarrilaren 2an, Taun 
Taun taldeak 4 urtetik gorako 
umeendako txotxongilo emanal-
dia egingo du Zabalotegi aretoan, 
18:00etan.

Urtarrilaren 3tik 5era  Gabo-
netako jolasparkea egongo da 
Udal Pilotalekuan, 11:00etatik 
13:00etara eta 17:00etatik 20:00e-
tara (kabalgata egunean 19:00ak 
arte). 2 urtetik 10 urtera arteko 
umeendako da eta askotariko 
jolasak egongo dira. Eguneko 
sarrerak 3 euro balioko du eta 
hiru eguneko bonuak, 7 euro. 

Urtarrilaren 5ean, Bizarzurik 
umeen gutunak batuko ditu uda-
letxean, 17:00etan, eta 19:00etan 
Errege Magoak iritsiko dira. 

Gazteendako ere bai 
Urtarrilaren 5erako, 14 eta 18 
urte arteko gazteendako tortilla 
lehiaketa eta koadrilen afaria 
antolatu ditu Gazteria Sailak, 
Munibe plazan jarriko duten 
alkohol bako gunean. Afaldu eta 
gero, Trakets taldearekin erro-
meria egongo da, 22:30ean. Kon-
tuan hartzekoa da Muniben afal-
duko duten gazte koadrilek mahai 
eta aulkiak erreserbatu behar 
dituztela kultura etxean hilaren 
27a baino lehen. 

Olentzero eta Mari Domingi 
19:00etan iritsiko dira bihar

Presoak etxeratzea eskatzeko ekintzak
Gabonak preso eta iheslariekin elkartasunean igarotzeko ekintza 
sorta antolatu dute. Bihar, hilak 24, bertsotan eta abesten 
eskatuko dute presoak etxeratzea. Aurten formatu berria emango 
diote egunari: 10:00etatik aurrera (Espoloian egin dute 
hitzordua) bertsolari eta trikitilariek lagunduta ibiliko dira herrian 
barrena. 18:00etan ere abiatuko dira, Fraiskozuritik eta 19:30ean 
elkarretaratzea egingo dute, plazan. Urtarrilaren 1ean, presoen 
etxeratzea eskatzen egingo diote ongi etorria urte berriari, San 
Martin plazan, 01:00etan. Urtarrilaren 5ean, manifestazioa 
abiatuko da 19:30ean San Martin plazatik. 

Hainbat herritarrek egin dute dei ekintzetan parte hartzeko.  |   M.b.

Gabonetan askotariko ekitaldiak egongo dira; baita presoen aldekoak ere 

,

Erakusleihoen sariak banatuta
Gisasola burdindegiak jaso du Udaleko Kultura Sailak antolatzen 
duen Gabonetako erakusleiho lehiaketako lehen saria (300 euro 
eta garaikurra). Bigarrena Ziburu umeen jantzi-dendak jaso du 
(250 euro eta garaikurra); eta hirugarrena, Igarza mertzeriak 
(200 euro eta garaikurra). Irabazleek "oso pozik" jaso dute.

Eva eta Noelia Gartzia, Ander Berraondo eta Uzuri Alvarez.  |   M.b.

O h a r r a k

EskErrak EMan nahI dItu 
aranzadI Ikastolak
Aranzadi ikastolak eskerrak 
ematen dizkie herritarrei, 
Argentinarako eskatutako 
jostailuen eta oinetakoen bil-
ketan azaldu duten elkarta-
sunagatik.

MuruaMEndIaraz EGurEn 
faMIlIa EskErtuta daGo
Muruamendiaraz Eguren fami-
liak eskerrak eman nahi dizkie 
herritarrei haien alaba Maga-
liren tratamenduaren harira 
erakutsi duten interes eta jarre-
ragatik. Magali, garun erreha-
bilitazio neurologikoaren beha-
rra duenez, tratamendu bat 
jasotzen ari da Galiziako zentro 
espezializatu baten, eta gastuei 
aurre egiteko loteria guztia 
saldu du familiak.

patInatzEra IrtEEra 
antolatu du udalak
Gazteria Sailak antolatu du 
irteera, urtarrilaren 3rako, 12 
eta 16 urte artekoendako. 
Donostiako Txuri Urdin izotz 
jauregira izango da irteera. 
15:00etan abiatuko da autobu-
sa eta 21:00etan izango dira 
bueltan. Prezioari dagokionez, 
12 urtekoek 7 euro ordaindu-
ko dituzte eta 13tik gorakoek, 
berriz, 9 euro. Izena emateko 
mugaeguna bihar da, eguba-
koitza, 943 77 91 60 telefono 
zenbakian edo kultura@ber-
gara.net helbidean.

zapatuan ItxIta EGonGo 
da aGorrosIn
Zapatuan, Eguberri eguna, itxi-
ta egongo da Agorrosin Ekintza 
Gunea.

m.b.  |  bErGArA

Astelehenean egindako osoko 
bilkuran TAO zerbitzua arautzen 
duen ordenantzari bi aldaketa 
egitea onartu zuen udalbatzak 
aho batez. 

Aldaketon arabera, batetik, 
Kruz Gallastegi, Bideberri eta 
Domingo Irala kaleak TAO 
gunean sartuko dira, eta, horre-
kin batera, Mastarrekako bizi-
lagunei ere erresidente izaera 
aitortuko zaie. 

Bestetik, TAO sistemaren 
ordutegia ordubete luzatuko 
da; hau da, 09:00etatik 13:00e-
tara eta 16:30etik 21:00etara 
izango da ordutegi berria aste-
gunetan. Zapatuetakoa, berriz, 
mantendu egingo da; hau da, 
09:00etatik 13:30era.

Horrekin guztiarekin, eta 
prozedura administratiboak 

ezartzen dituen urratsak eta 
epeak direla-eta, aldaketok ez 
dira indarrean sartuko martxo 
hasierara arte.

balorazioaren ondorio 
Udal Gobernuak –herritarrekin 
egindako bileretan agindu beza-
la– TAO sistemaren lehenengo 
hiru hilabeteetako balorazioa 
egin du. Era berean, banan 
-banan aztertu ditu herritarrek 
egindako eskaerak eta baita 
TAO sistemaren kudeaketaz 
arduratzen den enpresak eman-
dako datuak ere. Bada, hori 
guztia aintzat hartuta erabaki 
du esandako bi aldaketok egitea 
eta udalbatza osatzen duten 
alderdi guztiek –Gobernu taldea, 
EAJ, PSE-EE eta EA– bat egin 
zuten astelehenean erabaki 
horrekin.

Bideberri, Kruz Gallastegi eta 
Irala ere TAO sistemaren barruan 
ordubete luzatuko da zerbitzua, 21:00ak arte; 
aldaketok martxoan sartuko dira indarrean  
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ORDUTEGIA
08:30-13:00 / 15:00-20:00
Zapatuetan: 09:00-13:00

ZERBITZUAK

   60

Zure ezkontzarako autoa 
ekarri, eta apaindu  egingo dizugu! 

GARBIKETAK

  45

bergarapneumatikoak@gmail.com

GABON 
ZORIONTSUAK,

GUZTIOI!

BERGARA
PNEUMATIKOAK

mONIkA bElAStEgI  |  bErGArA

Agintaldia bukatzeko sei bat 
hilabete falta direla, Agurne 
Barruso alkateari elkarrizketa 
egin diote asteon Goiena Tele-
bistako Magazinea saioan. Gai 
askoren gainean jardun zuten 
eta horietako bat izan zen Semi-
narioa-Arrizuri trukea. Hain 
justu ere, Maria Jesus Aranburu 
Kultura eta Euskara diputatuak 
duela bi aste eskas esan zuen 
Batzar Nagusietan egindako age-
rraldian, Aldundiak ez duela 
truke hori 2011ko iraila aurretik 
hartuko. 

Barruso alkateak, Diputatu 
nagusia eta UNED patronatuko 
lehendakaria Markel Olano dela 
zehaztu eta gero, zera esan zuen 
Aranbururen hitzen harira: 
"Muzin egin diote, bai Bergarako 
udalbatzak alderdi guztien ados-
tasunarekin –euren alderdiarena 
izan ezik– egindako proposame-

nari eta baita, Batzar Nagusiek 
–berriz euren alderdiak eta Hamai-
kabatek izan ezik– egindako 
eskaerei. Hortaz, garbi esan dai-
teke ez diela axola zer esaten 
duen inork, alderdi interesak 
tartean daudenean. Nahiz eta 
gero, herriz herri ibili kudeake-
ta eredu berri bat aldarrikatzen". 
Eta gehitu zuen: "Udal gobernua 
oso haserre dago hartutako era-
bakiarekin, izan ere, gauza bat 
da gustuko erabakia hartzea ala 
ez, baina beste bat da inori kasu-
rik ez egiteko prepotentzia hori 
erakustea". 

Aldundiaren erabakiaren 
aurrean zer egingo duten ere 
azaldu zuen: " Orain guztioi toka-
tzen zaiguna da birkokatzea. 
Trukearen erabakia aurreratze-
ko askaria egin genuen Batzar 
Nagusietan Aralarren bitartez, 
eta erantzuna jakin dugu duela 
egun batzuk. Orain, tokatzen 

zaigu pentsatzea egoera honen 
aurrean zein izango den gure 
jarrera: alde batera laga, edo bes-
te bide batzuetatik hori bultzatu". 
Izan ere, "trukearen ezezko horren 
aurrean Udalak Seminarioko 
elizarekiko daukan interesa ere 
aztertu egin beharko du. Igual 
eliza bakarrik ez delako interes-
garriegia herriarendako". 

Udalak izan dezakeen etorki-
zuneko plangintzan ez ezik, Aran-
zadi ikastolarengan ere badu 
eragina erabakiak. Hain justu 
ere, egokitze lanak egiteko zain 
dago ikastola eta astelehenean 
egindako Uned patronatuaren 
batzarrean gai horren gainean 
berba egin zutela azaldu zuen 
Barruso alkateak: "Aranzadi pre-
karioan dago; ez dago inongo 
konstantziarik inon, Aranzadi 
Seminarioan dagoenik eta Unedek 
hainbat metro laga dionik. Horre-
gatik, patronatuaren batzarrean 

planteatu genuen lehentasunez-
koa dela Aranzadiren egoera 
erregularizatzea. Batetik, erre-
gularitzatzea bera delako ona eta 
bestetik, Aranzadik obrak egin 
ahal izateko".  

Eguneko zentroa zabaltzear 
Handitze eta egokitze lanak otsai-
lean bukatu zituzten arren, orain-
dik ere ez du zabaldu Aldundiak 
eguneko zentroa. Horren gainean 
galdetuta, alkateak esan zuen 
abenduan zabalduko dutela: 
"Aldunditik jakinarazi digute 
erabiltzaileak dagoeneko aben-
duan etortzekoak direla eguneko 
zentrora, hau da, ateak zabaltzear 
dituela eta dagoeneko kokatuta 
daudela orain arte Antzuolako 
zentrora joaten ziren erabiltzai-
leak, eta baita itxaron zerrendan 
zeudenak ere. Inaugurazio ofi-
ziala urtarrilean egingo dutela 
ere aurreratu dute". 

alkategai izango zara?
Datozen Udal hauteskundeetan 
alkategai izango ote den ere gal-
detu zioten Barrusori Magazinea
-n: "Bada, hori, neuk eta Berga-
rako ezker abertzaleak erabaki 
beharko dugu eta oraindik ez 
dago ezer erabakita. Orain arte 
zentratu gara beste gauza batzue-
tan: herriko diagnostikoa egiten, 
edukiak lantzen... eta Udal hau-
teskundeetarako ze talde osatuko 
den bigarren fasean etorriko da. 
Izan ere, alkategaiarekin batera 
zinegotziek osatzen dute zerren-
da. Urtarril aldera hasiko gara 
hori osatzen".

"Udal gobernua oso 
haserre dago Aldundiak 
hartutako erabakiarekin"

Alkatearen hitzak dira, Aldundiak permuta ez aurreratzea erabaki duelako 

Gai horri eta beste hainbati buruz egin du berba Goiena telebistan
Barruso Goiena Telebistan.  |   E.A.

"Ez die axola zer 
esaten duen inork, 
alderdi interesak 
tartean daudenean"

"Aldunditik esan 
dute abenduan 
zabalduko dutela 
eguneko zentroa"

"Ez dago erabakita 
alkategai izango 
naizen; urtarrilean 
hasiko gara horrekin"
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ENEkO AZkArAtE  |  bErGArA

"Pena da Amaia moduko areto 
bat Bergaran ez edukitzea. Ber-
garan sekulako maila daukagu". 
Horrelaxe, gazi-gozo, mintzatzen 
zen emakume talde bergararra 
joan zen abenduaren 11n, 'Olen-
tzero&Co!' musikala estreinatu 
berritan. Eta haiek bezala, aste-
buru hartan Amaia antzokira, 
aurrekoan Eibarko Coliseora 
edota abenduaren 30ean Donos-
tiako Kursaalera hurbilduko diren 
ehunka bergarar.

Izan ere, denek, zale zein agin-
tari, onartzen dute Bergarak gabe-
zia handiak dituela kultura ekipa-
menduen aldetik, batez ere forma-
tu handiko antzezlan edo musika 
ikuskizun klasikoetarako. Horie-
tako asko, Bergaran sortu eta ber-
garar taldeek eskainiak: Udal 
Musika Bandaren edo Orkestra 
Sinfonikoaren emanaldiak, Mise-
rableak, Oliver!, Seussen mundua 
edo Olentzero&Co! bera.

areto barik
"Azkeneko 30 urteotan okerrera 
egin dugu. Desagertu egin dira 
Irala, Novedades, Mariaren Lagun-
dia edota Seminarioko aretoak, 
eta San Pedro elizan ere ezin 
daitezke egin sasoi batean egiten 
ziren Gabonetako kontzertu han-
diak. Ostera, tradizio handiko 
musika taldeek jarraitzen dute 
eta berriak sortu dira musika 
eskolari esker". Valen Moñuxen 
berbak dira. Bergarako orfeoiko 
kide da eta herritik bultzatu diren 
musikal gehienen buru. Joan zen 
martxoan, etorkizuneko erabile-
ra askotako aretoa definitzeko 
Bergarako Udalak antolatu zituen 
batzarretan parte hartu zuen.

Gaur egun Bergarak bi ager-
toki ditu kultura eskaintzarako, 
Jam aretoa eta eliza batzuk alde 
batera lagata: Udal pilotalekua eta 
Zabalotegi aretoa.

seminarioko auditorioa
Aurreko agintaldian Udal gober-
nuak bazuen auditoriorako proiek-
tu bat. Iñaki Aspiazuk eta Xabier 
Ieregik egindakoa. Errege Min-
tegiko eliza 400 bat lagunendako 
auditorio bihurtzea proposatzen 
zen. Horretarako, kristalezko 
atabaka moduko bat sortzen zuten 
ondarea babesteko, eta kutxa 
handi berria atzealdean, jolasto-
kirantz, kutxa eszenikoa izango 

zena. Proiektuak zuen 222.469 
euroko aurrekontua; horri gehi-
tu beste 26.000 euro aholkularitza 
teknikoagatik eta beste 6.565 eli-
zaren erretaula desmuntatzeko. 
Auditorioa egitea 8 milioi euro 
kostatuko zela aurreikusi zen.

Baina auditorio hark gabezia 
handiak zituen, besteak beste, 
txiki geratzen zelako eta onda-
reari kalteak egiten zitzaizkiola-
ko, herriko kulturgile gehienek 

aitortu dutenez. Oraingo gober-
nuak proiektua baztertu zuen eta 
proposatu zuen Miguel Altuna 
zaharraren orubea, Seminarioa-
ren jolastokiaren ondoan dagoe-
na, etorkizuneko erabilera asko-
tako aretoarendako. Izan ere, 
erdigunean egoteaz gain, aurki 
orube hori libre geratuko da 
Miguel Altunak ikastetxe berria 
izango duelako Artabilan. 

Rafa Amasorrain Bergarako 

EAJren bozeramailea ados dago 
Miguel Altunaren kokapenarekin, 
baina zalantzan jartzen du horre-
lako proiektu bat egingarria 
izango den hurrengo urteetan, 
bizi dugun egoera ekonomikoa 
dela-eta.

batzar irekiak
Esan dugun moduan, martxoan 
batzar irekiak egin ziren hiru 
jardunalditan etorkizuneko era-
bilera askotako aretoa definitze-
ko. Ondorio hauetara iritsi ziren 
batzarren ostean: Bergarak behar-
ko zuen 600-800 lagunendako lekua 
eta kamerinoak izango dituen 
erabilera askotariko antzokia 
–hori espazio nagusia–, eta era-
gile kulturalek entseatzeko gelak, 
kontuan izanda jarduerak –musi-
ka, antzerkia, dantza...– eta tamai-
na handiko jarduerak direla, 
gainera –instrumentu handiak, 
abesbatza handiak, dantza aka-
demia... 

proiektu urbanistikoa
Bestalde, Bergarako Udalak kon-
promiso bat hartu zuen: agintal-
dia amaitu aurretik proiektu 
urbanistikoa amaituta edukitzea 
eta, bestetik, proiektu hori egi-
teko jarraipen batzordea deitzea. 
Bi konpromiso horiek berretsi 
dituzte oraingo astean Agurne 
Barruso alkateak, Goiena Tele-
bistan, eta Enara Minguez Kul-
tura zinegotziak. Azken honek 
esan du "urte hasieran abian" 
jarriko dutela etorkizuneko era-
bilera askotako antzokia disei-
natzeko jarraipen batzordea. 
Minguezek zehaztu du dirua ez 
dela izango muga proiektua idaz-
terakoan: "Bergararendako eta 
bergararron premietarako ego-
kiena den erabilera askotako 
antzokia diseinatuko dugu". 

Rafa Amasorrainen (EAJ) 
ustez agintaldi amaiera honetan 
hartzen diren erabakiak ezin 
daitezke izan hurrengo agintal-
dietan etor daitezkeen aginta-
riendako zama edo erabaki lotes-
le, "hurrengo datozenek erabaki-
ko dute zer egin" dio. 

120 besaulkitik 800era
Martxoan herritarrekin egin ziren 
batzar haietan, egoeraren diag-
nostikoa eta premien gaineko 
aurkezpena egin zuen Valen 
Moñux Bergarako Orfeoiko kide 
eta lanbidez aparejadorea denak. 

Erabilera askotako kultura aretoa zelakoa izango den definituko dute

jarraipen batzordea osatuko du udalak kultur eragileen artean

Agintaldia amaitu aurretik proiektu urbanistikoa bukatuta nahi dute 

Kultura aretoaren 
proiektu urbanistikoa 
definitzen hasiko  
dira urte hasieran

Udal pilotalekua ia beteta (800 bat lagun), joan den zapatuko Gabonetako kontzertuan.  |   julio cAllEjA

dirua ez da 
izango muga eta 
premiak hartuko 
dira aintzat 
proiektuan

kultura aretoa 
noiz egingo den 
ez dago jakiterik; 
krisi egoerak 
baldintzatuko du

miguel Altunak 
utziko duen 
orubea da 
kokapen 
egokiena

Valen Moñuxek kultura aretoa zela irudikatzen 
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Haren ustez, ondoko erabilpen 
ezberdinak izan beharko lituzke 
etorkizuneko aretoak.

Bestalde, Hego Euskal Herri-
ko aretoen gaineko azterketa 
egin zuen. Antzokietako besaul-
kien arabera, 56 herriko zerren-
dan, Bergara agertzen zen 52. 
postuan, 120 besaulkirekin, 
Antzuola moduko herrien atzetik. 
Eta proposatzen zuen, biztanle-
riagatik, herriko kultura talde 
kopuruagatik eta tradiziogatik, 
10. postu inguruan kokatzea, 
Tolosa, Eibar, Arrasate edo Elo-
rrioren parean, 800 besaulkiko 
aretoarekin. 

Aurkezpenean, Bergarako 
etorkizuneko aretoak ze ezauga-
rri izan beharko lituzkeen ere 
aipatzen zuen Moñuxek. Aretoa 
bi solairukoa izatea proposatzen 
zuen eta ezinbestekoa ikusten 
zuen antzokia eraikitzea, hau da, 
antzerkia egiteko kutxa eszenikoa 
egitea. Eta proposatzen zuen 
ezaugarri hauek izango zituen 
eszenatokia: 15 metroko ahoa, 12 
metroko sakonera eta guztira 270 
metro azaleran. Moñuxek propo-
satzen zuen aretoaren edukiera 
mugatu edo egokitzeko sistemak 
ere edukitzea aretoak, eta azter-
tzea eszenatokia rock kontzertu-
rako erabiltzea. Azkenik, foto-
muntai batzuk ere erakutsi zituen 
(goian) etorkizuneko erabilera 
askotako antzokia Migel Altuna-
ren orubean irudikatzeko.

Agintaldi honetarako defini-
tuta geratuko da Bergarako era-
bilera askotako aretoa. Ikusiko 
da, ordea, aretoa noiz egongo den 
prest. Krisi denborak ez du erraz-
tuko bergararren ametsa egi 
bihurtzea.

duen. Goitiko ikuspegi orokorra.  |   VAlEN Moñux Eta Fraiskozuritik.  |   VAlEN Moñux

Irala kaletik zela ikusiko litzatekeen.  |   VAlEN Moñux

Beste ikuspegi bat, kutxa eszenikoa nabarmentzen delarik.  |  VAlEN Moñux

Itxaso azkaratE  |  tAuN tAuNEko kidEA

"Bergarak urteak daramatza toki egokirik barik eta erabilera 
askotako antzoki baten premia igartzen dut. Bergaran, orain dela 20 
urte, gaur egun baino kultura ekipamendu gehiago zeuden. Oso 
penagarria da atzera joatea. Lehen Irala zinemak eta Novedades 
aretoa zeuden. Zabalotegi aretoa oso polita geratu da, 120 eserleku 
inguru ditu eta lan polita egiten du. Baina, gutxi da. Aukera asko 
eskaintzen dituen aretoa behar dugu. Musika eta antzerkirako 
aretoaz gain, gelak ere egon beharko lirateke. Oso inportantea da 
topatzeko gune bat edukitzea"

"Orain dela 20 urte gauza gehiago zegoen herrian"

MIkEl Ibartzabal  | kukuMAko kidE izANdAkoA

"Kultura ekipamenduei dagokienean, ezer ez dagoen herri batean 
lehentasunezko proiektua izan behar da. Beste gauza batzuek 
lehentasun handiagoa daukate, baina kultura lantzeko horrelako 
gune bat behar dugu. Zabalotegi aretoa dago baina 100 pertsonatik 
gora ezin dira sartu. Erabilera anitzeko areto bat behar du Bergarak. 
Kulturarekin lotutako talde eta ekitaldi guztiak sartu beharko 
lirateke hor; tartean, musika, dantza, antzerkia… Denondako gune 
bat. Horretaz aparte, tailerrak eta elkartzeko tokiak egingo nituzke, 
mugimendua sortzeko".

"lehentasunezko proiektua izan behar da"

alfrEdo GonzalEz ChIrlaquE  |  bANdAko zuzENdAriA

"Krisian gaude eta, hortaz, ez dakit orain momentu egokiena izango 
den horrelako proiektu bat martxan jartzeko. Baina, argi dagoena da 
beharra dagoela. Aspaldiko premia bat da. Behar kultural guztiak 
asetzeko gauza den auditorioa egingo nuke Bergarakoak eta baita 
Bergara kanpokoak erakartzeko ere. Askotan, tamaina handiko 
taldeak (esaterako, antzerki musikalak eta zarzuelak) ekarri nahi 
izan dira eta ez da tokirik egon. Elizetan egin behar izan ditugu 
horrelakoak, eta toki horiek ez dira egokiak kontzertuak 
eskaintzeko".

"Agian ez da une egokia, baina beharrezkoa da"

EuGEnIo pElIkano  |  Goikorock-Eko ArdurAduNA

"Ez dakit Bergarak ze beste behar dituen, baina argi daukat halako 
areto baten beharra dugula. Debagoieneko beste herri batzuekin 
alderatuta, atzeratuta gaude. Erabilera askotako antzokia beharko 
genukeela uste dut, funtzionala, gaua asko antolatu ahal izateko: 
rock kontzertuetarako, musika klasikorako, antzerki emanaldietarako 
eta berbaldietarako. Areto berria egin behar badute, behar den 
modukoa egin dezatela. Edukierari dagokionean handia izan beharko 
luke. Zabalotegi aretoa dotorea da, baina ikuskizun batzuetarako 
txikia da".

"beste batzuekin alderatuta, atzeratuta gaude"

fErnando EtxabarrI  |  HoNtzA ProdukzioAk

"Miguel Altuna ez zait leku aproposena iruditzen. Lehengo Mariaren 
Lagundian kokatuko nuke. Lurrazpiko aparkalekua egin nahi dute 
Seminarioan eta gainean auditorioa. Hori horrela, auditoriora 
datorrenak aparkalekuan utziko luke autoa eta zuzenean igoko 
litzateke aretora, Bergaran ibili barik. Mariaren Lagundian egiten 
badute, lurrazpiko aparkalekuan autoa lagatzen duenak, kalerik kale 
joan beharko du aretoraino. Antzerki emanaldia ikusteko Elorrio, 
Bilbo, Eibar edo Donostiara joan behar dugu. Areto dotorea beharko 
genuke. Debagoienean aitzindaria izan beharko luke".

"miguel Altuna ez zait leku aproposena iruditzen"

aMaIa Marko  |  bErGArAko orFEoiko PrEsidENtEA

"Kokagune egokia iruditzen zait Miguel Altunako orubea, erdi-erdian 
dagoelako eta, gainera, aparkalekuak jar daitezkeelako 
Seminarioaren jolastokiaren azpian. 20 urte daroatzagu ezer barik 
eta ordua da! Gutxienez Arrasateko Amaia antzokiak daukan 
besteko tokia izan beharko luke areto berriak. Era askotako 
ikuskizunak antolatzeko modukoa: Orkestra sinfonikoarenak, 
Orfeoiarenak, antzerkia, zinema… Formatu txikiagoetara egokitzeko 
modukoa izan beharko litzateke. Eta batzarrak eta berbaldiak 
egiteko, kultura taldeendako lokalekin…".

"gutxienez Arrasateko Amaia antzokia bestekoa"

Kulturgileek nabarmendu dute aretoaren beharra
mIrIAN bItErI / mIrEIA bIkUñA  |  bErGArA
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Gabonei ongietorria egiteko Musika Eskolako neska-mutikoek 
kontzertu ederra eskaini zuten joan den egubakoitzean Udal 
Pilotalekuan. Bertan 400 ikasle inguru batu ziren, eta haurren 
abesbatzakoak ere egon ziren, nahiz eta erabat arrakastatsua izan 
den Olentzero & Comp. lana egiteko denbora behar izan duten.

Musika Eskolakoak, bikain

x.U.  |  bErGArA

Bergarako Orfeoiak eta Gabero 
abesbatzak emanaldia egingo 
dute gaur, hilak 23, Mariaren 
Lagundiko elizan, 20:00etan. Hala, 
emanaldi berezia izango da, 
urtean zehar hil diren orfeoiki-
deei eskainiko diete-eta gaurko 
kontzertua. Bereziki, duela gutxi 
hil diren Miguel Moñux, Jose 
Mari Juldain eta orfeoiko zuzen-
dari izan zen Jesus Berroyari. 

Horrekin batera, baina, kon-
tzertuak beste berezitasun 
batzuk ere izango ditu: "Ema-
naldi ia osoa elkarlanean egin-
go dugu Gaberok eta orfeoiko 
kideek. Hiruhileko osoa dara-
magu entseatzen, eta, egia esan, 

hilabete intentsuak izan dira, 
tartean izan dugulako Olentze-
ro & Comp. lana; eta, noski, 
Gabonetako kontzertua ere 
entseatu beharra zegoen. Baina  
guretako Gabero abesbatza 
harrobi ederra da, eta eurekin 
batera emanaldi bat egin nahi 
genuen, harremanak sendotze-
ko", adierazi du Karlos Etxani-
zek. 

'roquiem' 
Gaurko emanaldia berezi egin-
go duen beste osagai bat da 
obra berezi bat abestuko dute-
la: "Roquiem izena du, hain 
zuzen, requiema eta rocka bate-
ratzen dituelako".

Bergarako Orfeoiak eta Gabero 
abesbatzak emanaldia gaur

x.U.  |  bErGArA

Hanka Labanka patinatzaile tal-
deak aurtengo denboraldi bukae-
rako ekitaldia antolatu du aben-
duaren 29 eta 30erako. Abendua-
ren 29an ate irekiak egingo 
dituzte Labegaraietako kirolde-
gian, goiz eta arratsalde (10:00e-
tatik 13:00etara eta 16:30etik 
19:00etara). Edonor, handi zein 
txiki, joan ahal da Labegaraie-
tara: irristatzen ikastera, jolase-
tan parte hartzera, erortzen ikas-
tera, hockeyan jokatzera… Horre-
tarako ,  za i l tasun tx ikiko 
zirkuituak egingo dituzte konu, 
uztai eta bestelakoekin. Hala, 

Hanka Labankaren helburua da 
bergararren artean zaletasuna 
ahalik eta gehien zabaltzea, eta 
helburu horrekin antolatu dute 
ate irekien jardunaldia. 

hilaren 30ean hockeya 
Aurreko eguneko patinaje saioen 
ostean, hilaren 30ean, eguena, 
hockey partiduak egongo dira 
ikusgai Labegaraietako kantxan 
–inoiz ez da Bergaran horrela-
korik antolatu–. Hala, Berga-
rako Hanka Labanka taldeko 
kideak eta Basauriko Basroller 
taldekoak izango dira zein bai-
no zen gehiago.

11:00etan hasiko dira partiduok 
jokatzen, eta 13:00ak bitartean 
ibiliko dira. Hala, partiduok joka-
tzeko bosteko taldeak osatuko 
dituzte.

Patinatzen ikasteko aukera emango 
du Hanka Labankak Gabonetan

Hilaren 26an hasita umeendako antzerki 
emanaldiak izango dira Gabonetan Zabalotegin
Gabonetan gaztetxoak entretenituta ibiltzeko moduko hitzorduak 
izango dituzte Zabalotegiko aretoan. Hilaren 26an, domeka, 4 
urtetik gorako haurrendako aproposa den Azken portua izeneko 
antzezlana egingo dute. Hilaren 27an, astelehena, berriz, Antzez-
kizuna taldekoen Teleipuna lana egongo da ikusgai. Hilaren 28an, 
martitzena, Txoborro magoaren emanaldia izango da. Eta, hila-
ren 30ean, eguena, Harritxu Maritxu izeneko antzezlana izango 
da. Emanaldi guztiak 18:00etan hasiko dituzte (3 euro).

xAbIEr UrtZElAI  |  bErGArA

Abenduaren 26an lehengo eta 
oraingo eskubaloi jokalariak 
elkartuko dira Labegaraietan, 

Gabon giroan lagunarteko torneoa 
jokatzeko. Beraz, oraingo senio-
rrak eta garai bateko izarrak 
izango dira zein baino zein gehia-

go: "Lehengo eta oraingo jokala-
riak batzea da asmoa, eta euren 
artean pike txiki bat sortzea. 
Azken urteotan egin dugu torneoa, 
eta hitzordu polita da", adierazi 
du Josetxo Muniategik.

Deialdia, baina, ez dago itxita; 
torneoa antolatzen dabilen lagu-
netako bat da Gorka Ugalde, eta 
deialdia erabat irekia dela adie-
razi dio Goienari, ez dagoela joka-
lari ohiei mugatua. Gazte zein 
nagusi, neska zein mutil, denen-
dako lekua egongo dela: "Eskuba-
loian jokatzea nahi dutenek nahi-
koa izango dute hilaren 26an, 
16:00etan Labegaraietan egotea-
rekin. Jende kopuruaren arabera 
antolatuko ditugu taldeak, eta iaz 
moduan, aurten ere gutxienez 
hiru talde osatzea espero dugu". 

ondoren, afaria 
Torneoa jokatu ostean poteoan 
joateko proposamena egin dute 
eskubaloi taldeko ordezkariek, 
ondoren afaria egingo dute-eta. 
Afarirako, baina, komeni da ize-
na ematea, eta horretarako nahi-
koa izango da bergaramano@
gmail.com helbidera mezu bat 
bidaltzearekin. 

Seniorren eta Bergarako 
'izarren' arteko 
Gabonetako partidua 
hilaren 26an
lagunarteko torneoaren ostean poteoa egingo 
dute, eta afaria ondoren

Beteranoen kontra jokatuko dute Bergarako mutilek 26an.  |   GoiENA

Esanak

"Jende kopuruaren 
arabera antolatuko 
ditugu taldeak; ea 
hiru talde osatzeko 
jendea dugun"

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

bergara

Etxetresna elektrikoak 
eta argiztapena

Masterreka 2. BERGARA
Tel.: 943 76 26 10

Sukalde eta bainu enzimerak

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

Faxa: 943 76 04 77

BERGARA
MARMOLER IA

PEDRO SALEGI OSA

ARRAINDEGIA

Fraiskozuri 6
BERGARA

Tel.: 943 76 56 62 

 

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

Afariak

Plater konbinatuak

Ogitartekoak

Hanburgesak 

Sandwichak

Entsaladakbereziak
09:00etatik zabalik!

K
ay

ak Taberna

Arruriaga 11
686 94 39 18

Iturgintza 
Berogintza

Aire egokitua
Konponketa

Salmenta
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M U J I K A
H A R AT E G I A

Berezitasunak: 
Etxean hazitako

zekorrak eta oilaskoak

Kalebarren 1
ANTZUOLA
Tel.:  943 76 64 34

EGAÑA
Era guztietako arotz lanak

Tarima eta parketa jartzea
Zoruen kutxilatu eta barnizatuak

Kalegoi 21, ANTZUOLA   Tel.: 943 76 64 23

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.

ArANtZAZU EZkIbEl  |  ANtzuolA

Udalak Aldundiarekin elkarlanean 
bultzatu duen parte-hartze pro-
zesuaren ondorioa da armarrian 
jasotzen diren irudiak egungo 
baloreekin ez datozela bat eta 
armarria aldatu egin beharko 
litzatekeela. 

Baloreak identifikatu dituzte 
Antzuolarren identitate kolekti-
boa osatzen duten baloreak ondo-
koak direla lehenetsi dituzte 
parte-hartze prozesuan parte har-
tu duten herritarrek: euskara eta 

herri euskara, antzuolartasuna, 
alardea, herri sentimendua, elkar-
tasuna herri mailan eta bolun-
tariotza. Hala, baloreak arma-
rriarekin bat ez datozela ondo-
rioztatu dute.

udalari proposamena 
Herritar taldeak armarri berria 
diseinatzerakoan kontuan hartu 
beharreko irizpideak ere defini-
tu ditu: armarri sinplea, bisuala 
eta irudi bakarrekoa izatea; kolo-
reak kontuan hartzea, eta adibi-
dez inguruko urdin eta berdea-

rekin jokatzea; euskaraz idatzi-
tako hitz edo esaldiren bat izatea; 
alardea, elkartasuna, euskara, 
herri sentimendua, antzuolarta-
suna eta boluntariotza irudikatzea; 
eta Antzuolako jatorriarekin 
zerikusia izatea irudiak.

udalak dioena 
Udalak balorazio ona egin du eta 
herritarren inplikazioa eskertu 
gura izan du. Urtarrilean zehaz-
tuko dituzte udal talde politikoen 
artean hurrengo pausoak zeintzuk 
izango diren. 

Gehiengoaren ustez armarria 
aldatu egin beharko litzateke

kudeatuz programaren bitartez landu dute gaia hainbat herritarrek

Egungo baloreak identifikatu eta armarriarekin alderatu dituzte

Antzuolako armarria.  |   GoiENA

A.E.  |  ANtzuolA

Antzuolako beteranoek antola-
tuta Xabier Barkeroren omenez-
ko futbol txapelketa jokatuko 
dute hilaren 26an Eztalan. Aur-
tengoa ezberdina izango da: hiru-
nako txapelketa izango da, eta 
jokatuko dute Arrasateko, Ber-

garako eta Antzuolako beteranoek. 
11:30ean hasiko da txapelketa. 
Lehenengo jokatuko dute Arra-
satek eta Bergarak; ondoren, 
talde galtzaileak Antzuolaren 
aurka; eta, azkenik talde irabaz-
leak Antzuolaren aurka. 35 minu-
tuko partiduak izango dira eta 

amaieran sari banaketa egingo 
dute. Antolatzaileek adierazi dute 
sari banaketa izango dela 13:15 
inguruan. 

alfonso Castroren omenezkoa 
Abenduaren 28an, martitzena, 
Alfonso Castroren omenezkoa 

jokatuko dute gazteek. Eztalan 
izango dira lehiak, 10:30etik aurre-
ra. AKEk antolatutako txapelke-
ta izango da. 

Herriko neska-mutikoekin 
egingo dituzte taldeak (zortzi 
talde). Partiduak jokatuko dituz-
te zabaleran, 30 minutukoak. Sari 
banaketa Eztalan izango da bai-
na eguraldi txarra eginez gero 
eskolako patioan izango da.

Barkeroren omenezko hirunako txapelketa, domekan

B
izi gareneko garai 
honetan sarritan tra-
tu txarrak ditugu 
albiste, gizonezkoen 

aldetik edota seme-alabek 
gurasoen kontra egindakoak 
hain zuzen ere; baina nik 
oraingoan beste ikuspuntu 
batetik –ikuspuntu positiboa-
goa– begiratu nahi diot kon-
tu honi; familiako heziketak 
duen garrantzia handia azpi-
marratu nahiko nuke eta, 
aukera hau aprobetxatuz, 
omenaldi xume bat egin nahi 
nieke "gure nagusiei".

Gaur nagusi diren horie-
tako askok tratu txarrak eta 
mota askotako mespretxuak 
jasan behar izan zituzten –nor-
mala zelakoan–, baina asma-
tu zuten zela eman buelta 
egoera horri eta gehienek 
beste modu batera hezi gin-
tuzten, irmotasunez baina 
errespetuan oinarrituta, eta 
balio handiak txertatuz gai-
nera: esfortzua, lana, elkar-
tasuna, pertsonekiko eta 
gizartearekiko interesa, eta 
abar.

Eta honen adibide geure 
gurasoak: aita, bere denbora-
rako oso gizon txukuna eta 
zintzoa, osasunaren garrantzia 
erakusteaz gain herrian par-
te-hartzeak duen garrantzia 
berezia azpimarratzen diguna. 
Eta ama, umil eta apala, bere 
eskuzabaltasunaz gain, dena 
besteon alde ematen erakus-
ten diguna. Biei, familiako 
denen partez, gure eskerrik 
beroena, ematen diguzuen 
maitasunagatik. Jaungoikoa-
ren erregalo bat da biok gure 
ondoan izatea eta, duda barik, 
gure bizitzetako erregalorik 
onena zarete.

Esker ona 
nagusiei

"biei gure 
eskerrik beroena 
ematen diguzuen 
maitasunagatik"

n i r e  u s t e z

kONtxI 
lASkUrAIN

Urtea ezin hobeto hasteko 
modua da Arrola mendi tal-
deak proposatu duena. Urte-
ro moduan mendi irteera 
egingo dute Arrolara. Goize-
ko 9:00etan irtengo dira Herri-
ko Plazatik.

Arrola elkarteko ardura-
dunek adierazi dute ez dela 
izena aurrez eman behar, hara 
agertzea nahiko izango dela 
irteeran parte hartzeko. Gai-
nera, urtero moduan salda 
eta txistorra banatuko dute 
Arrola mendiko txabolan hara 
joandako guztien artean. Giroa 
bikaina izango da.

Abenduaren 31n itxita egon-
go da gimnasioa; eta, baita 
urtarrilaren 5ean 12:30etik 
aurrera, eta urtarrilaren 6an 
eta 7an. Bestalde, hurrengo 
bi astetan eguerditan itxita 
egongo da gimnasioa 12:30etik 
15:00etara. 

Gainera, 2011ko ikastur-
teari begira, material berriak 
eta ikastaro berriak izango 
dituzte gimnasioan. Ikastaro 
berriak izango dira: Stott pila-
tes, erditze osteko gimnasia 
eta abdominalen eta zoru pel-
bikoaren tonu muskularra 
berreskuratzeko ikastaroa. 

Hilaren 24an Olentzero menditik 
jaitsi eta herrira etorriko da. 
Ume eta gaztetxoak pozik egote-
ko moduko eguna izango da. 
Goizean zehar Eskolako umeen 
eta gurasoen eskutik kalejira 
egingo du Olentzerok herriko 
kaleetan. Goizeko 11:00etan izan-
go da; herriko alde baten hasi 
eta bestean bukatuko dute. Umeek 
Gabonetako doinuak abestuko 
dituzte. Arratsalde partean, oste-
ra, Olentzero eta Mari Domingi 
irtengo dira kalera. Kalejira egin-
go dute eta ondoren ekitaldia 
Herriko Plazan. 18:30etik aurre-
ra izango da ekitaldia. 

Olentzero eta Mari 
Domingi herrian izango 
dira hilaren 24an

Arrolak antolatuta 
irteera egingo dute 
Urte Berri egunean

Ordutegi berezia 
izango du gimnasioak 
Gabon jaietan 

Itsaso del Reyk emango du 
joskintza, urtarrilaren 10etik 
martxoaren 14ra, astelehene-
tan, 18:30etik 20:30era Olara-
nen. Ikastaroaren prezioa 15 
eurokoa da eta izena emateko 
azken eguna izango da urta-
rrilaren 4a, martitzena.

Juanje Amasorrain izango 
da argazkilaritzako irakaslea. 
Otsailaren 1etik apirilaren 
12ra egingo dute, martitzene-
tan, Herri Eskolan, 18:00etatik 
20:00etara. Argazkilaritza 
ikastaroan izena emateko 
azken eguna izango da urta-
rrilaren 25a.

Joskintzan eta 
argazkilaritzan izena 
eman daiteke

O h a r r a k

ErakuskEta
Erakusketa antolatu dute 
urtean zehar herrian antola-
tu diren ekintzetan ateratako 
argazkiekin. 300 argazki ingu-
ru batu dituzte kultura saile-
koek, eta Olaranen jarriko 
dituzte ikusgai. Domekan 
izango da, hilak 26, 18:30etik 
20:30era. Bestalde, datorren 
domekan ere, urtarrilak 2, 
erakusketa zabalik egongo da, 
Olaranen ordu berean.
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Uholdeak saihesteko Zubillagan 
egin duten zubia astelehenean 
inauguratu zuten. Udaleko, Foru 
Aldundiko eta Eusko Jaurlari-
tzako ordezkariek moztu zuten 
zinta zubiaren aldeetako baten. 
Lourdes Idoiagaren hitzak esker 
onekoak izan ziren: "Denbora 
luzea itxaron dugu, baina zorio-
nekoak gara. Uholdeak saiheste-
ko beharrezko zubia zen, eta, 
ikusi dugun moduan, ondo egin-
dakoa, gainera, ekaineko uholdeei 
aurre egin zien-eta". 

Proiektua garatzen parte har-
tu zuten guztiak aipatu zituen, 
eta Zubillagako bizilagunek lanek 
iraun duten hilabeteetan sufri-
tutakoa azpimarratu zuen alka-
teak.

LKSk egindako proiektuaren 
arabera, ezaugarri abangoardis-
tak ditu zubiak eta gauez argiz-
tatu egiten da. Zubiak sei metro-
ko altuera du eta zortzi metroko 
zabalera. Zubiaren kanpoaldean 
3,60 metroko espaloia egin dute. 
Hain zuzen ere, bidegorria ego-
kitu dute gune horretan. Horren 
gainean egin zuen berba Foru 
Aldundiko Ingurumen zuzenda-
ri Javier Zarraonaindiak: "Oña-

ti Arrasaterekin lotzeko egin 
gura dugun bidegorri sarearen 
beste pausoetako bat da. 165.000 
euroko aurrekontua izan dute 
bidegorria egokitzeko lanek".

Gaineratu zuen Oñati-Zubi-
llaga arteko bidegorriaren proiek-
tua idatzita dutela eta lanak 2011n 
emango dituztela. Azken tartea 
Zubillaga eta Elorregi lotzea izan-
go dela azaldu zuen.

uholdeen kontra
Bestalde, Eusko Jaurlaritzako 
Lurralde Plangintzaren eta Uren 
sailburuorde Iñaki Atxukarrok 
esan zuen uholdeek eragiten dituz-
ten ondorioak saihesteko esfortzu 
handia egin duela Jaurlaritzak 
2010ean. "22 milioi euro bideratu 
ditugu uholdeen kontrako lanak 
egitera; horietatik 3,6 milioi Zubi-
llagako lanak egiteko erabili 
ditugu". Sailburuordeak azpima-
rratu zuen uholdeak izateko arris-
kua duten lekuak detektatzea oso 
inportantea dela.

Idoiaga: "Beharrezkoa genuen 
Zubillagan halako zubia"

uholdeak saihesteko egindako zubia inauguratu zuten astelehenean 

Pasabidearen alde bietan 3,60 metroko bidegorria egokitu dute

Iñaki Atxukarro, Lourdes Idoiaga eta Javier Zarraonaindia zinta mozten.  |  M.b.

datua

Horixe da zubia egin eta 
erreka konpontzeko lanen 
aurrekontua.

3,6
Milioi Euro

Esanak

"Jaurlaritzan 
22 milioi euro 
bideratu ditugu 
uholdeei aurre 
egiteko; 3,6 
Zubillagarako"

i ñ a k i  at X u k a r r o   |  e u s k o  
J a u r l a r i t z a k o  s a i l b u r u o r d e a

"Zubillagako 
tartea Oñati  
eta Zubillaga 
bidegorriz 
lotzeko beste 
pauso bat da"

j av i e r  z a r r a o n a i n D i a   |  F o r u 
a l d u n d i k o  i n g u r u m e n  z u z e n d a r i a

m.b.  |  oñAti

2010eko kirol sariak banatuko 
dituzte gaur udaletxeko osoko 
bilkuren aretoan. Banakako kiro-
lariek eta kirol taldeek egindako 

lana aitortuko dute 19:00etan 
hasiko den ekitaldian. Hori horre-
la, Iban Letamendi (kirolari one-
na), Xabi Igartua (entrenatzaile 
onena), Jabi Baltzategi (kirolaren 

alde egindako lanagatik saria) 
eta Sustrai Aloña Mendi (kirol 
talde onena) sarituko dituzte. 

Bestalde, 2010ean egindako 
lanagatik beste bost kirolariren 

lana ere azpimarratuko dute: Mari-
sol Ramon, Aitor Otxoa, Ane Sanz 
de Galdean, Sergio Gartzia eta 
Markel Irizar, hain zuzen ere.

bideoa
Sari banaketa udaletxean egingo 
dute. Ekitaldia hasteko, Oñatiko 
kirolak emandakoa laburbiltzen 
duen bideoa erakutsiko dute. 
Ondoren, sariak banatu eta aipa-
menak egingo dituzte. Ekitaldia 
bukatzeko luncha egongo da par-
te-hartzaile guztiendako: sari-
tuendako eta ikusleendako.

Urteko kirolari eta kirol talde onenak 
sarituko dituzte gaur arratsaldean
iban letamendik, jabi baltzategik, xabi igartuak eta sustrai Aloña Mendi 
saskibaloi taldeak 2010ean egindako lana azpimarratu du epaimahaiak

Sustrai Aloña taldeak 2010eko kirol talde onenaren saria jasoko du.  |   GorkA judEz

m.b.  |  oñAti

Gabonei ongietorria egiteko, 
Olentzero herriko kaleetara 
jaitsiko da bihar. 17:30ean 
hasita kalejira egingo du eta 
umeen gutunak jasoko ditu 
plazan.

Hilaren 29an, Bizitzaren 
maitasun harian delako ikus-
kizuna egingo dute Ganbara-
koek. Musika, poesia eta 
dantza uztartzen dituen ikus-
kizuna Santa Anan egingo 
dute, 19:00etan. 

Bestalde, urtarrilaren 5ean 
bertso saioa egingo dute. Artza-
llus, Colina, Peñagarikano, 
Irazu, Lizaso eta Zubeldia 
i g o k o  d i r a  o h o l t z a r a , 
22:30ean.

Manifestazio nazionala
Oñatiko Aministiaren Aldeko 
Mugimenduak askotariko 
ekitaldiak antolatu ditu Gabo-
netarako. Hilaren 25ean elkar-
tasun kontzertua egingo dute 
gaztetxean. Hilaren 26an Mar-
tuteneko espetxera martxa 
egingo dute. Urteko azken 
egunean manifestazioa egin-
go dute, 19:30ean, eta brindi-
sa 01:00etan. Azkenik, urta-
rrilaren 8an Bilbon egingo 
den manifestazio nazionalera 
joateko dei egin dute.

Olentzerok 
bihar jasoko 
ditu azken 
gutunak

Udalak deitutako III. erakus-
leiho lehiaketara 34 negozio 
aurkeztu dira; sari banaketa 
hilaren 30ean izango da. Epai-
mahaiak diseinua, originalta-
suna, irudimena, argiztapena, 
gaia eta berrikuntza balora-
tuko ditu.

Bestalde, herritarrek boto 
bidez aukeratuko dute gustu-
ko duten erakusleihoa. Botoa 
eman ahalko dute abenduaren 
28ra arte Kontzejupetik aldiz-
karian jasoko duten txartela-
rekin.

34 negozio aurkeztu 
dira erakusleiho 
lehiaketara

Oñati Irratian saio berezia 
egingo dute Eguberri egunean. 
10:00etatik 12:30era irratsaioa 
egingo dute FM 107.4an Mikel 
Aranburuk, Josu Elortzak eta 
Aratz Losadak. Herritarrak  
eta urte osoan etxetik kanpo 
egoten direnak elkarrizketa-
tuko dituzte, besteak beste.  
Gainera, Eguberri egunean 
lan egiten dutenekin egingo 
dute berba. Era berean, Olen-
tzerok irratian utzitako opa-
riak banatuko dituzte.

Saio berezia egingo 
dute Oñati Irratian 
Eguberri egunean
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mIrIAN bItErI  |  EskoriAtzA

Ohikoa denez, ekimenez josita 
datoz Gabonak. Olentzeroren 
etorrera baino lehen, gaur, Bil-
boko Gabonetako parkera joango 
dira herriko neska-mutikoak. 
Egun zoragarria pasako dute 
han.

Bihar, eguerdian hasiko dira 
ekitaldiak: 12:30ean, plazan elkar-
tuko dira umeak, kantuak abes-
teko eta, bide batez, Olentzeroren 
laguntzaileei eskutitzak emateko. 
Bitartean, trikiti eskolako ikasleek 
kalejira egingo dute. Arratsaldean, 
Apotzagatik datorren Olentzero-
ri ongietorria egingo diote Intxaur-
txuetan. 18:00etan iritsiko da 
ikazkina. Jarraian, txistulari eta 
soinu-jotzaileekin lagunduta, kalez 
kale ibiliko da. Ohiturari jarrai-
tuz, Gabon egunean eskoriatzarrak 
euskal jantzi tradizionalekin kale-
ra irten daitezela eskatu dute.

oñatiko Ganbara abesbatza
Domekan, egitarauko berritasu-
na izango da: hain justu, Oñatiko 
Ganbara abesbatzak kontzertua 
eskainiko du unibertsitateko 
kaperan, 19:00etan. Musika ema-

naldiak ordubete inguru iraungo 
duela jakinarazi dute.

Bestalde, datorren astean  
umeak izango dira protagonistak: 
Gabonetako parkea jarriko dute 
hilaren 27tik 30era kiroldegian. 
Astelehenean eta martitzenean 
uretako parkea izango dute ige-
rilekuan; eta eguaztenean eta 

eguenean, ostera, kiroldegiko 
kantxan puzgarriak, ohe elasti-
koak, rokodromoa, tailerrak eta 
bestelakoak egongo dira. 

Horren harira, Udaletik jaki-
narazi dute lau egunotarako 
txartelak 12 euro balio duela; 
igerilekurako egun bateko sarre-
rak hiru euro eta kantxarako 

egun bateko sarrerak, berriz, 
bost euro. Horrekin batera, gura-
soei eta laguntzaileei eskatu nahi 
diete ahal den neurrian taberna 
edo harmailetan egoteko, begi-
raleen lana erraztu aldera eta 
umeek parkean leku zabalagoa 
izan dezaten. 

Gabon zahar egunean, berriz, 

kirola izango da nagusi: 11:00etan 
haurren lasterketarako izenema-
tea zabalduko da eta parte-har-
tzaileek dortsalak marraztuko 
dituzte. Lasterketa ordubete geroa-
go hasiko da, plazan; amaieran, 
txistorra beroa izango dute zain. 
16:30ean, ostera, helduen laster-
ketarako izena eman ahal izango 
da. Ordu erdi geroago hasiko da, 
brindisa egin ostean; eta amai-
tzean, luncha egongo da. Bestal-
de, urte hasierako kanpaien 
ostean, 01:00etan, presoen aldeko 
brindisa egingo dute plazan. 

Urtarrilaren 5era bitartean 
egitarau bereziak antolatu dituz-
te ludotekan eta gaztelekuan. 
Urtarrilaren 5ean, berriz, Erregeen 
Kabalgata egongo da, 19:00etan.

Umeek ez dute aspertzeko astirik izango 
Gabonetarako antolatu dituzten ekimenekin

Hilaren 27tik 30era bitartean haurrendako parkea jarriko dute kiroldegian; bonuak 12 euro balio du 

domekan, abenduak 26, oñatiko Ganbara abesbatzaren kontzertua dago unibertsitateko kaperan

Besteak beste, ohe elastikoak izango dituzte umeek hilaren 29an eta 30ean kiroldegian.  |   MiriAN bitEri

OLENTZErOrEN 
ETOrrErA

EGubakoItza

12:30 Haurrak plazan 
batuko dira abesteko.

12:30-13:30 olentzeroren 
laguntzaileak plazan egongo 
dira eskutizak jasotzeko.

13:00 trikitilarien kalejira.

18:00 olentzeroren etorrera. 
ibilbidea: intxaurtxueta, 
Gaztañadui, olazar, dorleta, 
Aranburuzabala, Arana eta 
plaza.

AMuskA EMAkuME ElkArtEA

Amuska emakume elkartekoak Gasteizen izan ziren zapatuan, katedral 
zaharrean egiten diharduten lanak bisitatzen . 29 emakume izan ziren 
irteeran. Oso gustura ibili zirela jakinarazi digute: "Katedrala asko 
gustatu zitzaigun, oso ondo erakusten dute-eta, azalpen ulergarriekin; 
bisita amaitu baino lehen, gainera, txokolate beroa eman ziguten". 

Amuskakoek
Santa Maria
katedrala 
bisitatu zuten

m.b.  |  EskoriAtzA

Eguazten iluntzean egindako 
ezohiko osoko bilkuran, Santa 
Marinan esleitu barik dauden 
etxe tasatuak zozketatzeko oina-

rriak onartu zituzten. Talde guz-
tiek alde bozkatu zuten, EB-Ber-
deak alderdiko ordezkariak izan 
ezik; abstenitu egin zen.

2009tik erroldatuta 
Oraindik 14 etxe daude han jabe 
barik. Horietako batean sartzea 
nahi dutenek jakin dezatela bizi-
kidetzarako unitateko kide batek 
gutxienez adin nagusikoa izan 
beharko dela eta onuradunak ez 
direla beste etxebizitza baten jabe 
izango. Horretaz gain, 2009ko 
urtarrilaren 1etik egon beharko 
dira gutxienez Eskoriatzan errol-
datuta. Debagoieneko gainerako 
herrietakoak ere eskaera egin 
ahal izango dute, 2009ko urtarri-
laren 1etik bailarako beste herri 

batean erroldatuta baldin badau-
de, eta eskaintza eskaera baino 
handiagoa baldin bada. 

12.000 eta 45.000 euro
Diru sarrerei dagokionez, biziki-
detzarako unitatearena ez da 45.000 
eurotik gorakoa izango; ez eta 
12.000 eurotik beherakoa ere. 
Horrez gain, aurretik babes ofi-
zialeko etxebizitza baten onura-
dunik ez izatea eta Etxebiden 
2010eko abenduaren 15etik izena 
emandako egotea eskatzen da 
oinarrietan.

Etxe tasatu horiek Visesa dabil 
eraikitzen, eta Pedro Lasagabas-
ter alkateak jakinarazi duenez, 
laster amaituko dituzte.

Gaztañaduin, beste bi etxe
Bestalde, Gaztañadui kaleko 27. 
atarteko bi lokal etxebizitza tasa-
tu bihurtzea ere erabaki du Uda-
lak, eta joan den eguazteneko 
osoko bilkuran, horien esleipe-
naren oinarriak ere onartu zituen 
udalbatzak. Baldintza orokorrak 
Santa Marina auzoko etxebizitza 
tasatuenak dira.  

Jabe bariko Santa Marinako 
etxeak esleituko dituzte
osoko bilkuran onartu dute zozketatu barik 
dauden 14 etxe tasatuen esleipenaren oinarriak

m.b.  |  EskoriAtzA

Rock doinuak nagusituko dira 
zapatuan Inkernun. Hain justu, 
Ondarroako Xarma taldea igoko 
da Eguberri egunean agertoki 
gainera, 23:00etan. Danbaka 
lehiaketako aurtengo finalera 
iritsi den taldea da, Lord Witch 
eta Despreziorekin batera. 

Joshua, Chistian, Jon Kirru  
eta Itsasok osatzen dute taldea. 
2007an, Keike taldearen bigarren 
diskoko biraren azken kontzer-
tuak ematen ari zirela, azken 
biak euren kabuz landutako 
kantuei forma ematen hasi ziren, 
eta horiek grabatzea erabaki 
zuten. Horretarako, Zain taldean 

bateria-jotzaile lanetan zebilen 
Josuah Frouferengana jo zuten; 
aurretik Keikerekin hainbat lan 
eginda zituen hark. Bost abestiz 
osaturiko maketa bat grabatu 
zuten Ondarroako Santos Records 
estudioan. Handik gutxira, Etxe 
bakarlariarekin baxu-jotzaile 
lanetan zebilen Christian Mar-
tin sartu zen taldean, eta egun-
go taldea osatu.

2009an, iraupen luzeko lehen 
lana grabatu zuten Tolosako 
Bonberenean, Karlos Osinagaren 
gidaritzapean. Amaraunak ize-
neko diskoak 12 kantu ditu. 
Horiek eta bestelakoak entzun-
go dira gaur Inkernun.

Danbakako finalista Xarmak joko 
du zapatuan Inkernu tabernan
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G
ure amak esan zidan aurre-
koan beraien belaunaldia 
desagertuaz bat belaunal-
di berriek Gabonak ospa-

tzeari utziko diogula, edo, behin-
tzat, ospatzeko modua aldatuko 
dugula. Gazteok bizitzari desber-
din begiratzen diogula dio, eta 

bizitzaren arlo guztietan dela 
nabarmena aldaketa. Gure amak 
arrazoia duela uste dut. Gabonak 
familia giroan ospatzea gogoko 
badut ere, gero eta jende gehiagok 
alde egiten du: bidaiak antolatzen 
ditu, eskiatzera doa edo Kanariar 
irletan egonalditxoa egiten du. 

Urtean baditugu beste hamai-
ka egun familian ospatzeko! Eta 
jaiegunak bidaiatzeko aprobetxa-
tu behar ditugu! Onartu beharra 
dut,nik ez daukadala argi eta kon-
tu honekin ez dakit zer egin. Gus-
tuko ditut Gabonak, eta familia 
giroan ospatzen baditut ere, geroa-
go eta nagikeria handiagoa ema-
ten dit horrek guztiak. Askotan 

pentsatzen dut gustura joango 
nintzatekeela kanpora (ez dezala 
nire emazteak irakurri).

Ziur naiz asko nirekin bat 
datozela. Familia askotan daude 
arazoak, hildako senideen samin 
gaindiezina, gaixotasunek eragin-
dako mina, tristura ustela eragiten 
duten egoerak, eta uste dut Gabo-
netan guztiok egoten garela sen-
tiberago eta azaleratzen ditugula 
sentimenduak nabarmenago. 

Batzuek zein besteek, etxean 
zein kanpoan, ospatu nahi eta ahal 
duzuen moduan Gabon egunak. 
Nik, Aretxarte elkarteari eskerrak, 
abenduko gaztaina erreak dastatuz 
hasi ditut ospakizun egunak.

Abenduko 
gaztaina erreak

gOrkA EtxAbE

n i r e  u s t e z

O h a r r a k

topoGIda aurkEzpEna
Aretxabaleta inguruko gida-libu-
ruxka aurkeztuko dute gaur (19:00), 
Arkupen. 

Gabon kantuak
Ikastetxeetako ume eta gurasoak 
Gabon kantuan ibiliko dira bihar,  
kalean (10:30-12:30). 

olEntzErorEn EtorrEra
Olentzero etorriko da bihar, Ara-
ba ibilbidetik plazara (18:30).

futbol txapElkEta
Bixente Etxeandia txapelketa 
jokatuko dute Debagoieneko fut-
bol eskoletako gazteek Ibarran 
hilaren 26an, 27an eta 28an.

GospEl MusIka
The Upper Room taldearen kontzer-
tua hilaren 27an, Arkupen (19:00).

dokE taldEarEn antzErkIa
Iragana iragan lana eskainiko du 
hilaren 30ean, Arkupen (19:30).

bIzar zurIrEn EtorrEra
Bizar Zuri dator hilaren 31n, Ara-
ba ibilbidetik plazara (18:30). 

uMEEndako IkuskIzuna
Gorakada taldeak Cyriano txo-
txongilo saioa eskainiko du urta-
rrilaren 2an, Arkupen (17:00).

ErrEGE kabalGata
Errege Kabalgata pasatuko da 
herritik, Araba ibilbidetik Herri-
ko Plazara, hilaren 5ean (18:30).

mIrArI AltUbE  |  ArEtxAbAlEtA

Emanaldi berezia du Aretxaba-
leta Abesbatzak domekan, hilak 
26, parrokian (19:00). Urtero egin 
izan duen Gabonetako kontzertua 
Nemesio Otaño konposatzailearen 
omenez egingo du aurten. Hala, 
irailean egindako diskoa aurkez-
tuko du herritarren aurrean. Era 

berean, aurten ospatu duen 30. 
urteurreneko ekitaldiei bukaera 
emango die kontzertuarekin. 

franzesena organo-jotzailea
Nemesio Otaño konposatzaile 
jesuitaren kantuekin egindako 
diskoa –Nemesio Otañoren ome-
nez– irailean aurkeztu zuen abes-

batzak Loiolako Inazioren san-
tutegian. Domekan gurean era-
kutsiko dute eta konposatzaile 
azkoitiarra protagonista duen 
emanaldia gertatu dute; beste 
abesti batzuen artean, sei Otañok 
egindakoak izango dira; tartean, 
Lagun zaiguzu, Izar eder eta Ave 
Maria. 

Abesbatzak Jose Luis Franze-
sena organo-jotzailea izango du 
lagun eta abesti bi organoarekin 
bakarrik eskainiko ditu: 2 Noel 
eta Gabonetako euskal abestiak.

Hala, ekitaldiz betetako urtea 
bukatuko du Aretxabaleta Abes-
batzak; hain zuzen, 30 urteko 
ibilbidea jaso duen DVDa eta 
Otañoren diskoa aurkeztuta.

Gabon kontzertua 
Otañoren kantuekin
Abesbatzak 30. urteurrenari bukaera eman eta 
otañoren diskoa aurkeztuko du domekan 

Aretxabaleta Abesbatzako kideak, Nemesio Otañoren omenez egindako diskoa aurkeztu zutenean.  |   ArEtxAbAlEtA AbEsbAtzA

m.A.  |  ArEtxAbAlEtA

Santo Tomas eguna ospatu zuten 
Basotxoko bazkideek martitze-
nean, umore onean eta lagun 
giroan. Mus txapelketaren fina-
la jokatuta hasi zuten ospaki-
zuna. Sei lagunek jardun zuten 
txapelketan eta onenak izan 
ziren: Justo Guruzeta eta Anto-
nio Priego; eta bigarren geratu 
ziren: Manuel Garcia eta Alfon-
so Fernandez. Irabazleek orain, 
Debagoieneko txapelketa joka-
tuko dute. 

lau kantu txapelketan 
II. Kantu eta Narrazio txapel-
ketako sariak banatu zituzten 
gero. Ekitaldia hasi aurretik, 
baina, omenaldi txikia egin 

zioten aurten hil den Emilia 
Murillo bazkideari. Iaz 20 abes-
ti eta 14 erromantze abestu 
zituen berak, eta saria eskura-
tu ere bai. Haren ilusioa, oroi-
mena eta kanturako gogoa 
omendu gura izan zituzten mar-
titzenean, eta senide asko elkar-
tu ziren ekitaldi hunkigarrian 
Basotxoko lagunekin batera.

Aurtengo kantu txapelketa-
ko sariak banatu zituzten gero. 
Lau lagunek hartu dute parte 
eta 20 abesti eta bi narrazio 
grabatu dituzte. Irabazlea 90 
urteko Isidora Garzia-Etxabe 
izan da eta bigarren geratu 
dena Gumer Encina. Bukatzeko 
opariak zozketatu eta txistorra 
jan zuten Basotxoko kideek.

Isidora Garzia-Etxabe 
kantu txapelketako onena
basotxok antolatutako ii. kantu eta Narrazio 
txapelketan 20 abesti grabatu dituzte

Isidora (ezkerretik, lehen emakumea), gainerako parte-hartzaileekin.  |   M.A.

lANbidE EskolA

Etxeko zerbitzari ikastaroa bukatu berri dute Aretxabaleta Lanbide 
Eskolan. 14 lagunek egin dute ikastaro hori, guztiak helduak eta, 
erdiak, kanpotik etorritakoak. Gehienek jaso dute ziurtagiria eta oso 
gustura ibili direla jakinarazi dute ikastetxeko arduradunek. 

Etxeko zerbitzariei ziurtagiria

Herriko Plazan ikurrina handia jartzeko ekitaldia 
egingo dute egunotan, herritar batzuek eskatuta
Herritar batzuek –hainbat elkartetako ordezkariek eta alderdita-
ko zinegotzi ohiek babestuta– Herriko Plazan ikurrina jartzeko 
eskaera egin zioten Udal Gobernuari. Horrek onartu eta Gabone-
tako egunotan jarriko dute. Ez dute zehaztu zein egunetan izango 
den, ikurrinari eutsiko dion haga ez delako iritsi. Behin jasotakoan 
ekitalditxoa egin gura dute, herritarrak gonbidatuta, ikurrina 
igotzeko, eta 1977ko urtarrilaren 19an ikurrina udaletxean lehe-
nengoz jarri zuen udalbatzako kideren bat gonbidatuko dute.
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PAULANERREK KONTSUMO ARDURATSUA GOMENDATZEN DU (5,5º). 2 eta 4 pertsonarentzako menuetan bakarrik. Paulaner gari-garagardoa 33cl/ pertsonako.

pertsonako 8,5 €-tik hasita
4 pertsonarentzako menua: alemaniar-taula zabala, 

kartiffelsalat, 3 saldako Töstia, saltxitxa barietatea patata 
frijituekin, aza entsalada, ukondo zaku txikiapatata 

krema gainean duela.



2010-12-23  |  EGuENA  |  gOIENA28 araMaio, leintz gatzaga

G A R A J E A
Nekazaritza makinen eta autoen

salmenta eta konponketa.
Olio, gurpil eta balazten konponketa

Ondo ibili Gabonetan!!!

Santi Kurtz plaza 14. Tel.: 945 44 51 28. ARAMAIO

ITURRIOSTEITURRIOSTEARBEL Koop. Elk.

Garantiazko pentsu naturalak

Errotabarri 1
Aramaio

Tel.: 945 44 51 19

mIrArI AltUbE  |  lEiNtz GAtzAGA

Gatzagainen egin gura duten ur 
deposituaren lanen deialdia egin 
zuen Etorlurrek abenduaren 13an 
eta hilabeteko epea dute orain 
enpresek eskatutako agiriak aur-
kezteko. Urtarrilaren 13ra bitar-
tean aurkeztutako proiektuak 
aztertuko ditu Etorlurrek eta 
gero lanok esleitu, ondo bidean 

otsail bukaera inguruan hasita 
egon daitezen. Lanok 617.028 
euroko aurrekontua dute eta 
horietatik 400.000 euro Landagi-
puzkoa egitasmoaren bitartez 
finantzatuko dituzte. Gainerakoa  
Udalak jarriko du, eta mailegua 
eskatzeko asmoa dauka. Deposi-
tuaren lanek, gehienez ere, hamar 
hilabete iraungo dute.

Gatzagaingo ur deposituaren eraikitze 
lanen deialdia egin du Etorlurrek

Gurel guraso elkarteak anto-
latuta, urtero legez, Gabon 
kantuan joango dira bihar 
goizean goiz umeak eta gura-
soak. Baserri guztietan eta 
kalean abestu ostean, Toki 
Eder elkartean bazkalduko 
dute; bazkalostean, Olentze-
roren bisita izango dute, gutu-
nak jaso ditzan.

Gabon kantuan ibili 
ostean Olentzero dator 
bihar gutunen bila

lEIntz GatzaGa lEIntz GatzaGa

araMaIo araMaIo

Olentzerori ongietorria 
bihar arratsaldean plazan

EdU mENdIbIl  |  ArAMAio

Bihar, barikua, eskolako gurasoen 
elkarteak antolatuta, Olentzero-
ri ongietorria egingo zaio 18:00e-
tan plazan. Gaztetxoek aukera 
izango dute Olentzerori opariak 
bertarik bertara eskatzeko.

Bestalde, Gabonetako egita-
rauarekin jarraituz, astelehenean, 
hilaren 27an, umeendako tailerrak 
izango dira ludotekan, eguerdiko 
hamabietan. 5 urtetik beherakoek 
gurasoen laguntzarekin joan behar-
ko dute bertara. Astelehenean, 
arratsaldean, Zirkun antzerki 
taldeak Tina ikuskizuna eskaini-
ko du. Arratsaldeko bostetan 
izango da aipatutako txotxongilo 
emanaldia.

Martitzenean eta eguenean 
ere, eguerdian haurrendako tai-
lerrak izango dira eta arratsaldez 
ikuskizunak, martitzenean ipuin 
kontalariak eta eguaztenean magia, 
Madiber magoaren eskutik. Ikus-
kizun biak 17:00etarako daude 
iragarrita.

Gospela hilaren 30ean
Musikarako tartea ere izango da 
Gabonetan. Hain zuzen ere, hila-
ren 30ean The Upper Room tal-
dearen emanaldia izango da 
kultura etxean, 22:00etan. Eus-
karaz eta ingelesez gospela jorra-
tzen dute Mikel San Jose eta 
Iñaki Miguel donostiarrek, The 
Upper Room taldeko bikoteak.

Eta Gabon zaharretarako, 
hilaren 31rako, Aramaixo Tropi-
kaleko Gazte Asanbladak txin-
txina antolatu du urte berriari 
ongietorria emateko. Gauerdiaren 
ondoren, 00:30erako egin dute 
hitzordua, plazan. Urtarrilaren 
1erako, berriz, Orixolera mendi 
martxa iragarrita dago. 

zinema emanaldia domekan
Ohikoa denez, neska-mutilei 
zuzendutako zinema emanaldia 
izango da domekan, hilaren 26an, 
Sastiñan, 17:00etan. Oraingoan 
Niko izarretako bidean filma 
eskainiko dute.

hilaren 30ean, bilbora
Bestalde, 30 gaztetxo inguruk 
hartuko dute parte Udalak aben-
duaren 30erako Gabonetako hau-
rren parkera, Bilbora, antolatu-
tako irteeran. 09:15ean aterako 
da autobusa Aramaiotik.

trikikalejiraren kiniela
Azkenik, Egin ezazu zoriontsu 
herri oso bat lelopean, itxitako 
errepidea zein egunetan zabal-
duko dute asmatzen duenak 
Dukiena jatetxean bi lagunenda-
ko afaria irabaziko du. Euro baten 
truke ohiko tokietan eskura dai-
tezke kinielarako txartelak.

Astelehenetik eguaztenera gaztetxoei zuzendutako 
ekitaldiak eguerdian eta arratsaldean, 17:00etan

Olentzero Aramaiora iritsiko da gaur arratsaldean.  |   GoiENA

Antzezlaneko irudi bat, asteburuko estreinaldikoa, Arrasaten.  |   julio cAllEjA

E.m.  |  ArAMAio

Joan den asteko bileraren ostean, 
Agenda 21eko ekintza plana 
lantzeko bigarren herri batza-
rra izango da gaur, eguena, 
osoko bilkuren aretoan, 18:00e-
tan. Ekintza plana osatzen duten 
programen artean garrantzi-
tsuenak aukeratu zituzten par-
taideek aurreko astean, eta 
horiek aztertzea, ekarpenak 
eginez, da gaurko bileraren 
helburua. Orain arte landutako 
dokumentuak www.aramaio.
org webgunean daude eskura-
garri.

bainuetxeak eta loteria 
Pentsiodunei zuzenduta, bai-
nuetxetara joateko irteeren lehen 

txanda otsail eta abuztu bitar-
tean izango da eta eskaerak 
aurkezteko epea urtarrilaren 
17ra arte dago zabalik. Bigarren 
txandari dagokionez, 2011ko 
irailetik abendura bitartean 
izango da eta izenematea, kasu 
horretan, maiatzaren 16rako 
egin behar da. Eskaera egiteko 
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren 
udaletxeko bulegora jo behar 
dute interesatuek. Argibide 
gehiago udaletxean, 945 44 50 
16 telefonoan jaso daitezke.

Bestalde, Alaiak erretiratuen 
elkarteak oharra bidali digu: 
abenduaren 22ko Gabonetako 
Loterian bazkide bakoitzak 3 
euro jokatzen zituen ondoko 
zenbakiarekin: 66.304.

Agenda 21: herritarrekin batzarra 
gaur arratsaldean udaletxean

E.m.  |  ArAMAio

Doke taldearen azken antzez-
lana ikusteko aukera izango da 
domekan kultura etxean, 20:00e-
tan. Iragana iragan izenburu-
pean, Mondragon hiriaren 
sorreraren 750. urteurrenari 
eutsi diote Dokeko kideek. Hain 
zuzen, Arrasate-Mondragon 
binomio itxuraz gatazkatsua 
umorezko klabean landu dute; 
Josemari Velez de Mendizaba-
lek idatzitakoa da antzezlana 
eta, Itziar Rekalderen zuzenda-
ritzapean, hauek izango dira 
agertokian: Eugenio Etxebeste, 
Arantza Ezkurra, Mikel Iras-
tortza, Saioa Iturbe, Josu Jau-

regi, Marga Merkader, Mariasun 
Pagoaga, Itziar Rosado eta Ele-
na eta Jesusmari Velez de Men-
dizabal.

bospasei urte antzerkian 
Doke taldea orain dela bospasei 
urte sortutakoa da eta aurretik, 
2006an, Pedro Ignacio Barrutiak 
(Aramaio, 1862) XVIII. mendean 
idatzitako Actto para la Noche 
Buena antzezlana berreskuratu 
zuten taldeko kideek.

Azken lanaren estreinaldia 
aurreko asteburuan egin zuten 
Arrasaten. Domekan, esan beza-
la, Aramaiora iritsiko da Ira-
gana iragan.

'Iragana iragan' antzezlana 
domekan kultura etxean

araMaIo
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M a r m o l d e g i
e t a  g r a n i t o a k 

Gabonetako enkarguak hartzen dira

Gabon zoriontsuak, guztioi!

943 78 81 00 · 669 95 25 63

Salbador kalea 5, behea. ELGETA

Gudarien bidea 6     943 76 81 07     Elgeta     

Gabon zoriontsuak
elgetar guztioi!  

Andra Mari 2 ELGETA Tel.:943 76 80 98

G R U P O

Beak Gabon zoriontsuak
opa dizkizue!

O h a r r a k

hErrIxa dantzan
Abenduko azken domeka dugu 
honakoa; hortaz, hitzordua dugu 
Elgetan Herrixa dantzan ekime-
narekin. Beraz, hilaren 26an, 
dantza saio irekia izango dugu 
Espaloia Kafe Antzokian. 19:00e-
tan hasita eta ordu eta erdiz hain-
bat dantza egiteko eta ikasteko 
aukera egongo da Patxi Montero-
ren gidaritzapean. Gogoratu behar 
da sarrera doakoa dela.

tutorEa kzGunEan
Astelehenean, hilak 27, Elgetako 
KZgunean izango da Aitor Madrid 
tutorea. 09:00etatik 13:00etara 
egongo da, eta, ohikoa duen 
moduan, hainbat ikastaro egite-
ko aukera emango du. Ikastaro 
horiek 16 urtetik gorako erabil-
tzaileendako dira. Draw, gimp, 
sare sozialak, skype, Google tres-
nak, Blogger, Youtube... hamaika 
ikastaro aukeran. 

pIlota fInalak
Urtezahar eguerdian jokatuko 
dira pilotako finalak. 10:00etan 
umeen txapelketakoak jokatuko 
dira eta 11:30ean hasita nagusie-
nak. Aurrez aurre izango dira 
lehenengo Andoni Elortza-Odei 
Zenitagoia eta David Peñalver
-Sergio Bouzas bikoteak. Eta 
jarraian, Jose Mari Zubiaurre
-Iñaki Ugarteburu eta Angel Ibar-
luzea-Alberto Telleria.

lArrAItZ ZEbErIO  |  ElGEtA

Urduri daude Elgetan ere neska
-mutikoak. Gaur, Gabon bezpera, 
jaitsiko da Olentzero Intxortatik, 
eta, jakina denez, opariak ekartzen 
ditu zintzoak izan diren umeen-
dako, baina ikatza hain formalak 
izan ez direnendako. 18:30erako 
espero dugu Elgetan. Ilunpean 
eta kriseilua eskuan duela jaitsi-
ko da ikazkina Salbadorren behe-
ra. Eta ondoan eramango du astoa. 
Karga-karga eginda etorriko ote 
da?

Aurretik, Intxortara igoko 
dira herriko neska-mutikoak 
Olentzeroren bila. Entzun dugu 
aurten Mari Domingi ere Elgetan 

izango dela eta ipuin kontaketa 
saioa egiteko eskatuko diotela. 

txokolate-jana eta kantuak 
Herriko musika ikasle gazteenek 
Gabon kantuak eskainiko dizkio-
te gaur iluntzean Olentzerori, 
eta, itxaronaldia eramangarriago 
egiteko, txokolate beroa agindu 
dute Maala guraso elkarteko 
kideek. 17:00etatik aurrera bana-
tuko dute Herriko Plazan. Hori 
bakarrik ez, bihar, Gabon eguna, 
etxez etxe kantuan egiteko gon-
bita ere egin dute guraso elkar-
tetik. Musika irakasle Lorea 
Larrañagak laguntza eskaini du 
kantuak prestatzen laguntzeko, 

eta Adolfo Jainagak ere parte 
hartuko duela agindu du. Jaki-
narazi dute bihar 11:00etan eman-
go diotela hasiera ibilbideari 
Herriko Plazatik.

haur parkea eta skate saioa 
Bost eguneko haur parkea izan-
go dugu aurten Elgetan. Eta 
sarrerak dagoeneko salgai daude 
Julianen kioskoan. Urtarrilaren 
3an egingo den skate saiorako 
izenematea ere zabalik dago. 
Ezinbestekoa da 5 urtetik gorakoa 
izatea, baina plaza mugatuak 
dira; beraz, interesa edukiz gero, 
eman lehenbailehen izena ludo-
tekan edo gaztelekuan.

Ordu gutxi batzuk besterik ez da falta 
Olentzero Intxortatik Elgetara jaisteko
urtero moduan, herriko neska-mutikoak ikazkinaren bila irtengo dira intxorta 
aldera; 11:00etarako egin dute hitzordua Herriko Plazan

Olentzero, iaz, Elgetako Herriko Plazan.  |   l.z.

l.Z.  |  ElGEtA

Etxean hazitako barazkiak, 
babarrunak, sagarrak, intxau-
rrak eta abar eskaintzen dituz-
ten baserritarren eta ortuzainen 
zerrenda ikusgai dago elgeta.
org webgunean. 

Jose Luis Larrañaga (Jari-
kotxo), Jose Antonio Ojanguren 
(Aizkorta), Sebas Arantzabal 
(Zabaleta), Pedro Mari Ubera 
eta Arantza Askasibar (Jalotza) 
dira zuzeneko salmenta egiteko 
prest agertu diren lehenengo 
bost produktoreak. Barazkiak, 
patatak, babarrunak, intxaurrak 
eta sagarrak eskaintzen dituzte, 
nork bere produkzioaren ara-
bera. 

Produktu horiek erosteko 
interesa izanez gero, produkto-
reekin ipini behar da harrema-
netan. Udalak zubi lanak egin 
ditu orain arte. Aurrerantzean 

saltzailearen eta eroslearen 
artean finkatuko dira salneurria, 
maiztasuna-eta.  

Etxeko produktuak 
"Zerrendako baserritarrek ezin 
dutelako gehiago eman, base-
rriko produktuak erosi nahi 
dituen herritarren bat lortu 
ezinik geratzen bada jar dadila 
gurekin harremanetan", adie-
razi dute Udaletik. "Komeni 
zaigu interesa daukaten herritar 
guztien berri izatea. Eta, behar 
izanez gero, sustatuko dugu 
baserritar gehiago anima dai-
tezen etxeko produktuak eskain-
tzera". Gogoratu behar da, aldi 
berean, herriko dendetan ere 
herrian egindako produktuak 
eskaini ohi dituztela. Herriko 
zenbait produktorek denda horie-
tan jartzen dituzte salgai etxeko 
produktuak.

Herriko bost produktore 
gertu daude zuzeneko 
salmenta egiteko 
Erosteko interesa dutenek zuzenean jarri behar 
dute harremanetan produktoreekin

a

PrODUKTOrEAK

baserria produktuak teleFonoa

jose luis larrañaga Jarikotxo barazkiak, patatak, babarrunak, intxaurrak 943 76 54 92

Sebas arantzabal zabaleta patatak, babarrunak, porruak, intxaurrak 943 76 54 39

jose antonio ojanguren aizkorta patatak, babarrunak 943 76 81 88

Pedro Mari ubera ortua sagarrak 943 76 80 28

arantza askasibar Jalotza intxaurrak 943 76 81 41
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Artekale 2 ELGETA
Tel.: 943 76 82 84

Gabon 
zoriontsuak!

xAbIEr UrtZElAI  |  ArrAsAtE

Ointxe! Saskibaloi Taldearen eta 
MUren eskutik abenduaren 26an, 
27an eta 28an gazte mailako sas-
kibaloi onena batuko da Arrasa-
ten, Iturripen. 

Hala, Gabonetako III. Euska-
diko Kutxa txapelketak Euskal 
Herriko, Bartzelonako eta Errio-
xako taldeak elkartuko ditu. 
Aurrez aurre izango dira Euskal 
selekzioko kadete mailako taldea, 
Goierri, Logroñoko Clavijo, Bar-
tzelonako Cornella, Iruñeako 
Lagunak eta Mondragon Uniber-
tsitateko ordezkariak. 

Torneoa MUko eta Lagunak 
taldekoek hasiko dute, domekan, 

16:30ean. Ondoren, 19:00etan, 
Euskadiko selekzioak eta Clavi-
jok jokatuko dute. Hilaren 27an, 
10:15ean hasiko dituzte partiduak, 
eta guztira lau partidu jokatuko 
dituzte egun horretan –Baita Hot 
Shot-en lehiaketa ere.

Hilaren 28an, finala 
Aurreko egunetan kanporaketa 
faseak gainditu ostean, hilaren 
28an finalerdiak –10:30ean hasita– 
eta finala (12:30) jokatuko dute. 
Eta, 14:15ean egingo dute torneo-
ko sari banaketa. 

Bistan da, iazkoa ikusi ostean, 
aurtengo edizioan Euskadiko 
selekzioa dela talde faboritoetako 

bat, eurak dira txapeldun ohiak. 
Eta, eurekin batera finalera sal-
to egin zuen Cornella talde indar-
tsuak ere izango du zeresana.

Gainontzeko lau taldeak, bai-
na, ez datoz Gabon-pasa. Euren 
txapelketetan ondo sailkatuta 
dauden taldeak dira, baina, tor-
neoak balioko du lurralde bakoi-
tzeko gazte mailetan ze kategoria 
dagoen ikusteko. Eta, Gipuzkoan 
dagoen maila ona erakusteko 
ardura izango dute bertako bi 
ordezkariek, Goierrik eta MUk.

Torneoko partidu guztien berri 
izateko, Arrasateko klubeko web-
gunetik jaitsi dezakezue triptikoa 
www.ointxe.com.

aurten ere gazte mailako saskibaloi onena 
izango da ointxe! eta Muren eskutik
Hirugarren urtez puntako saskibaloi torneoa antolatu dute, hilaren 26an hasita

Ointxe! taldeko gazte mailako ordezkariak, zuzendariekin batera, martitzenean egin zuten aurkezpenean.  |   irAti GoitiA

x.U.  |  bErGArA

Aloña Mendik eta Mondrak etxean 
jokatuko dute 2010eko azken jar-
dunaldia, eta Aretxabaletak eta 
Bergarak kanpoan. Hala, jardu-
naldi berezi honetan Bergarak 
eta Aretxabaletak bihar, hilak 
24, jokatuko dituzte partiduak. 
Bolada onean dagoen Aretxaba-
letak 15:30ean Hondarribian, eta 
behetik gora datorren Bergarak 

Herrerako zelaian, Donostian 
(16:30). Mondrak eta Aloña Men-
dik, berriz, hilaren 26an jokatu-
ko dute, domekan. 

Entrenatzaile aldaketa, aloñak
Domekan Aretxabaletaren kon-
trako derbia galdu ostean, Aloña 
Mendiko futbol saileko zuzenda-
ritza batzordea bildu egin zen, 
eta Pablo Diez kargutik kentzea 

erabaki zuen. Zuzendaritza batzor-
dearen arrazoia oso garbia: "Tal-
deak daraman bolada txarra 
bukatzeko irtenbideak topatzea". 
Hori horrela, Aitor Orueta izan-
go da Ohorezko Erregional mai-
lako entrenatzaile berria, orain 
arte kirol zuzendari lanetan ibi-
li den etxeko gizona. 

Mondrak, azkenik, joan den 
astean Idiazabaletik balio han-
diko hiru puntu ekarri ostean, 
domekan Pasajesen kontra joka-
tuko du Mojategin, hirugarren 
postuan dagoen taldearen kontra, 
16:30ean.

aloña Mendik entrenatzailea aldatuz 
amaituko du urtea; agur Pablo Diezi

Arizmendi Ikastolak antolatuta, Gabonetako Emakumezkoen 
Futbol Txapelketa barruan, senior mailako txapelketa Super 
Ligako Realak, Athleticek eta Eibarrek eta Debagoieneko selek-
zioak jokatuko dute, abenduaren 31n, Ibarra futbol zelaian 
(Aretxabaleta). Hala, parte-hartze horrekin torneoan Euskal 
Herriko talde indartsuenetako ordezkariak izango dira. Bestalde, 
Gabonetako txapelketaren barruan baita ere, infantil eta kadete 
mailetako partiduak abenduaren 30ean jokatuko dituzte, goizez 
eta arratsaldez.

emakumezkoen Super ligako reala, athletic, eibar, 
eta Debagoieneko selekzioa, hilaren 31n ibarran

Ibarreko Futbol Eskoletako jokalariak Aretxabaletako Ibarra 
futbol zelaian egingo duten Bixente Etxeandia Txapelketan ibi-
liko dira buru-belarri. Hilaren 26an 2002an jaiotako neska-muti-
koek lehenengo fasea jokatuko dute. Hilaren 27an, 2000 urtean 
jaiotakoen txanda izango da, eta hilaren 28an, 2001ean jaiotakoe-
na. Hala, lehenengo faseko txapelduna eta azpitxapelduna urta-
rrilaren 3an jokatuko dituzten azken fasera sailkatuko dira. Hori 
horrela, ondo bidean hilaren 3ko finalak 17:00etan hasiko dituz-
te, eta 18:30ean izango da sari banaketa. 

abenduaren 26an hasiko dute Futbol eskolako 
bixente etxeandia eguberritako txapelketa

Orain arte abenduan banatu badituzte ere, aurtengo DKS sariak 
urtarrilean banatuko dituzte, Aramaion. Hori da aurtengo edi-
zioak izango duen aldaketa nabarmenena, gainontzekoan kirol 
sari horien helburuak bere horretan jarraitzen duelako: urtean 
zehar kirol mailan nabarmendu diren lagunak saritu, eta neurri 
berean, Debagoieneko kirolaren alde lanean dabiltzan herritarrei 
merezitako errekonozimendua egin.

urtarrilaren 21ean banatuko dituzte Debagoieneko 
kirol Sariak, oraingoan aramaion

Urteko azken egunean, ohiturari jarraituz, San Silbestre laster-
keta egingo dute Oñatin, Antxintxiketan atletismo taldeak anto-
latuta. 16:30ean hasita gaztetxoendako probak egingo dituzte, eta 
nagusiek 17:00etan dute hitzordua, herriko kaleetan zehar pres-
tatu duten zirkuituan. Ez da izango, baina, eguneko kirol hitzor-
du bakarra, Zubikoan Debagoieneko esku-pilota txapelketen 
finalak jokatuko dituzte-eta.

arrasateko Santamasetako krosak oñatin izango du 
errelebua, San Silbestre lasterketarekin, hilaren 31n

Txapelketaren aurkezpeneko irudi bat.  |   ArizMENdi
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opari ederrak zure esku!

Zozketa bereziak 2011n 

Home Cinema zuretako
 2011n bazkide izaten jarraitzen dutenen fideltasuna sarituko dugu.
 Otsailaren 14an Home Cinema bat zozketatuko dugu bazkide izaten jarraitzeko erabakia 

 hartzen dutenen artean.
 Ezaugarriak dira: Panasonic SC-PT350W DVD Home Theater Sound system.

Abantailaz betetako kluba!

Tel.: 943 25 05 05 | e-posta: kluba@goiena.com | 2011 urteko bazkidetza: 48 euro.

www.goienakluba.com

gabonetan 
oparitu txartela

 Gabonetarako opariren bat falta bazaizu, 
aukera paregabea duzu: oparitu Goiena 
Klubeko txartela.

 Urtean 48 euro ordainduta askotariko 
abantailak izango dituzu. 

Irabaz itzazu 350 euro
 2011rako oparien artean 350 euro zozketatuko ditugu.
 Otsailaren 28a baino lehen bazkide egiten direnen artean egingo dugu 
zozketa.
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mIrIAN bItErI  |  ArrAsAtE

Euskal Herri mailako lehiaketa 
bitxia antolatu du Arrasateko 
AED elkarteak: euskarazko palin-
dromo lehiaketa, hain justu ere. 
Palindromoa zer den? Bada, 
aurretik atzera nahiz atzetik 
aurrera berdin irakurtzen den 
hitza, zenbakia edo esaldia.

AEDko teknikari Melina 
Lopezek azaldu digu parte-hart-
zaile bakoitzak nahi beste lan 
aurkez ditzakeela. Hori bai, lanek, 
ezinbestean, ulergarriak eta zen-
tzudunak izan beharko dutela 
gaineratu du. Palindromoen 
luzera baloratuko da, epaitzeko 
orduan erabakigarria izango ez 
bada ere. Horren harira, azpi-
marratu nahi izan du palindro-
moaren luzera hitzen arteko 
espazioak kontuan hartu gabe 
neurtuko dela.

otsailaren 11 baino lehen 
Lanak aed@aedelkartea.com helbi-
dera bidali behar dira, abendua-
ren 28tik otsailaren 11ra, palin-
dromoarekin batera egilearen 
izen-abizenak, adina, helbidea 
eta telefonoak jarrita. 

Epaimahaiari dagokionez, 
Lopezek aipatu digu Markos 
Gimeno palindromo egileak eta 
Erdu AEK-ko eta Arrasateko 
Udal Euskaltegiko ordezkariek 
osatuko dutela. Irabazleak ots-
ailaren 21ean jakinaraziko dituz-
te, AED elkartearen webgunean 
(www.aedelkartea.com) eta Face-
booken.

Bi sari banatuko dituzte: Eus-
kal Herriko onenak Debako 
Txindurri-Iturri landetxe eta 
sagardotegian bi lagunendako 
sagardotegi afaria, logela eta 
gosaria irabaziko du; eta Arra-

sateko onenak, ostera, Arrasate-
ko Txondorra erretegian lau 
lagunendako etxeko menu 
berezia.

"Modu jolasgarrian"
Lopezek gogorarazi du urtero 
antolatzen dutela lehiaketa, eta 
aurten zerbait berezia egitea era-
baki dute. Hainbat aukera azter-
tu ostean, azkenean, euskarazko 
palindromoena egitea erabaki 
dute. Haren esanetan: "Modu 
jolasgarrian hizkuntza lantzeko 
aukera polita eskaintzen duela 
iruditzen zaigu". 

Lehiaketa bitxia dela eta, hor-
taz, eskualde mailan antolatu 
beharrean Euskal Herri mailan 
egitea erabaki dutela ere esan 
digu: "Normalean, Debagoienean 
antolatzen ditugu horrelako lehia-

ketak, baina aurtengoa orain arte 
egin den bakarrenetarikoa da, 
eta hori zabaltzea merezi duela 
uste dugu". 

lehena, 1923. urtean
Azken horren harira, AEDko 
teknikariak azaldu du 1923koa 
dela ezagutzen den euskarazko 
palindromoen lehen aurrekaria.
Ebaristo Bustintza Kirikiño idaz-
leak antolatu zuen lehenengo 
lehiaketa 1923ko abenduaren 16an, 
Euzkadi egunkariaren orrietatik. 
Bi hilabeteotan 150 palindromo-
tik gora jaso omen zituzten erre-
dakzioan. 

tailerra hilaren 28an
Bestalde, AEDn ohartu dira ez 
dela horren samurra horrelakoak 
sortzea, eta, hori dela-eta, horren 
gaineko tailerra gertatu dute 
abenduaren 28rako. Ermuko 
Markos Gimeno palindromo egi-
leak eskainiko du, 18:30ean, Kul-
turaten. Tailerra hitzalditxo 
batekin hasiko da, palindromoen 
gaineko azalpen orokorrekin, 
eta jarraian, Gimenok hainbat 
arau eskainiko dizkie parte har-
tzen dutenei, palindromoak sor  
ditzaten. Aukera polita ideiak 
hartu eta lehiaketan parte har-
tzeko. 

euskarazko palindromo lehiaketa 
antolatu dute lehenengoz bailaran
AEdk gertatutako ekimen horrekin hizkuntza "modu jolasgarrian" lantzea lortu nahi da

AEDko Maite Agirre eta Melina Lopez, palindromo lehiaketan parte hartzeko gonbita egiten.  |   MiriAN bitEri

Esanak

"Orain arte 
antolatu den 
bakarrenetarikoa 
da gurea" 

M e l i n a  l o P e z   |  a e d - k o  t e k n i k a r i a

Zer da 
palindromoa?

Palindromoa hitz edo 
espresio kapikua da. 
Ezkerretik eskuinera zein 
eskuinetik ezkerrera 
berdin irakurtzen den 
hitz, esaldi edo zenbakia 
da, hain justu ere. Hitz 
horiek alderantziz 
irakurrita ere espresio 
zentzudunak dira 
hizkuntza berean, nahiz 
eta esanahiak ezberdinak 
diren. Palindromos hitza 
grekoa da. Atzeraka 
korrika esan nahi du.

Esate baterako, 
3.883 zenbakia 
palindromoa da; Euskal 
hizkuntzan, arazi eta 
izara aipa daitezke. 
Hitz-jokoak gustatzen 
zaizkienendako dira.

jAiki

Jaiki elkarteak antolatuta, dantza 
ekitaldi berezia izan zen joan den 
egubakoitz iluntzean 
Aretxabaletako Arkupen. 
Marianela ruizen eskutik butoh 
dantza ezagutzeko aukera izan 
zuten hara joan zirenek. Nagore 
Perez Larak eta Mireia Morenok, 
berriz, kontakt-inprobisazio 
dantzak eskaini zituzten.  

butoh eta 
kontakt-
inprobisazioa
arkupen

m.b.  |  EskoriAtzA

Martxan da Huhezinema euskal 
film laburren jaialdiaren lau-
garren edizioa. Dagoeneko 
lehiaketan parte hartzeko deial-
dia zabalik dago, eta martxoa-
ren 25ean amaituko da lanak 
bidaltzeko epea.  

Aurtengo egitarauak iazko 
edizioaren ildotik jarraituko du. 
Dokumental, fikzio eta anima-
ziozko film laburrak jasoko 
dituzte. 10 lan onenei saria ema-
teaz gain, euskarazko lan onena, 
film labur onena eta publikoaren 
lan gustukoena sarituko dira. 

Jaialdia maiatzaren 11n eta 12an 
izango da. Lehenengoan, hitzal-
diaz gain, Ikus-Entzunezko 
Komunikazioko 3. eta 4. maile-
tako ikasleen lanak ikusi ahal-
ko dira; eta maiatzaren 12an, 
lan onenak eskainiko dira eta 
sari banaketa egingo da. 

oñatiko rallya
Bestalde, urtarrilaren 8an Oña-
tiko I. film laburren rallya  
egingo dute. Ekitaldia institu-
tuan izango da; 09:30ean hasiko 
da  eta 22:30ean amaitu, sari 
banaketa eginda.

Martxoaren 25era arte aurkeztu 
daitezke Huhezinema 
lehiaketarako film laburrak
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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

AbENdUkO 
ZOZkEtA

Abantailaz betetako kluba!

UmEENtZAkO lIbUrUA

Bidali KLUBA LIBUrUA
[Bazkidearen zenbakia] 
215800 zenbakira.

dANbAkAkO pACkA

Bidali KLUBA danbaka
[Bazkidearen zenbakia] 
215800 zenbakira.

Bidali KLUBA ipuina
[Bazkidearen zenbakia] 
215800 zenbakira.

UmEENtZAkO IpUINA

UmEENtZAkO  dVd-A

Bidali KLUBA DVD
[Bazkidearen zenbakia] 
215800 zenbakira.

UmEENtZAkO pUZZlEA

ErrEmEIxUAk dVd-A

Bidali KLUBA ErrEMEIXUAK
[Bazkidearen zenbakia] 
215800 zenbakira.

SArI NAgUSIA
AZArOA-UrtArrIlA

pArtE-HArtZAIlE gUZtIEN ArtEAN ZOZkEtAtUkO dA 

26 HAZbEtEkO tElEbIStA

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

Tel.: 943 25 05 05 | e-posta: kluba@goiena.com | Kuota: 48 €.

Lord Witch bergararrak.  |   GoiENA

ArANtZAZU EZkIbEl  |  bErGArA

Urtarrilaren 14an izango da Dan-
bakako finala. Lord Witch, Xarma 
eta Desprezio iritsi dira laugarren 
edizio honetako finalera. Beti 
bezala, Elgetako Espaloian izan-
go da finala, 22:30ean hasita.  

Hiru taldeek euren emanaldia 
egin ondoren Atom Rhumbak 
kontzertua eskainiko du. Danba-
kako finaleko talde gonbidatua 
izango dira bilbotarrak. Rock-and
-roll taldeak Gargantuan Melee 
azken lana zuzenean aurkeztuko 
du Espaloian; euren euskarazko 
lehen abestia jasotzen du lanak: 
Istingako mutikoa.

finaleko taldeak 
Estiloari fideltasunak eta jarrerak 
eroan ditu hiru taldeak finalera. 
Lord Witch bergararren gainean 
epaimahaiak ondokoa dio: "Tau-
laratze oso zaindua, detaileak 
asko zainduta. Zuzenean asko 
irabazten dute eta ikuskizuna 
ematen dute, ikuskizuna dira". 

Xarma ondarrutarren gainean 
"mezua" daukatela dio epai-
mahaiak: "Kantu onak dituzte, 
garapen eta aldaketa nabariekin", 
gaineratu dute.

"Bada ordua XXI. mendean 
Do It Yourself edo Egizu zuk zeuk 
errebindikatzeko. Naturaltasun 

handia dute eta koherenteak dira", 
dio epaimahaiak Soraluze eta 
Bergarako Desprezio taldeaz.

sariak 
Talde irabazleak diskoa graba-
tuko du Shot estudioan. Kutxak 
babestutako saria izango da. 
Debagoieneko talde onenak, oste-
ra, MUk babestuta, bideoklipa 
grabatuko du. 

Gainera, ikusleen artean Lai-
no skate parkeak emandako ska-
te materiala eta urtebeteko sarre-
ra doan zozketatuko dituzte. 
Sarrerak salgai daude 5 eurotan 
(Gaztekutxarekin, 3 euro).

Atom Rhumba talde bilbotarra izango da Danbakako finaleko talde gonbidatua.  |   GoiENA

Estiloari fideltasuna eta jarrera 
saritu dituzte finalera iristeko

Danbakako finala urtarrilaren 14an izango da

saria izango da shot estudioan diskoa grabatzea

l o r d  w i t c h

"Euren estiloa, 
heavya, 
muturreraino 
defendatzen dute; 
birtuosoak dira"

Xarma ondarrutarrak.  |   GoiENA

X a r m a

"gauzak ondo 
egiten dakite eta 
ondo pasatzen  
dute; guztia  
ematen dute"

Soraluze-Bergarako Desprezio.  |   GoiENA

d e s p r e z i o

"Freskotasuna 
daukate eta 
kontzertu 
dibertigarriak egiten 
dituzte"

Epaimahaikoen iritzia taldeei buruz
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1. etXebizitzak

101. SalDu
aramaio. aukera paregabea. 
2001eko etxebizitza salgai. 70 
metro koadro. garaje itxia. gan-
bara. zuzenean bizitzera sartze-
ko moduan. aita gabirel kalean. 
177.300 euro. 656 73 13 21

arrasate. erguin kalean etxe-
bizitza salgai. hiru logela, egon-
gela, sukaldea eta komuna. 
205.000 euro. 606 8671 97

eskoriatza. 47 metro koadroko 
apartamentua salgai. logela bat. 
sukaldea jantzia. garajearekin. 
hiru urteko eraikuntza. 21:00e-
tatik aurrera deitu, mesedez. 
650 95 56 44

oñati.  60 metro koadroko 
etxebizitza salgai san lorentzon. 
bi logela, komun bat eta sukalde
-egongela. Jantzia eta berritua. 
192.000 euro. deitu 20:00ak 
eta 22:00ak artean, mesedez. 
699 78 47 49

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. deitu 647 24 80 02 
telefonora.

 
103. errentan eMan

aramaio. bi etxebizitza ematen 
dira errentan. bata, handixeagoa, 
pedro ignazio barrutia kalean. 
bestea, txikixeagoa. deitu 647 
22 09 38 zenbakira.,

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

arrasate.  zarugalde kalean 
etxebizitza ematen da errentan. 
sukaldea, egongela, bi komun 
eta bi logela. berokuntza eta 
igogailuarekin. 656 75 00 94

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. san lorentzon etxebizi-
tza ematen da errentan. hiru 
logela, bi bainugela, egongela 
eta sukaldea. 650 56 62 06

 
104. errentan Hartu

bergara. etxebizitza baten bila 
nabil alokairuan hartzeko. hiru 
logela izatea beharko nuke. gil-
berto da nire izena. deitu 654 
24 13 27 telefonora.

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

 
105. etXeak oSatu

arrasate. logela ematen da 
errentan, sukaldea eta egonge-
la erabiltzeko eskubidearekin. 
deitu 666 68 00 04 telefono 
zenbakira.

arrasate. ikasleendako logela 
ematen dut errentan, komun 
partikularrarekin. unibertsitate-
tik gertu, erguin auzoan. deitu 
648 19 10 38 zenbakira.

bergara.  logela ematen da 
errentan. emakume batentzat, 
nahiago. sukaldea erabiltzeko 
eskubidearekin.deitu  650 62 
12 94 telefono zenbakira.

oñati. etxea osatzeko gela bat 
edo bi ditugu errentan emateko 
errekalden. deitu 18:00etatik 
aurrera 653 74 87 51 edo 699 
46 76 11 zenbakietara.

 2. garajeak

201. SalDu
aretxabaleta.  garaje itxia 
salgai santakrutz 25-27an. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 630 46 36 71

 
203. errentan eMan

bergara. garaje itxia ematen 
da errentan ibargarai etorbidean. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 679 74 00 61.

 

4. lana

401. eSkaintzak
Debagoiena. emakume eus-
kaldun bat behar da emakume 
heldu bat zaindu eta etxeko lanak 
egiteko.696 46 03 85

402. eSkaerak
arrasate. neska euskalduna, 
haur hezkuntza ikasketak buru-
tutakoa, umeak zaintzeko gertu. 
esperientziaduna. interesatuok 
deitu 615 76 19 82 zenbakira. 

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

arrasate. emakume euskaldu-
na gertu orduka plantxa zein 
garbiketa lanak egiteko edo ume 
eta nagusiak zaintzeko. 699 54 
17 27

arrasate. nagusi eta umeak 
zaindu eta garbiketa lanak egin-
go nituzke. gauez zein egunez. 
deitu 618 14 71 34 telefono 
zenbakira.

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

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. interesatuok 
deitu 659 37 41 95 telefono 
zenbakira. 

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. garbiketa lanak 
zein pertsona nagusien zainke-
ta lanak egiteko gertu nago. 
posible balitz bergaran, baina 
auto propioa daukat bailara 
osoan mugitzeko. gilberto da 
nire izena. 654 24 13 27

Debagoiena osoan. neska 
gazte eta txakurzale amorratua 
prest,edozein txakur pasiatzeko 
astean zehar. kotxe propioarekin. 
deitu 679 24 43 42 edo 943 
77 19 97 zenbakietara.

Debagoiena. neska euskaldun 
eta arduratsua prest umeak 
zaintzeko, astelehenetik ostira-
lera, ordutegi malguarekin. 
prezioa, negoziagarria. 679 24 
43 42 edo 943 77 19 97

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

Debagoiena.  mutila gertu 
gabonetan edozelako lanetan 
jarduteko. 654 98 69 14

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
gertu ile-apaindegian lan egite-
ko edo garbiketa zein nagusien 
zainketarako. 619 23 37 30

Debagoiena.  gizona gertu 
eraikuntzan jarduteko (erakuntza 
ofiziala naiz) edota garbiketa 
lanetarako. 639 41 68 38

Debagoiena. neska gaztea, 
lanerako gogo handiz, gertu 
etxeko lanak egin, ume edo 
nagusiak zaindu edota bestela-
ko lanetan jarduteko. ana maria. 
deitu 943 79 90 21 edo 620 
83 59 50 zenbakietara.

D e b a g o i e n a .  n a g u s i  e ta 
umeak zaintzen edo garbiketa 
lanetan jarduteko prest nago. 
deitu 638 89 98 60 telefono 
zenbakira

Debagoiena. neska gaztea 
gertu lan hauetarako: zerbitzari 
(hiru urte eta erdiko esperientzia), 
garbiketa lanak (etxeak, atariak 
eta abar) eta ume zaintzaile. 
deitu 664 37 49 85 telefono 
zenbakira.

Debagoiena. emakume batek 
garbiketa lanak egin edo nagusiak 
zainduko lituzke asteburuetan. 
deitu 699 09 46 26 telefono 
zenbakira.

 

5. irakaSkuntza

502. eMan
arrasate. neska gazte euskal-
duna lehen hezkuntzako ikasleei 
ikasketetan laguntza emateko 
prest. 616 32 73 08

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

bergara.  ingeleseko eskola 
partikularrak ematen ditut. mai-
la guztiak. azterketak gertatzeko 
ere bai. 618 91 32 89.

bergara. goizez etxera joanda 
ingeleseko eskolak ematen ditut. 
gurasoei zuzendutako eskolak, 
ohiko maila lortzeko. pazientzia 
handia daukat. 679 74 00 61.

Debagoiena. gaztea gertu inge-
leseko eskola partikularrak eman 
edo itzulpenak egiteko. ama-hiz-
kuntza ingelesa dut. etxeko garbi-
tasunak ere egingo nituzke. espe-
rientziaduna.682 64 60 99.

 

6. Motorra

601. SalDu
vW transporter. 1,9 turbo 
diesel. 6 plazakoa. 2000ko aben-

duan matrikulatua. udaleko zerga 
2011ko ekainera arte ordainduta. 
iat (itV) otsailera arte. 180.000 
km. 6.590 euro. hau da zenbaki 
zuzena, aurrekoan oker atera zen
-eta: 678 30 42 02

 

7. aniMaliak

701. SalDu
indioilarrak. bi indioilar ekolo-
giko salgai. 18-20 kilokoak. 200 
euro. 669 41 69 46

Persiar katakumea. salgai, 
arra da eta zuri-zuria. oso mai-
takorra da eta  familia baten bila 
dabil. irailaren 9an jaiotakoa, 
ikusteko aukera.  interesatuok 
deitu zenbaki hauetara: 943 79 
96 55 edo 685 72 46 86

zaldiak.  zaldi arabiarra eta 
moxal emea salgai, euren doku-
mentazioarekin. interesatuok, 
deitu zenbaki honetara: 675 70 
85 74

703. eMan
Cocker zuri-beltza. ematen 
da arrasaten. 5 urtekoa. emea. 
ondo hezitakoa. oso polita. 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.

txakur oso polita ematen da 
opari. 11 hilabeteko txakur mez-
tizoa da. setter gorputzarekin 
baina golden retrieverren kolo-
rearekin. oso polita eta maita-
garria. oso obedientea. opari-
tzen da ezin dugulako eduki eta 
pena handiz oparitu behar dugu. 
bakarrik ondo zain dezakeen 
pertsona bati emango diogu. 
umeekin egon da beti. deitu 679 
23 27 93 telefonora.

 
704. beStelakoak

Setterra galdu . dugu berga-
ran, goiko estazio inguruan, 
azaroaren 20ko eta 21eko aste-
buruan. setter ingelesa, arra, 
zuri-beltza. aurkitu edo ikusi 
baduzu, deitu, mesedez, zenba-
ki honetara: 688 62 84 25

 

8. Denetarik

801. SalDu
bikien karroa.  aulkitxoak, 
kapazoak, maxi-cosiak eta  bakoi-
tzaren zakutxoak barne.669 08 
18 82 edo 943 79 76 75

bi ohe. salgai, koltxoi eta somie-
rrarekin. 1,5 neurrikoa. gau-mahaia 
eta idazmahaia, apalekin. 650 
62 61 78

eskiatzeko botak.  salgai. 
estreinatzeke. nordica etxekoa, 
easy move sX modeloa, nesken-
dako, 24,5 neurrikoak. prezio 
interesgarria. 626 64 63 34

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

kapazo eta aulkia. grupo 0 
kapazoa eta aulkia salgai. baita 
autorako aulkia ere. 0tik 18 kilo-
raino. 659 24 01 52

ordenagailua eta Home 
Cinema. packard bell ordena-
gailua eta home cinema, philips 
etxekoa, salgai. 943 79 60 89.

Snow taula. burton custom 
1,56 + burton fijazioak (m). 
egoera onean. 190 euro. 630 
65 04 03

umearendako osagarriak. 
aulkia eta kapazoa, derby etxe-
koak. etxerako sehaska, koltxoi 
eta guzti, eta bidaiatzeko sehas-
ka. komun musikala. dena 250 
euroan. 652 74 85 82

 
802. eroSi

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

inkubadora. bigarren eskuko 
inkubadora bila nabil, txitak eta 
galeperrak ateratzeko. 686 50 
06 92

 
803. eMan

Sofa.  egoera onean dagoen 
sofa, hiru plazakoa, ematen da 
opari arrasaten. 943 79 88 83

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

806. galDu
irakurtzeko betaurrekoak. 
abenduaren 9an, eguena, galdu 
nituen bergarako industrialdetik 
kiroldegirako bidean. aurkitu 
badituzu, deitu: 943 76 28 35.

liburuak. azaroaren 5ean, 
arrasateko udal liburutegiko 
poltsa bat galdu nuen herriko 
plazan edo inguruetan. poltsa 
barruan bi ipuin eta umeendako 
bi dVd zeuden (liburutegikoak). 
aurkitu baduzu, deitu, mesedez, 
telefono honetara. eskerrik asko. 
619 87 57 48,

Pultsera. Joan zen azaroaren 
25ean perla urdindun urrezko 
pultsera galdu nuen kontzeziño 
eta erguin artean. 675 71 75 14 
edo 943 79 42 65 

 
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. 943 
76 01 30

 

9. HarreManak

904. beStelakoak
gasteizera. egunero gastei-
zera autoan joaten naiz. 09:00e-
tan gasteizen egoten naiz eta 
13:00etan  bueltatzen naiz. 
Joateko bakarrik, edo bueltatze-
ko aukera. 690 19 82 79

iragarkia jartzeko biDeak: 

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.com   |   www.goiena.net/sailkatuak

eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 
ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

orDaintzeko atalak Dira:
- etxebizitza Saldu/errentan. lokala Saldu/errentan. garajea Saldu/errentan. Motorra Saldu/errentan.
egubakoitzean + astelehenean: 20,5 € (bez barne).
astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
modulu bakarra egubakoitzean edo astelehenean: 21 € (+bez).
egubakoitzean + astelehenean: 28 € (+bez).

zure     
iragarkiak

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA

SORALUZE

ANTZUOLA

Deba
Garaia
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: 

bergara
azpeitxi jatetxean 

zerbitzaria behar da.

943 76 55 00

IDAZKARI-KONTU 
HARTZAILE 

lanpostua bitarteko bezala betetzeko 
hautaketa prozesurako deialdia

Interesatuek bete beharreko 
baldintzak:
Titulazioa: Zuzenbide, Politika eta 
Administrazio Zientzietan, Soziologia, 
Enpresen Administrazio eta Zuzendari-
tza, Ekonomia edo Aktuarial eta 
Finantza Zientzietan lizentziadunak.

Lanpostuak 4.hizkuntza eskakizuna du.

Hautaketa-prozesuan parte-hartzeko 
eskaera aurkezteko epe: abenduak 29

Oinarriak webgunean: 
www.aramaio.org 

Aramaion, 2010eko abenduaren 21ean. 
Aramaioko alkatea
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domeka, 26

8:00 haurrekin jolasean 
8:15 ipupomamuai
8:45 marrazki bizidunal
10:45 kantari
11:15 ikusmira
11:45 iragana gogoratuz
12:15 berbetan
12:55 ur eta lur
13:30 ansorena 

txistularia
14:30 antzerki topaketak
16:00 txuleta festa
16:30 klik
17:00 gipuzkoa kultura
17:30 olentzero & co.
19:15 marrazki bizidunak
20:15 ainhoa garmendia 

sopranoa
21:15 tertulia
22:15 nire herria
22:45 danbaka

astelehena, 27

13:15 marrazki bizidunak 
13:45  kantari
14:15  berbetan
14:45  berriak
15:15 tertulia
16:15 ikusmira
16:45 berriak
17:10 marrazki bizidunak
17:45 txuleta festa
18:15 marrazki bizidunak
18:45 berriak
19:15 kantari
19:45 berriak
20:15 berbetan
20:55 berriak
21:15 karmele igartuari 

omenaldia
22:45 berriak
23:10 elizondoko 

abesbatza
23:55 berriak.

martitzena, 28

13:15 marrazki bizidunak 
13:45  kantari
14:15  onein
14:45  berriak
15:15 elizondoko 

abesbatza
16:00 kulturzulo
16:30 haurrekin jolasean
16:45 berriak
17:15 marrazki bizidunak
17:45 iragana gogoratuz
18:15 marrazki bizidunak
18:45 berriak
19:15 kantari
19:45 berriak
20:45 danbaka
21:15 berriak
21:45 nire herria
22:15 iragana gogoratuz
22:45 berriak
23:15 ansorena 

txistularia

eguaztena, 29

13:15 marrazki bizidunak 

13:35  kantari

14:00 berbetan

14:45 berriak

15:10 iragana gogoratuz

15:45 onein

16:15 28. klip

16:45 berriak

17:10 marrazki bizidunak

17:45 berriak

18:20 marrazki bizidunak

18:45 berriak

19:15 kantari

19:45 berriak

20:45 poesia eta kantua

21:55 berriak

22:45 organo zikloa

23:45 berriak

egubakoitza, 24

13:15 marrazki bizidunak 

13:45  kantari

14:15  onein

14:45 antzerki topaketak

15:15 ur eta lur

15:45 kulturzulo

16:15 klik

16:45 berbetan

17:15 marrazki bizidunak

17:45 gipuzkoa kultura

18:15 ipupomamua

18:45 danbaka

19:15 kantari

19:55 kantari

20:25 onein

20:55 olentzero & co. 

musikala

22:40 ainhoa garmendia 

sopranoa

23:35 gipuzkoa kultura

zapatua, 25

8:00 marrazki bizidunak 

10:00 ipupomamuai

10:30 olentzero & co.

12:40 onein

13:00 kantari

14:00 marrazki bizidunak

15:45 klik

16:15 haurrekin jolasean

16:30 kilometroak

17:30 kulturzulo

18:00 tertulia

19:00 antzerki topaketak

19:30 gipuzkoa kultura

20:00 danbaka

21:10 iragana gogoratuz

21:40 onein

22:15 tertulia

23:15 gipuzkoa kultura

23:45 giorgi abesbatza

eguena, 23

13:15 marrazki bizidunak 

13:45  kantari

14:15  onein

14:45  berriak

15:15  28. klip

15:45 haurekin 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 nafarroako euskal 

kantu txapelketa

23:15 goiena magazinea

GOIENA TELEBISTA

as t e a  g O i e n a n

GoiENA

Amaia Antzokian estreinatutako 
Olentzero & Co. musikala eskai-
niko dute Goiena telebistan 
bihar, egubakoitza. Musikalak 
pop-rock ukitu modernoa du; 
hala, rap-a, kabareta eta break 
dance-a ere entzun daiteke. 

olentzero 
musikalaz 
gozatzeko aukera

'olentzero & Co.'
Egubakoitza, 20:55

GoiENA

Gaurkoa, eguena, izango da aur-
tengo azkeneko Gipuzkoa kul-
tura saioa. debako sasiolako 
komentu-ospitaleaz jardungo 
dute eta baita oñatiko Arrikrutz 
koben gainean ere. datorren 
urtean itzuliko dira berriro ere.

Sasiolako 
komentua eta 
arrikrutz 

'Gipuzkoa kultura'
Eguena, 22:15

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

"oñatiko zubikoa kiroldegian ze 
ordutegi izango dute gabon 
jaietan?"
Abenduaren 25ean eta urtarrilaren 1ean itxita egon-
go da Zubikoa. Bestalde, abenduaren 24an eta aben-
duaren 31n goizez bakarrik zabalduko dute kiroldegia: 
7:30etik 14:30era. Abenduaren 31n, baina, arratsaldean, 
San Silbestre lasterketaren ondoren dutxak erabili 
ahalko dira, baina kiroldegia itxita egongo da. Gai-
nerako egunetan ordutegia ohikoa izango da: 07:30e-
tik 21:30era, eta domeketan 09:00etatik 14:00etara.. 

"lupus eritematoso 
Sistematikoa duenak eman ahal 
dezakete odola?"
Gipuzkoako odol-emaileen elkarteko medikuek adie-
razi dute Lupus gaixotasuna dutenek ezin dutela 
odola eman; izan ere, gaixotasun autoimmunea da 
Lupusa. Gaur egun dauden irizpideen arabera ezin 
dute odolik eman baina baliteke irizpide horiek 
etorkizunean aldatzea.

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

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

arrasate
egubakoitza, 24 aurora ruiz perez nafarroa etorb.,  1 940 79 14 09
zapatua, 25 erkuden etXeberria zarugalde, 42 943 77 16 30
Domeka, 26 alberto azkoaga Ferrerias, 1 943 79 15 15
astelehena, 27 mª Fca. azkoaga iturriotz, 17 943 79 79 99
Martitzena, 28 ana mari Fernandez maisu aranberri 943 79 22 26
eguaztena, 29 Juan antonio irizar erguin, 11 943 79 12 39

eguena, 30 lourdes amezua santa marina, 32 943 79 18 65

bergara
egubakoitza, 24 mercedes guallar san antonio, 5 943 76 11 05
zapatua, 25 JaVier estella matxiategi,  5 943 76 19 63
Domeka, 26 JaVier estella matxiategi,  5 943 76 19 63
astelehena, 27 alVarez-mozos iparragirre, 2 943 76 12 15
Martitzena, 28 a. urritikoetXe plaza orioxondo, 4 943 76 11 74
eguaztena, 29 iñigo zabala barrenkale, 25 943 76 16 87
eguena, 30 mercedes guallar san antonio, 5 943 76 11 05

Oñati
egubakoitza, 24 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
zapatua, 25 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
Domeka, 26 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
astelehena, 27 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
Martitzena, 28 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
eguaztena, 29 barrenetXea kale zaharra, 1 943 78 05 58
eguena, 30 barrenetXea kale zaharra, 1 943 78 05 58

aretxabaleta
egubakoitza, 24 Juan Fraile herriko plaza, 10 943 08 11 43
zapatua, 25 Juan Fraile herriko plaza, 10 943 08 11 43
Domeka, 26 Juan Fraile herriko plaza, 10 943 08 11 43
astelehena, 27 mª dolores agirre gorosarri  plaza 943 71 48 28
Martitzena, 28 mª dolores agirre gorosarri  plaza 943 71 48 28
eguaztena, 29 mª dolores agirre gorosarri  plaza 943 71 48 28
eguena, 30 mª 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).

EGubakoItza, 24

Egubakoitzean hoztu egingo du 
baina prezipitazio arriskua txiki-
tu egingo da. ipar-mendebalde-
ko haizeak joko du. 

zapatua, 25

tenperaturak jaitsi egingo dira 
eta elur-kota 500 metrora jaitsi 
daiteke. Hala ere, ez du prezipi-
taziorik egingo.

Max. 5º Max. 3º

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

tenperatura hotzak izango 
dira, eta ilundu ostean izotza 
botako du. Prezipitazio arris-
ku txikia izango da.

ArrASATE IrrATIA

Gaur izango da Arrasate 
Irratiko Gabon aurretiko 
azken irratsaioa. Datozen 
bi asteetan musika egongo 
da 107.7 frekuentzian. Irra-
tiko lankideak zuzeneko 
saioarekin itzuliko dira 
urtarrilaren 10ean, aste-
lehena.

urtarrilaren 10era 
arte oporretan 
egongo dira irratian

Urtarrilaren 14an egingo 
dituzte zozketak. Alde bate-
tik, Bide ertzean taldearen 
Don Iñor Ez diskoa eta Jon 
& Sugramasen 70eko rocka 
zozketatuko dituzte. Beste-
tik, Erremeixuak DVDa 
zozketatuko dute irratian 
zuzenean.

urte berrian hainbat 
zozketa izango 
dituzte irratian
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urtEurrENA

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza 
domekan, abenduaren 26an, 11:00etan, 

antzuolako antiguako elizan ospatuko da.

Damian 
toledo lizarralde

EskEr oNA

oñatin hil zen 2010eko abenduaren 15ean, 98 urte zituela.

Oñatin, 2010eko abenduaren 23an.

hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Pascuala 
lanz Ondarra

EskEr oNA

bergaran hil zen abenduaren 17an, 80 urte zituela

Bergaran, 2010eko abenduaren 23an.

hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Maria Josefa 
Arrue Baños

EskEr oNA

2010eko abenduaren 18an hil zen, 75 urte zituela.

Bergaran, 2010eko abenduaren 23an.

hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Iñaki 
Murgizu ezpeleta

oroiGArriA

ertzaina

Frantzian hil zen 2009ko abenduaren 29an.

Bergarako ertzaindegiko lagunak
Bergaran, 2010eko abenduaren 23an.

...ez huke hiregatik negar egitea lotsa...

Aitor 
Uribarren Azpiazu

oroiGArriA

1975-10-07  /  1998-12-21

Aramaioko lagunak.
Aramaion, 2010eko abenduaren 23an.

Egunean zehar eguzkiak
berotzen dituen moduan

gure etxe eta bizitzak,
gure oroimenean

zu beti izango zara
distiratsu dagoen argi goxo eta beroa.

Laster arte.

lorea 
Astondoa Altuna

oroiGArriA

2010ko abenduaren 13an hil zen, 82 urte zituela.

Bergaran 2010eko abenduaren 23an.

Ez nau izutzen negu hurbilak
uda beteko beroan 

dakidalako irauten duela 
orainak ere geroan

Ildefonso 
Narvaez Garcia

Maria josefa arrue baños. bergaran, hilaren 17an. 80 urte.

Felipe antonio igartua. oñatin, hilaren 17an. 72 urte.

angel gartzia gartzia. bergaran, hilaren 17an. 

iñaki Murgizu ezpeleta. bergaran, hilaren 18an. 75 urte

Petra kortabarria kortabarria. oñatin, hilaren 18an. 88 urte.

juan erostarbe olañeta. elgetan, hilaren 19an. 89 urte.

jesus uribetxeberria bordazar. bergaran, hilaren 19an. 60 urte.

Maria loiti laskurain. bergaran, hilaren 20an. 85 urte.

iñaki arbulu olabarria. antzuolan, hilaren 20an. 47 urte.

agueda larzanguren unamuno. arrasaten, hilaren 20an. 79 urte. 

h i l d a kOa k

EskEr oNA

2010eko abenduaren 17an hil zen, 93 urte zituela.

Bergaran, 2010eko abenduaren 23an.

hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,

eskerrik asko sendikoen izenean.

Concepcion 
Aranberri Uzuriaga

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.

EskEr oNA

antzuolan  hil zen2010eko abenduaren 20an, 47 urte zituela.

Antzuolan, 2010eko abenduaren 23an.

antzuolako herrixai, berrizbe, 
bihotz bihotzez, eskerrik beroenak ,

iñakin familiaren partez

Iñaki 
Arbulu Olabarria
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aretXabaleta gaztaina-saltzailea 
Mitarte kalean egongo da
Aretxartek Udalaren laguntzare-
kin antolatuta. 
gaur, eguena, 17:00etan.

arraSate kulturaniztasun festa
Ekin Emakumeak elkarteak anto-
latu du. Honakoak izango dira: 
umeendako tailerrak, hainbat 
herrialdeko pintxo-dastatzea, 
erakusketa eta musika emanal-
dia. 
abenduaren 26an, domeka, herriko plazan, 
17:30ean.

arraSate, aretXabaleta, 
eSkoriatza jinkana erraldoia
Gaztelekuko kideek jinkana egi-
teko aukera dute hiru herri horie-
tan hilaren 29an, eguaztena. 
arrasaten, kulturaten, 17:00etan; eskoriatzan, 
gaztelekuan, 17:00etan; eta aretxabaletan, 
gaztelekuan, 18:00etan.

elgeta txokolate-jana, elgetan
Musikari txikien Gabonetako 
kantuekin alaituta. 
gaur, eguena, herriko plazan, 17:00etan.

oñati topalekuko mus txapelketa
Izena emateko aukera izango da 
txapelketa hasi arte. 
abenduaren 31n, topalekuan, 17:00etan.

oñati astronomiaren gaineko hitzal-
dia, ilatargik antolatuta
Exoplanetas, en busca de nuevos 
mundos hitzaldia egingo du Ane 
Garces Enerizek, IEEC-CSIC era-
kundeko doktoregaiak. 
abenduaren 28an, martitzena, kultur etxeko zine 
aretoan, 19:00etan.

arraSate areto futbol txapelketa 
izango da gaztetxoendako
Udaleko Kultura Sailak eta Txa-
txilipurdik antolatuta areto fut-
bol txapelketa izango da domekan, 
hilak 26. Izena egunean bertan 
eman daiteke, baina hobe da 
aurrez Gazte Bulegora edo gazte 
txokoetara jotzea. 10:00etan hasi-
ko da, Musakolako kiroldegian. 
Taldeek mistoak izan behar dute 
–bost eta atezaina–. Sari bikainak 
egongo dira.
etzi, domeka, musakolako kiroldegian, 
10:00etan.

oñAtiko GANbArA AbEsbAtzA

oñati ganbara txiki eta gazteren ikuskizun berria
Bizitzaren maitasun harian ikuskizuna da. Parte hartzen 
dutebi abesbatzok, Andoni Salamero poetak, Zuhaitzaren 
Soinua Kolektiboa txalapartariek, Oñatz dantza taldeak eta 
Joana Mantzisidor margolariak. 
abenduaren 29an, eguaztena, zubikoa kiroldegian, 19:00etan..

Balada triste de 
trompeta-n oso erraz 
antzematen da Alex de la 

Iglesiaren eskua. Zuzendari 
bizkaitarrak jarraitzen du bere 
estiloarekin, hau da, irudi 
indartsuak; mugan ibiltzen diren 
egoerak, odolari eta indarkeriari 
leku pribilegiatu bat emanez; 
eta oso bereziak dira bere 
istorioetan agertzen diren 
pertsonaiak. Dena den, 
ezaugarri horiek bere film 
gehienetan izaten badira, bere 
lan guztiak ez dute balio 
berbera. Batzuetan, kaosaren 
barruan, film nahiko 
interesgarriak lortu ditu; beste 
batzuetan –hau da Balada 
triste de trompeta-ren kasua–, 
gehiegikeriatan jausten da eta 
gogaitu egiten gaitu.

Alex de la Iglesiak bihotza 
jarri du proiektu honetan. 
Aurrekontu handiko filma da, 
dena oso landua dago: muntaia, 
roque de Bañosen musika 
ederra, zuzendariaren unibertso 
barrokoa azaltzeko zailtasun 
handiko eszenak daude. 
Pertsonaia ugari agertzen dira, 
guda zibilaren garaian eta 
70eko hamarkadan ere. Gudak 
garrantzi handia du gure 
gizartean utzitako aztarnak 
benetan sakonak direlako eta 
gorrotoak sustraietan bizirik 
jarraitzen duelako. Egoera 
horretan, istorioan, trauma 
larriak dituzten bi pertsonaiak 
topo egingo dute eta honek 
aukera handia emango dio 
zuzendariari indarkeriarekin eta 
morboarekin jolasteko.

Balada triste de trompeta, 
batez ere, eszenetako filma da. 
Zuzendariak eszena indartsuak 
sortu nahi ditu: gudan Salvar al 
soldado Ryan-en bidea jarraitzen 
du; zirkuaren giroa La parada de 
los monstruos-era hurbiltzen da; 
El fantasma de la ópera burura 
etortzen zaigu eta bukaerako 
eszena Con la muerte en los 
talones eta Tim Burtonen 
Batman-ekin lotuta dago. Hala 
eta guztiz, hain eszena handiak 
eta bitxiak sortu nahian trazu 
fineko pintzelkadak ahaztu 
egiten ditu pertsonaien 
tratamenduan eta istorioa 
sakabanatu egiten da. Filma 
sinesgaitza eta burugabea egiten 
da, dena gehiegizkoa delako.

Gehiegikerian galduta

bergara

ZABAlOteGI

noche en la tierra
abenduak 29: 20:30.

GAZtetXeA

asesinos natos
domeka: 18:00.

oñati

KUltUr etXeA

radio encubierta
gaur, eguena: 20:00.
Pan negro
zapatua: 19:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.
la leyenda de los 
guardianes
domeka eta astelehena: 
17:00.

aretXabaleta

ArKUPe

Campamento Flipy
abenduak 28 eta 29: 
17:00.

elgeta

esPAlOIA

los caballeros de la 
mesa cuadrada
abenduak 29: 21:30.

araMaio

KUltUr etXeA

niko izarretako bidean
domeka: 17:00.

eibar

COlIseO ANtZOKIA

los viajes de gulliver 
(3D emanaldiak)

COlIseO 1

bon appetit

COlIseO 2

los otros dos

hiru filmen ordutegia:
eguena: 20:30.
egubakoitza: 17:00.
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 17:00, 19:30.
astelehena: 20:30.

gaSteiz

GUrIDI

entre lobos
20:00.
tron: legacy  
(3D emanaldiak)
17:30, 20:00, 22:30.
abenduak 24: 17:30.
ahora los padres son 
ellos
17:15, 19:50, 22:30.
abenduak 24: 17:30.
Don Mendo rock,  
¿la venganza? 
22:30.
las crónicas de narnia
17:30, 20:00.  
abenduak 24: 17:30.
a casa por navidad 
(euskaraz)
17:30, 22:30.
abenduak 24: 17:30.
biutiful
19:50, 22:30.
burlesque
17:15, 19:50.
abenduak 24: 17:30.
los viajes de gulliver 
(3D emanaldiak)
17:30, 20:00, 22:30.

abenduak 24: 17:30.
18 comidas
22:30.
Megamind
17:30.

flOrIDA GUrIDI

tres metros  
sobre el cielo
18:00, 20:15, 22:30.
abenduak 24: 17:30.
balada triste de 
trompeta 
17:30, 20:00, 22:30.
abenduak 24: 17:30.
el discurso del rey
17:30, 20:00, 22:30.
abenduak 24: 17:30.
el último bailarín  
de Mao
17:30, 20:00, 22:30.
abenduak 24: 17:30.
los viajes de gulliver 
17:30, 20:00, 22:30.
abenduak 24: 17:30.
tengo algo que deciros
18:00, 20:15, 22:30.
abenduak 24: 17:30.
a casa por navidad
18:00, 20:15, 22:30.
abenduak 24: 17:30.

abenduaren 23tik 29ra.

yelMO GOrBeIA

biutiful 
18:35, 21:30, 00:15.
abenduak 24: 17:30.
tron: legacy  
(3D emanaldiak)
16:30, 19:10, 21:30, 
23:50.
abenduak 24: 17:45.
abenduak 25: 19:10, 
21:30, 23:50.
tres metros sobre el 
cielo
17:40, 20:00, 22:20, 
00:40.
abenduak 24: 17:30.
abenduak 25: 20:00, 
22:20, 00:40.

las crónicas de narnia  
(3D emanaldiak) 
15:45, 18:00.
abenduak 24 eta 25: 
18:00.
las crónicas de narnia  
17:00, 19:15.
abenduak 24: 18:05.
abenduak 25: 19:15.
Megamind  
(3D emanaldiak) 
16:20, 18:20.
abenduak 24: 17:40.
abenduak 25: 18:20.
Megamind  
15:30, 17:30.
abenduak 24: 18:35. 
tron: legacy
15:30, 20:10, 22:30, 
00:50.
abenduak 25: 20:10, 
22:30, 00:50.
los viajes de gulliver 
(3D emanaldiak) 
16:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:00.
abenduak 24: 18:40.
abenduak 25: 18:00, 
20:00, 22:00, 00:00.
Harry Potter
19:00, 21:45, 00:30.
abenduak 24: 17:30.
burlesque
20:10, 22:25, 00:45 
(24an izan ezik).
entre lobos
19:30, 21:40, 23:50 
(24an izan ezik).
the town, ciudad de 
ladrones 
19:40, 22:00, 00:20 
(24an izan ezik).
los viajes de gulliver
17:00, 19:00, 21:00, 
22:45, 00:45.
abenduak 24: 17:35.
abenduak 25: 19:00, 
21:00, 22:45, 00:45.
ahora los padres son 
ellos 
16:05, 18:10, 20:15, 
22:20, 00:25.
abenduak 24: 17:35.
abenduak 25: 18:10, 
20:15, 22:20, 00:25.

bruc
16:35, 18:35, 20:35, 
22:35, 00:35.
abenduak 24: 18:25.
abenduak 25: 18:35, 
20:35, 22:35, 00:35.
Chloe
15:50, 17:50.
abenduak 24: 18:30.
balada triste de 
trompeta
16:10, 18:10, 20:10, 
22:10, 00:10.
abenduak 24: 17:55.
abenduak 25: 18:10, 
20:10, 22:10, 00:10.
Don Mendo rock,  
¿la venganza?
16:15.
Caza a la espía
21:35, 23:45.
la bella y la bestia  
(3D emanaldiak)
15:40.

abenduaren 22tik 29ra.

ABACO BOUlevArD

las crónicas de narnia 
17:00, 19:20, 22:00.
abenduak 24: 17:00.
abenduak 25: 19:20, 
22:00.
ahora los padres son 
ellos 
16:05, 18:10, 20:20, 
22:30, 00:45.
abenduak 24: 16:05, 
18:10.
abenduak 25: 18:10, 
20:20, 22:30, 00:45.
burlesque
20:20, 22:40, 01:00.
biutiful 
19:10, 22:05.
ladrones 
20:20, 22:30, 00:50.
gru, mi villano favorito 
16:25, 18:20.
abenduak 25: 18:20.
Megamind
16:20, 18:20.
abenduak 25: 18:20.
tron: legacy
17:00, 19:00, 19:45, 
22:30, 01:00.

abenduak 24: 17:00, 
19:00.
abenduak 25: 19:00, 
19:45, 22:30, 01:00.
tres metros sobre el 
cielo
15:45, 18:05, 20:30, 
22:45, 01:00.
abenduak 24: 15:45, 
18:05.
abenduak 25: 18:05, 
20:30, 22:45, 01:00.
Harry Potter y las 
reliquias de la muerte
16:20.
(abenduaren 24an eta 
25ean izan ezik).
balada triste de 
trompeta 
16:00, 18:05, 20:15, 
22:25, 00:40.
abenduak 24: 16:00, 
18:00.
abenduak 25: 18:05, 
20:15, 22:25, 00:40.
los viajes de gulliver 
(3D emanaldiak)
16:30, 18:30, 20:30, 
22:30, 00:30.
abenduak 24: 16:30, 
18:30.
abenduak 25: 18:30, 
20:30, 22:30, 00:30.
bruc 
16:15, 18:15, 20:15, 
22:20, 00:30.
abenduak 24: 16:15, 
18:15.
abenduak 25: 18:15, 
20:15, 22:20, 00:30.
Don Mendo rock,  
¿la venganza?
20:20, 22:30.
(abenduaren 24an izan 
ezik).
los viajes de gulliver
16:00, 18:00, 20:00, 
22:00.
abenduak 24: 16:00, 
18:00.
abenduak 25: 18:00, 
20:00, 22:00.
el pequeño rey Macius
16:20, 18:20.
abenduak 26: 18:20.

balaDa triSte De troMPeta  

zuzendaria: Álex de la iglesia.
Herrialdea: espainia.
urtea: 2010.
aktoreak: carlos areces, antonio de la torre, 
carolina bang, santiago segura.
iraupena: 107 minutu.

ANtONIO ZAbAlA

krItIka

zInEMa

antzerkia
aretXabaleta umeendako 
ikuskizuna
Gorakada taldeak Cyrano antzez-
lana egingo du. 
urtarrilaren 2an, domeka, arkupen, 18:30ean.

aretXabaleta, araMaio Doke 
taldearen 'iragana iragan'
Emanaldiak dira Aramaioko kul-
tur etxean, abenduaren 26an; eta 
Aretxabaletako Arkupen, aben-
duaren 30ean. 
bi emanaldiak 20:00etan hasiko dira.

araMaio Magia ikuskizuna
Madiber magoak ikuskizuna 
egingo du. 
abenduaren 29an, eguaztena, 17:00etan.

araMaio 'Hala bazan edo ez 
bazan…' ipuina kontatuko dute
Bi txanda izango dira: 17:00etan, 
2-6 urte arteko umeendako; eta 
18:00etan, 7 urte eta gorako umeen-
dako. 
abenduaren 28an martitzena, 17:00etan

araMaio txotxongilo emanaldia
Zirkun antzerki taldeak Tina 
ikuskizuna egingo du. 
abenduaren 27an, astelehena, 17:00etan. 

MuSika
arraSate naiz roxa taldea
Pasai San Juanetik datoz. 
guaur, eguena, gaztetxean, 22:00etan.

arraSate joshua nelsonen  
gospel kontzertua
Joshua Nelson abeslari beltz judu-
tarrak kontzertua eskainiko du. 
Sarrera, 12 euro. 
gaur, eguena, amaia antzokian, 20:00etan.

bergara bergarako orfeoiaren eta 
gaberoren kontzertua
Gabonetako kontzertua egingo 
dute bi talde horiek. 
gaur, eguena, mariaren lagundian, 20:00etan.

oñati gaztetxoendako disko festa
Sound Project DJ talde oñatiarrak 
ipiniko du musika egueneko dis-
ko festan. 
gaur, eguena, topalekuan, 19:00etan.

bergara 'germinal!' fanzinea, 
kontzertuak eta afari-merienda
Fanzinea aurkeztuko dute, Azkai-
ter Pelox eta Pikiren eta Hard 
Flipen kontzertuak izango dira, 
eta afari-merienda.
abenduaren 28an, gaztetxean, 19:00etan.

eSkoriatza Danbakako talde 
finalista Xarmak joko du
Ondarroakoak dira.
zapatuan, 23:00etan.

oñati txuleton's taldea
Kontzertua egingo du.
hilaren 28an, martitzena, ona tabernan, 
22:30ean.

bergara Fly Shit taldea
Arnas bakoitzeko ernetzen diskoa 
aurkeztuko dute kontzertuan. Al 
infierno en goitibera taldeak Pre-
saka diskoa aurkeztuko du.
abenduaren 29an, gaztetxean, 21:00etan.

arraSate Fiachras taldea
Kooltur Ekintzak egitarauaren 
barruan dago kontzertu hori.
abenduaren 30ean, gaztetxean, 22:00etan.

bergara los Mamones taldea eta 
karaokea
Ramones taldearen bertsioen 
kontzertua 01:30ean; eta karaokea, 
03:00etan.
abenduaren 31n, gaztetxean.

arraSate gabon zaharreko 
kalejira eta kontzertua
Arrasate Musikaleko Bandak 
egingo du. Lehenik, 11:30ean, 
kalejira egingo du.
abenduaren 31, amaia antzokian, 13:00etan.

oñati Musika banda
Kalejira egingo dute. 
abenduaren 31n, egubakoitza.

aretXabaleta, araMaio the 
upper room gospel taldea
Aretxabaletan, hilaren 27an, 
Arkupen; eta Aramaion, hilaren 
30ean, kultur etxean, 22:00etan.
euskaraz eta ingelesez.

aretXabaleta urte amaierako 
festa gaztelekuan
Kontzertua ere izango da. 
abenduaren 30ean, eguena, 17:00etan.

eSkoriatza ganbara abesbatzak 
kontzertua egingo du
Gabonetako kontzertua da. 
abenduaren 26an, unibertsitatean, 19:00etan.

oñati Musika bandaren gabon 
kanta saioa, aire zabalean
Gabon gaueko kontzertua egingo 
dute.
bihar, egubakoitza, Foruen plazan, 19:00etan.

erakuSketak
oñati oñatiko margo taldekoek 
salgai izango dituzte euren lanak
Margo Taldeko ikasleek euren 
lanak salgai ipiniko dituzte, 
ACOES (Asociación, Colaboración, 
Esfuerzo) elkartearen alde. Ordu-
tegia: 11:30-13:00 eta 18:00-20:00. 
gaur, eguena, plazako arkupetan.

antzuola argazkiak
Urteko hainbat ekintza argazki-
tan ikusteko aukera. 
abenduaren 26an eta urtarrilaren 2an, olaranen, 
18:30ean.

bergara Herriko egileen taila eta 
zeramika erakusketa
Taila eta buztinzale zeramika 
elkarteek erakusketa ipiniko dute 
abenduaren 31tik urtarrilaren 9ra. 
Bisita ordutegia: martitzenetik 
egubakoitzera, 18:00-20:30; zapa-
tuetan, 12:00-14:00 eta 18:00-20:30; 
eta domeketan, 12:00-14:00. 
aroztegi aretoan.

ikuSkizunak
oñati bertso jaialdia
Honakoek abestuko dute: Amets 
Arzallus, Sustrai Colina, Anjel 
Mari Peñagarikano, Jexus Mari 
Irazu, Sebastian Lizaso eta Iker 
Zubeldia. Sarrerak txarteldegian 
bertan salduko dituzte. 
urtarrilaren 5ean, eguaztena, zubikoa 
kiroldegian, 22:30ean.

oñati Poxpolo eta konpainia
Poxpolo eta Konpainia pailazoek 
Segi jotzen! delako ikuskizuna 
egingo dute. Sarrerak salgai dau-
de 3,5 eurotan kultur etxean. 
urtarrilaren 2an, domeka, santa ana antzokian, 
17:00etan.

beStelakoak
eSkoriatza 'Dantzara edo sutara' 
dantza saioa egingo dute
Gaztetxoendako da. 
abenduaren 28an, gaztelekuan, 17:00etan.

GoiENA

aretXabaleta organo eta 
abesbatza kontzertua
A.Nemesio Otaño jesuitaren 
kantuekin grabatutako diskoa 
aurkeztuko dute. Bestalde, 
Aretxabaleta Abesbatzak 30. 
urteurreneko ospakizunak 
bukatuko ditu. Parte-hartzai-
leak: Jose Luis Franzesena, 
Aretxabaleta Abesbatza, 
Mariatxen Urkia eta Angel 
Barandiaran.
abenduaren 26an, parrokian, 19:00etan.

tAuN tAuN

bergara umeendako antzezlanak eta txotxongiloak zabalotegin
Honakoak izango dira emanaldiak: Azken portua, abenduaren 
26an; Teleipuina, 27an; Txoborro magoa, 28an; Harritxu Mari-
txu (Anne Monna, Oskola eta Karramarroi), 30ean; eta Batu-
ta (Taun-Taun; argazkian), urtarrilaren 2an. 
emanaldi guztiak zabalotegi aretoan, 18:00etan dira.

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

non-zer abendua 23
urtarrila 3

argazkia eta galdera: Jose Fernandez

zorionak aurreko zenbakiko irabazleari:
bergarako Carlos gallastegi
erantzun zuzena:  bat bera ere ez zegoen ondo,  
"1799" zen erantzun zuzena.

erantzuna: 
izen-Deiturak:
Herria:  teleFonoa:
ekarri txartela martitzen eguerdirako goienako edozein egoitzatara

etXez etXeko 
banaketa

larchago ardoak eta 
produktu ekologikoak. 

943 76 98 51

azkenengo urte hauetan 
txakolina modan jarri da oñatin. 
zein auzotan ikus ditzakezue 
mahasti hauek?

garMenDia arDoek eManDako 
botila arDo PaCka* 

zotz egingo Dugu, galDera zuzen erantzun Duzuenon artean:

* larchago iskillarapeko ekologikoa: botila bat. 
larchago beltz berezia: botila bat. lerchago kriantza: botila bat.

b O n O f O t O a
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ZIENTZIAREN KUTXAGUNEA

MUSEO BAT BAINO ASKOZ ERE GEHIAGO… 

IGANDETIK AURRERA BI IKUSKIZUN BERRI

Kimibingoa  eta  3, 2, 1 … ekin!

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

Ordutegia
Astelehenetan itxita.
Asterartetik ostiralera 10:00-19:00. 
Asteburu eta jai-egunetan 11:00-19:00

Informazio gehiago: www.miramon.org edota 943 01 24 78

aretXabaleta gaztaina-saltzailea 
Mitarte kalean egongo da
Aretxartek Udalaren laguntzare-
kin antolatuta. 
gaur, eguena, 17:00etan.

arraSate kulturaniztasun festa
Ekin Emakumeak elkarteak anto-
latu du. Honakoak izango dira: 
umeendako tailerrak, hainbat 
herrialdeko pintxo-dastatzea, 
erakusketa eta musika emanal-
dia. 
abenduaren 26an, domeka, herriko plazan, 
17:30ean.

arraSate, aretXabaleta, 
eSkoriatza jinkana erraldoia
Gaztelekuko kideek jinkana egi-
teko aukera dute hiru herri horie-
tan hilaren 29an, eguaztena. 
arrasaten, kulturaten, 17:00etan; eskoriatzan, 
gaztelekuan, 17:00etan; eta aretxabaletan, 
gaztelekuan, 18:00etan.

elgeta txokolate-jana, elgetan
Musikari txikien Gabonetako 
kantuekin alaituta. 
gaur, eguena, herriko plazan, 17:00etan.

oñati topalekuko mus txapelketa
Izena emateko aukera izango da 
txapelketa hasi arte. 
abenduaren 31n, topalekuan, 17:00etan.

oñati astronomiaren gaineko hitzal-
dia, ilatargik antolatuta
Exoplanetas, en busca de nuevos 
mundos hitzaldia egingo du Ane 
Garces Enerizek, IEEC-CSIC era-
kundeko doktoregaiak. 
abenduaren 28an, martitzena, kultur etxeko zine 
aretoan, 19:00etan.

arraSate areto futbol txapelketa 
izango da gaztetxoendako
Udaleko Kultura Sailak eta Txa-
txilipurdik antolatuta areto fut-
bol txapelketa izango da domekan, 
hilak 26. Izena egunean bertan 
eman daiteke, baina hobe da 
aurrez Gazte Bulegora edo gazte 
txokoetara jotzea. 10:00etan hasi-
ko da, Musakolako kiroldegian. 
Taldeek mistoak izan behar dute 
–bost eta atezaina–. Sari bikainak 
egongo dira.
etzi, domeka, musakolako kiroldegian, 
10:00etan.

oñAtiko GANbArA AbEsbAtzA

oñati ganbara txiki eta gazteren ikuskizun berria
Bizitzaren maitasun harian ikuskizuna da. Parte hartzen 
dutebi abesbatzok, Andoni Salamero poetak, Zuhaitzaren 
Soinua Kolektiboa txalapartariek, Oñatz dantza taldeak eta 
Joana Mantzisidor margolariak. 
abenduaren 29an, eguaztena, zubikoa kiroldegian, 19:00etan..

Balada triste de 
trompeta-n oso erraz 
antzematen da Alex de la 

Iglesiaren eskua. Zuzendari 
bizkaitarrak jarraitzen du bere 
estiloarekin, hau da, irudi 
indartsuak; mugan ibiltzen diren 
egoerak, odolari eta indarkeriari 
leku pribilegiatu bat emanez; 
eta oso bereziak dira bere 
istorioetan agertzen diren 
pertsonaiak. Dena den, 
ezaugarri horiek bere film 
gehienetan izaten badira, bere 
lan guztiak ez dute balio 
berbera. Batzuetan, kaosaren 
barruan, film nahiko 
interesgarriak lortu ditu; beste 
batzuetan –hau da Balada 
triste de trompeta-ren kasua–, 
gehiegikeriatan jausten da eta 
gogaitu egiten gaitu.

Alex de la Iglesiak bihotza 
jarri du proiektu honetan. 
Aurrekontu handiko filma da, 
dena oso landua dago: muntaia, 
roque de Bañosen musika 
ederra, zuzendariaren unibertso 
barrokoa azaltzeko zailtasun 
handiko eszenak daude. 
Pertsonaia ugari agertzen dira, 
guda zibilaren garaian eta 
70eko hamarkadan ere. Gudak 
garrantzi handia du gure 
gizartean utzitako aztarnak 
benetan sakonak direlako eta 
gorrotoak sustraietan bizirik 
jarraitzen duelako. Egoera 
horretan, istorioan, trauma 
larriak dituzten bi pertsonaiak 
topo egingo dute eta honek 
aukera handia emango dio 
zuzendariari indarkeriarekin eta 
morboarekin jolasteko.

Balada triste de trompeta, 
batez ere, eszenetako filma da. 
Zuzendariak eszena indartsuak 
sortu nahi ditu: gudan Salvar al 
soldado Ryan-en bidea jarraitzen 
du; zirkuaren giroa La parada de 
los monstruos-era hurbiltzen da; 
El fantasma de la ópera burura 
etortzen zaigu eta bukaerako 
eszena Con la muerte en los 
talones eta Tim Burtonen 
Batman-ekin lotuta dago. Hala 
eta guztiz, hain eszena handiak 
eta bitxiak sortu nahian trazu 
fineko pintzelkadak ahaztu 
egiten ditu pertsonaien 
tratamenduan eta istorioa 
sakabanatu egiten da. Filma 
sinesgaitza eta burugabea egiten 
da, dena gehiegizkoa delako.

Gehiegikerian galduta

bergara

ZABAlOteGI

noche en la tierra
abenduak 29: 20:30.

GAZtetXeA

asesinos natos
domeka: 18:00.

oñati

KUltUr etXeA

radio encubierta
gaur, eguena: 20:00.
Pan negro
zapatua: 19:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.
la leyenda de los 
guardianes
domeka eta astelehena: 
17:00.

aretXabaleta

ArKUPe

Campamento Flipy
abenduak 28 eta 29: 
17:00.

elgeta

esPAlOIA

los caballeros de la 
mesa cuadrada
abenduak 29: 21:30.

araMaio

KUltUr etXeA

niko izarretako bidean
domeka: 17:00.

eibar

COlIseO ANtZOKIA

los viajes de gulliver 
(3D emanaldiak)

COlIseO 1

bon appetit

COlIseO 2

los otros dos

hiru filmen ordutegia:
eguena: 20:30.
egubakoitza: 17:00.
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 17:00, 19:30.
astelehena: 20:30.

gaSteiz

GUrIDI

entre lobos
20:00.
tron: legacy  
(3D emanaldiak)
17:30, 20:00, 22:30.
abenduak 24: 17:30.
ahora los padres son 
ellos
17:15, 19:50, 22:30.
abenduak 24: 17:30.
Don Mendo rock,  
¿la venganza? 
22:30.
las crónicas de narnia
17:30, 20:00.  
abenduak 24: 17:30.
a casa por navidad 
(euskaraz)
17:30, 22:30.
abenduak 24: 17:30.
biutiful
19:50, 22:30.
burlesque
17:15, 19:50.
abenduak 24: 17:30.
los viajes de gulliver 
(3D emanaldiak)
17:30, 20:00, 22:30.

abenduak 24: 17:30.
18 comidas
22:30.
Megamind
17:30.

flOrIDA GUrIDI

tres metros  
sobre el cielo
18:00, 20:15, 22:30.
abenduak 24: 17:30.
balada triste de 
trompeta 
17:30, 20:00, 22:30.
abenduak 24: 17:30.
el discurso del rey
17:30, 20:00, 22:30.
abenduak 24: 17:30.
el último bailarín  
de Mao
17:30, 20:00, 22:30.
abenduak 24: 17:30.
los viajes de gulliver 
17:30, 20:00, 22:30.
abenduak 24: 17:30.
tengo algo que deciros
18:00, 20:15, 22:30.
abenduak 24: 17:30.
a casa por navidad
18:00, 20:15, 22:30.
abenduak 24: 17:30.

abenduaren 23tik 29ra.

yelMO GOrBeIA

biutiful 
18:35, 21:30, 00:15.
abenduak 24: 17:30.
tron: legacy  
(3D emanaldiak)
16:30, 19:10, 21:30, 
23:50.
abenduak 24: 17:45.
abenduak 25: 19:10, 
21:30, 23:50.
tres metros sobre el 
cielo
17:40, 20:00, 22:20, 
00:40.
abenduak 24: 17:30.
abenduak 25: 20:00, 
22:20, 00:40.

las crónicas de narnia  
(3D emanaldiak) 
15:45, 18:00.
abenduak 24 eta 25: 
18:00.
las crónicas de narnia  
17:00, 19:15.
abenduak 24: 18:05.
abenduak 25: 19:15.
Megamind  
(3D emanaldiak) 
16:20, 18:20.
abenduak 24: 17:40.
abenduak 25: 18:20.
Megamind  
15:30, 17:30.
abenduak 24: 18:35. 
tron: legacy
15:30, 20:10, 22:30, 
00:50.
abenduak 25: 20:10, 
22:30, 00:50.
los viajes de gulliver 
(3D emanaldiak) 
16:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:00.
abenduak 24: 18:40.
abenduak 25: 18:00, 
20:00, 22:00, 00:00.
Harry Potter
19:00, 21:45, 00:30.
abenduak 24: 17:30.
burlesque
20:10, 22:25, 00:45 
(24an izan ezik).
entre lobos
19:30, 21:40, 23:50 
(24an izan ezik).
the town, ciudad de 
ladrones 
19:40, 22:00, 00:20 
(24an izan ezik).
los viajes de gulliver
17:00, 19:00, 21:00, 
22:45, 00:45.
abenduak 24: 17:35.
abenduak 25: 19:00, 
21:00, 22:45, 00:45.
ahora los padres son 
ellos 
16:05, 18:10, 20:15, 
22:20, 00:25.
abenduak 24: 17:35.
abenduak 25: 18:10, 
20:15, 22:20, 00:25.

bruc
16:35, 18:35, 20:35, 
22:35, 00:35.
abenduak 24: 18:25.
abenduak 25: 18:35, 
20:35, 22:35, 00:35.
Chloe
15:50, 17:50.
abenduak 24: 18:30.
balada triste de 
trompeta
16:10, 18:10, 20:10, 
22:10, 00:10.
abenduak 24: 17:55.
abenduak 25: 18:10, 
20:10, 22:10, 00:10.
Don Mendo rock,  
¿la venganza?
16:15.
Caza a la espía
21:35, 23:45.
la bella y la bestia  
(3D emanaldiak)
15:40.

abenduaren 22tik 29ra.

ABACO BOUlevArD

las crónicas de narnia 
17:00, 19:20, 22:00.
abenduak 24: 17:00.
abenduak 25: 19:20, 
22:00.
ahora los padres son 
ellos 
16:05, 18:10, 20:20, 
22:30, 00:45.
abenduak 24: 16:05, 
18:10.
abenduak 25: 18:10, 
20:20, 22:30, 00:45.
burlesque
20:20, 22:40, 01:00.
biutiful 
19:10, 22:05.
ladrones 
20:20, 22:30, 00:50.
gru, mi villano favorito 
16:25, 18:20.
abenduak 25: 18:20.
Megamind
16:20, 18:20.
abenduak 25: 18:20.
tron: legacy
17:00, 19:00, 19:45, 
22:30, 01:00.

abenduak 24: 17:00, 
19:00.
abenduak 25: 19:00, 
19:45, 22:30, 01:00.
tres metros sobre el 
cielo
15:45, 18:05, 20:30, 
22:45, 01:00.
abenduak 24: 15:45, 
18:05.
abenduak 25: 18:05, 
20:30, 22:45, 01:00.
Harry Potter y las 
reliquias de la muerte
16:20.
(abenduaren 24an eta 
25ean izan ezik).
balada triste de 
trompeta 
16:00, 18:05, 20:15, 
22:25, 00:40.
abenduak 24: 16:00, 
18:00.
abenduak 25: 18:05, 
20:15, 22:25, 00:40.
los viajes de gulliver 
(3D emanaldiak)
16:30, 18:30, 20:30, 
22:30, 00:30.
abenduak 24: 16:30, 
18:30.
abenduak 25: 18:30, 
20:30, 22:30, 00:30.
bruc 
16:15, 18:15, 20:15, 
22:20, 00:30.
abenduak 24: 16:15, 
18:15.
abenduak 25: 18:15, 
20:15, 22:20, 00:30.
Don Mendo rock,  
¿la venganza?
20:20, 22:30.
(abenduaren 24an izan 
ezik).
los viajes de gulliver
16:00, 18:00, 20:00, 
22:00.
abenduak 24: 16:00, 
18:00.
abenduak 25: 18:00, 
20:00, 22:00.
el pequeño rey Macius
16:20, 18:20.
abenduak 26: 18:20.

balaDa triSte De troMPeta  

zuzendaria: Álex de la iglesia.
Herrialdea: espainia.
urtea: 2010.
aktoreak: carlos areces, antonio de la torre, 
carolina bang, santiago segura.
iraupena: 107 minutu.

ANtONIO ZAbAlA

krItIka

zInEMa

antzerkia
aretXabaleta umeendako 
ikuskizuna
Gorakada taldeak Cyrano antzez-
lana egingo du. 
urtarrilaren 2an, domeka, arkupen, 18:30ean.

aretXabaleta, araMaio Doke 
taldearen 'iragana iragan'
Emanaldiak dira Aramaioko kul-
tur etxean, abenduaren 26an; eta 
Aretxabaletako Arkupen, aben-
duaren 30ean. 
bi emanaldiak 20:00etan hasiko dira.

araMaio Magia ikuskizuna
Madiber magoak ikuskizuna 
egingo du. 
abenduaren 29an, eguaztena, 17:00etan.

araMaio 'Hala bazan edo ez 
bazan…' ipuina kontatuko dute
Bi txanda izango dira: 17:00etan, 
2-6 urte arteko umeendako; eta 
18:00etan, 7 urte eta gorako umeen-
dako. 
abenduaren 28an martitzena, 17:00etan

araMaio txotxongilo emanaldia
Zirkun antzerki taldeak Tina 
ikuskizuna egingo du. 
abenduaren 27an, astelehena, 17:00etan. 

MuSika
arraSate naiz roxa taldea
Pasai San Juanetik datoz. 
guaur, eguena, gaztetxean, 22:00etan.

arraSate joshua nelsonen  
gospel kontzertua
Joshua Nelson abeslari beltz judu-
tarrak kontzertua eskainiko du. 
Sarrera, 12 euro. 
gaur, eguena, amaia antzokian, 20:00etan.

bergara bergarako orfeoiaren eta 
gaberoren kontzertua
Gabonetako kontzertua egingo 
dute bi talde horiek. 
gaur, eguena, mariaren lagundian, 20:00etan.

oñati gaztetxoendako disko festa
Sound Project DJ talde oñatiarrak 
ipiniko du musika egueneko dis-
ko festan. 
gaur, eguena, topalekuan, 19:00etan.

bergara 'germinal!' fanzinea, 
kontzertuak eta afari-merienda
Fanzinea aurkeztuko dute, Azkai-
ter Pelox eta Pikiren eta Hard 
Flipen kontzertuak izango dira, 
eta afari-merienda.
abenduaren 28an, gaztetxean, 19:00etan.

eSkoriatza Danbakako talde 
finalista Xarmak joko du
Ondarroakoak dira.
zapatuan, 23:00etan.

oñati txuleton's taldea
Kontzertua egingo du.
hilaren 28an, martitzena, ona tabernan, 
22:30ean.

bergara Fly Shit taldea
Arnas bakoitzeko ernetzen diskoa 
aurkeztuko dute kontzertuan. Al 
infierno en goitibera taldeak Pre-
saka diskoa aurkeztuko du.
abenduaren 29an, gaztetxean, 21:00etan.

arraSate Fiachras taldea
Kooltur Ekintzak egitarauaren 
barruan dago kontzertu hori.
abenduaren 30ean, gaztetxean, 22:00etan.

bergara los Mamones taldea eta 
karaokea
Ramones taldearen bertsioen 
kontzertua 01:30ean; eta karaokea, 
03:00etan.
abenduaren 31n, gaztetxean.

arraSate gabon zaharreko 
kalejira eta kontzertua
Arrasate Musikaleko Bandak 
egingo du. Lehenik, 11:30ean, 
kalejira egingo du.
abenduaren 31, amaia antzokian, 13:00etan.

oñati Musika banda
Kalejira egingo dute. 
abenduaren 31n, egubakoitza.

aretXabaleta, araMaio the 
upper room gospel taldea
Aretxabaletan, hilaren 27an, 
Arkupen; eta Aramaion, hilaren 
30ean, kultur etxean, 22:00etan.
euskaraz eta ingelesez.

aretXabaleta urte amaierako 
festa gaztelekuan
Kontzertua ere izango da. 
abenduaren 30ean, eguena, 17:00etan.

eSkoriatza ganbara abesbatzak 
kontzertua egingo du
Gabonetako kontzertua da. 
abenduaren 26an, unibertsitatean, 19:00etan.

oñati Musika bandaren gabon 
kanta saioa, aire zabalean
Gabon gaueko kontzertua egingo 
dute.
bihar, egubakoitza, Foruen plazan, 19:00etan.

erakuSketak
oñati oñatiko margo taldekoek 
salgai izango dituzte euren lanak
Margo Taldeko ikasleek euren 
lanak salgai ipiniko dituzte, 
ACOES (Asociación, Colaboración, 
Esfuerzo) elkartearen alde. Ordu-
tegia: 11:30-13:00 eta 18:00-20:00. 
gaur, eguena, plazako arkupetan.

antzuola argazkiak
Urteko hainbat ekintza argazki-
tan ikusteko aukera. 
abenduaren 26an eta urtarrilaren 2an, olaranen, 
18:30ean.

bergara Herriko egileen taila eta 
zeramika erakusketa
Taila eta buztinzale zeramika 
elkarteek erakusketa ipiniko dute 
abenduaren 31tik urtarrilaren 9ra. 
Bisita ordutegia: martitzenetik 
egubakoitzera, 18:00-20:30; zapa-
tuetan, 12:00-14:00 eta 18:00-20:30; 
eta domeketan, 12:00-14:00. 
aroztegi aretoan.

ikuSkizunak
oñati bertso jaialdia
Honakoek abestuko dute: Amets 
Arzallus, Sustrai Colina, Anjel 
Mari Peñagarikano, Jexus Mari 
Irazu, Sebastian Lizaso eta Iker 
Zubeldia. Sarrerak txarteldegian 
bertan salduko dituzte. 
urtarrilaren 5ean, eguaztena, zubikoa 
kiroldegian, 22:30ean.

oñati Poxpolo eta konpainia
Poxpolo eta Konpainia pailazoek 
Segi jotzen! delako ikuskizuna 
egingo dute. Sarrerak salgai dau-
de 3,5 eurotan kultur etxean. 
urtarrilaren 2an, domeka, santa ana antzokian, 
17:00etan.

beStelakoak
eSkoriatza 'Dantzara edo sutara' 
dantza saioa egingo dute
Gaztetxoendako da. 
abenduaren 28an, gaztelekuan, 17:00etan.

GoiENA

aretXabaleta organo eta 
abesbatza kontzertua
A.Nemesio Otaño jesuitaren 
kantuekin grabatutako diskoa 
aurkeztuko dute. Bestalde, 
Aretxabaleta Abesbatzak 30. 
urteurreneko ospakizunak 
bukatuko ditu. Parte-hartzai-
leak: Jose Luis Franzesena, 
Aretxabaleta Abesbatza, 
Mariatxen Urkia eta Angel 
Barandiaran.
abenduaren 26an, parrokian, 19:00etan.

tAuN tAuN

bergara umeendako antzezlanak eta txotxongiloak zabalotegin
Honakoak izango dira emanaldiak: Azken portua, abenduaren 
26an; Teleipuina, 27an; Txoborro magoa, 28an; Harritxu Mari-
txu (Anne Monna, Oskola eta Karramarroi), 30ean; eta Batu-
ta (Taun-Taun; argazkian), urtarrilaren 2an. 
emanaldi guztiak zabalotegi aretoan, 18:00etan dira.

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

non-zer abendua 23
urtarrila 3
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t i r a- b i r a k a

xAbIEr 
ZUbIZArrEtA

A
urrekoan goraipatu 
nituen 3 politiko poli-
tizatuak, absolbituta; 
bake proposamenak 

egitea ez omen da delitu; tira! 
Ea Parisen ematekotan diren 
beste 9 euskal politiko politi-
zaturi buruzko epaian ere 
balio duen; alde bakarreko 
urrats bat emateko aukera 
ederra;  hau irakurtzen duzu-
nerako, epai hori emanik 
egongo da; aprobetxatu al dute, 
irakurle? 

Futbolariek alde bakarre-
ko mugimenduak egin dituz-
te, EHko selekzioa dela-eta  
federazioekin zuten blokeoa 
hautsi eta haren aldeko alda-
rrikapena egiteko; dugun 
egoera orokorra desblokea-
tzeko, entrenamendurako 
jokaleku ona deritzot; zerga-
tik ez entseatu jokaldi pare 
bat porteria horretara begira?  
Behingoz, pilota bestearen 
teilatura bota barik, ez ote 
dugu hobe arauei jarraituz 
jokatzea? Eta gal ez dezagun, 
gol egin.

Langabeziaren langa, BEZa 
bezala, gorantz ari denean, bi 
kutxaren arteko fusino hotza 
dator; infusino beroa ez al da 
hobe? Ala transfusino beharra 
dugu? Nago, orain ere, kon-
fusinora garamatzatela! Eko-
nomia, ekonomikoa baita, 
ekologikoa bada. Ekologia, 
beti; dibertsitatea baita, bes-
teren artean; Finantza kontu 
hauetan ere.

Fut-gol-eko 
epaia

a z k e n  h i t z a

ArrItxU bArrUSO  |  ArEtxAbAlEtA

Aretxabaletarrek opari polita 
jasoko dute Gabon hauetan; herria 
hobeto ezagutzeko eta irteerak 
antolatu eta egin ahal izateko 
Topogida. Gida-liburuxka honek 
bidezidorrak ezagutzeko, mendi 
itzuliak egiteko eta BTT zirkuitu 
bat egiteko aukera paregabea 
eskaintzen du.

Ibilbide guztietan ere infor-
mazio oso erabilgarria eskaintzen 
du: norabidearen orientazioa, 
bidean aurkitzen diren baliabide 
naturalak eta kulturalak, zailta-
suna eta teknika eta material 
eskakizuna. 

14 proposamen 
Topogidak oinez zein bizikletan 
egin daitezkeen ibilbideak pro-
posatzen ditu, hain justu ere, sei 
oinezko ibilbide, 25 kilometrota-
ko BTT zirkuitu bat eta zazpi 
mendi gailurretara igotzeko ibil-
bideak, besteak beste, Orkatza-
tegira eta Kurtzebarrira. 

Ibilbide batzuek gainera nor-
tasun berria hartu dute. Uretsen 
bidea deiturikoak, esaterako, XX. 
mende hasieran herrian izanda-
ko bainuetxeen bizitzara eraman-
go gaitu eta Eleizgarai bideak, 
berriz, Oron egondako elizetara 
hurbilduko gaitu. 

urtarrilaren 7ra arte doan
Aretxabaletako Udalak 2.200 ale 
argitaratuko ditu; horietatik 1.300 
izango dira euskaraz eta 900 gaz-
teleraz. 

Topogidak doan eskuratu ahal 
izango dira Arkupe kultura etxean 
urtarrilaren 7ra arte. Egun horre-

tatik aurrera, ale bakoitza hiru 
euroren truke salduko dute kul-
tura etxean bertan. 

aurkezpen ekitaldia gaur 
Topogidaren aurkezpen ekitaldia 
Arkupen izango da gaur, eguena, 
19:00etan eta bertan izango dira 

Udaleko ordezkariak eta Natur-
gintza Fundazioko teknikari zein 
ordezkariak, Topogidaren susta-
tzaileak eta gidaren egileak, 
hurrenez hurren. Aurkezpen 
ekitaldiaren amaieran Topogida 
bana banatuko zaie bertaratu 
diren herritarrei.

Herriko bidezidor eta natura ibilbideak ezagutzeko proposamenak batzen ditu

topogida du izena eta gaur, eguena, aurkeztuko dute 19:00etan, Arkupen

aretxabaletako naturaz gozatzeko gida 
b u k at z e kO

Joxe Anjel Antxia Ingurumen zinegotzia Topogidak eskuetan dituela.  |   MirAri AltubE


