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lEIrE kOrtAbArrIA  |  bergArA

Hamar europarretik hiru dabiltza 
boluntario moduan lanean; 10etik 
zortzik uste dute "garrantzitsua" 
dela lagun hurkoari laguntzea; eta 
lautik hiruk uste dute boluntario-
tza indartu egin behar dela. 

Bazen garaia boluntarioek 
aitorpen eta bultzada berezia jaso 
zezaten, eta hori eman gura die-
te Europako erakundeek, 2011 
Boluntariotzaren Urte aitortuta. 
Lau ardatzen inguruan lan egin-
go dute: boluntarioei euren jar-
dunean lagundu, elkarteei balia-
bide gehiago eman, boluntarioen 
errekonozimendu handiagoa lor-
tu, eta jendea sentsibilizatu. 
Ekintza bereziak egingo dituzte; 
tartean, ordezkari politikoek 
Europan barrena bira bat egingo 
dute, boluntarioen lana gertutik 
ezagutzeko. 

Debagoienean ere ahalegin 
berezia egingo dute aurten hain-
bat elkartek, indarrak batuta. 
Horren asmotan batzartu ziren 
urtarrilean bailarako hainbat 
elkarte –Elkarhezitzen, Nagusilan, 
San Juan de Dios, Hurkoa, Cari-
tas, Harreman eta Gurutze Gorria– 
eta Gipuzkoan boluntariotza bul-
tzatzen duen Gizalde elkartea. 

Hurkoa elkarteko Mirari Kor-
ta han izan zen, eta hauxe diosku: 
"Arlo asko daude, eta mota asko-
takoak, nork bere gustuen eta 
ahalmenen arabera, eta ateak 
zabalik dituzte. Premia handiak 
ditugu, eta aukera polita da ani-
matzen direnendako". 

17 eta 66 urte artekoak
Boluntarioaren lanak baditu 
ezaugarri batzuk: ez dira bere 
kabuz aritzen, baizik eta modu 
antolatuan, elkarte edo funda-
zioetan parte hartuz. Bestalde, 
boluntarioaren lanak onura zuze-
na dauka besteongan; hau da, ez 
da denbora-pasa bat. Musu-truk 
egindako lana da, modu altruis-

tan. Azkenik, konpromisoa beha-
rrezkoa da; modu jarraian egiten 
den lana da.

Gizaldeko Miren Gurrutxagak 
dioskunez, "mito batzuk apurtu 
egin behar dira: adibidez, forma-
zio edo abilezia bereziren bat behar 
dela, gazteak edo adinekoak baka-
rrik izan daitezkeela, denbora 
luzea eskaini behar zaiola eta arlo 
zehatz batzuetan bakarrik lagun 
daitekeela".

Debagoienean hamaika premia 
mota daude lagundu nahi duten 
gizon-emakumeendako, edozein 
direla euren adin eta ezauga-
rriak.

Horretaz hitz egiten digu 
Debagoieneko Gurutze Gorriko 
Boluntariotza zuzendari Santia-
go Sarmientok: "Orain, 17 urtekoa 
da gure boluntario gazteena eta 
66 urtekoa da nagusiena; erdi eta 
erdi inguru gizonezkoak eta ema-
kumezkoak". Erakunde horren 
kasuan, boluntariotza handitu 
egin da: "Azken urtean informa-
zio eskaera gehiago izan ditugu, 
jendeak, zoritxarrez, krisiaren 
eraginez, denbora libre luzeagoa 
duelako. Une jakin baten 55 bolun-
tario inguru izaten ditugu eta 
orain 80 inguru ditugu".

Elorregiko Gurutze Gorriaren 
egoitzan izaten da Marta Berme-
jo oñatiarra. 14 urte daroa lan 
horretan, eta, esaten duenez, "inoiz" 
ez du "betebehar" gisa ikusten: 
"Hilean 12 ordu egiten ditut Guru-
tze Gorrian. Lagun hurkoari 
laguntzeko, hori oso denbora labu-
rra da, ez zait batere kostatzen". 
Hark Erizaintza ikasi zuen, eta 
Donostiako ospitalean ezagutu 
zuen Gurutze Gorriaren lana. 
Ordutik hona dabil boluntario.

"Behar handiagoa dago" 
Oñatiko abade-etxean batzen dira 
astero-astero hango Caritas taldea 
osatzen duten lagunak. Aurten 
batu zatzaizkie beste bi herritar, 

boluntariotzaren europako urtea dugu 2011
bailarako elkarteek jende gehiagoren premia dute
ezinbesteko lana egiten dute debagoiendar askok

borondatez 
egindako lana, 
denondako 
behar-beharrezkoa 

leire kortAbArriA

Jokin Antxia, 
Aratz 
elkartearen 
egoitza 
parean.

esAnAk

"konpromisoa 
hartzeko ez 
nuen birritan 
pentsatu"

a n g e l i ta  m e n D i a r at Z  
o ñ at i k o  c a r i ta s k o  b o l u n ta r i o a

"17 eta 66 
urte arteko 
boluntarioak 
ditugu"

s a n t i  s a r m i e n t o  
g u r u t z e  g o r r i k o  a r d u r a d u n a

"Ez dago 
abilezia 
berezirik izan 
beharrik"

m i r a r i  ko r ta 
h u r k o a k o  a r d u r a d u n a

"bihotzez 
egiten dut lana 
eta erabat 
aberasten nau"

pa l o m a  m a r t i n e Z  p e r e Z 
b o l u n ta r i o a

DebagOIenean, hamaIka aukera

elkArteA ArloA teleFonoA

elkarhezitzen garapenaren gaineko hezkuntza, sentsibilizazioa… 943 77 17 38

Caritas Pobrezia eta bazterketan daudenei lagundu 943 79 18 87

gurutze gorria sorospena, etorkinen gizarteratzea, emakumea… 943 76 55 76

Hurkoa adinekoak, mendekoak, buru-gaixotasunak 943 77 09 38

atzegi adimen gutxitasuna 943 42 39 42

nagusilan nagusiak boluntario eta nagusiondako ekintzak 943 79 25 85

san Juan de Dios gaixo psikiatrikoei zerbitzua eta laguntza 943 79 39 00

Harreman Pobreziaz eta ipar-hego kontrasteaz kontzientzia 943 79 81 14

gizalde orientazioa boluntario izan nahi duenari 943 42 80 13

Haces Falta gkeak (www.hacesfalta.org/oportunidades/) –

 irAti goitiA

Marta Bermejo, 
elorregiko Gurutze 
Gorriaren postuan. 

 mirAri Altube
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eta pozik daude. Angelita Men-
diaratz kideak dioskunez, bere 
motibazioa izan zen "beste bati 
laguntzea" eta bere fedeak bul-
tzatuta erabaki zuen "konpromi-
so" hori hartzea. "Ez nuen bi aldiz 
pentsatu", esaten digu. 

Euren ohiko lana izaten da 
hainbat premia dituzten laguni 
"harrera egitea, laguntasuna ema-
tea eta, askotan, entzutea", esaten 
dute Oñatiko kideek. Laguntza 
materiala ematen dute: arropak, 
jendeak emandakoak; eta jatera 
joateko txartelak. "Norberak iku-
si arte ez gara konturatzen zela-
ko beharra dagoen", esaten digu-
te. Laguntza eske doazenak ere 
aldatu egin dira: "Lehen eskaleak 
etortzen ziren, batik bat. Orain 
bestelako jendea ere etortzen da. 
Beharra handitu egin da".

Ateak zabalik dituzte eurekin 
bat egin gura duenarendako. 
"Gazte gutxi inguratzen dira, 
beharbada Eliza barruko elkarte 
bat delako-edo. Nik uste dut gober-
nuz kanpoko erakunde batera 
samurrago joango liratekeela", 
dio Angelita Mendiaratzek.

Debagoieneko bost hizkuntza 
Paloma Martinez Perez Aretxa-
baletan bizi den mexikarrak eta 
Ouiame Ouchen Arrasaten bizi 
den berbereak etxean egiten 
dute lan, eguneko ardura guztiak 
bete ondoren geratzen zaien 
denbora euren proiektuari ilusio 
handiz eskaintzen. Euren ideia 
izan zen "bertakoondako eta 
etorkinendako, denondako" aldiz-
kari bat egitea. Hemen du izena 
eta otsailean argitaratu dute 

hirugarren zenbakia. Mila ale 
ateratzea lortu dute, eta Arra-
sate eta Aretxabaletako udale-
txeetan, tabernetan, elkarteetan… 
banatu dituzte. Honakoa diosku 
Martinezek: "Herriko informa-
zioa, batik bat, euskaraz dago, 
eta kanpotik etorri den bati oso 
zaila egiten zaio hori jasotzea. 
Ni Txinan bizi izan nintzen, eta 
norbaitek zure hizkuntzan ber-
ba egiten dizunean sekulako 
poza sentitzen duzu. Horregatik, 
aldizkaria dago euskaraz, espai-
nolez, frantsesez, arabieraz eta 
txinatarrez, orain hizkuntza 
horiek guztiak egiten ditugunok 
bizi garelako hemen". Ouchene
-k gaineratzen duenez: "Integra-
tzen lagundu nahi dugu, eta oso 
aberasgarria da".

Dena eurek egin eta ordaindu 
dute. Orain, Elkarhezitzen taldean 
dagoen AMS gobernuz kanpoko 
erakundearen babesa dute. 
Elkarhezitzen taldearekin lan 
egin gura duenak beste aukera 
asko ditu: Zero Pobrezia taldean 
jardun, gutxitasunak dituzten 
gazteei lagundu, bidezko merka-
taritza dendan lan egin…

etengabeko lana 
Atzegi da Gipuzkoako adimen 
urritasuna duten pertsonen alde-
ko erakundea, eta Debagoieneko 
ordezkarietako bat da Jokin 
Antxia. Aretxabaletako Aratz 
elkartearekin egiten du lan. 
"Aisialdirako jendea behar izaten 
dugu; zapatuoro txolarteetan gure 
bazkideekin egoteko eta gure 
konpromisoetan eta ekintzetan 
laguntzeko gertu dagoena", dio.

Eurek ez dute kanpaina bere-
zirik egingo: "Jendea kontzien-
tziatzea eta boluntario gehiago 
erakartzen saiatzea etengabeko 
lana da guretako. Iaz kanpaina 
bat egin genuen. Dena dela, jen-
deak kostata laguntzen du; gero 
eta gehiago kostatzen da bolun-
tarioak topatzea". 

leire kortAbArriA

Oñatiko Caritasko 
kideak, parrokiaren 
egoitzan.

leire kortAbArriA

Ouiame Ouchen-ek eta 
Paloma Martinez Perezek 
Hemen aldizkaria egiten dute.

Zer egiten dute 
boluntarioek?

AntOlAtu ez dute euren 
kabuz lan egiten, elkarte 
edo fundazio baten baizik.

kOnPrOMetitu hitza 
emandako denbora eman 
behar zaio, eta modu 
jarraian lan egin.

hOBetu Jendartea arlo 
batean edo bestean 
hobetzeko lan egiten dute.

eMAn ez boluntarioak ez 
erakundeak ez dute irabazi 
asmorik. Dedikazio altruista da.

sAlAtu Lagun hurkoari 
laguntzeaz gain, 
bidegabekeria salatzen 
dute eta hura zuzentzen 
ahalegintzen dira.

erAGin Ingurukoen 
kontzientzia esnatzeko eta 
haiek mobilizatzeko lan 
egiten dute.

DAtuA

elkarteren baten parte 
hartzen –zentzu zabalean– 
dutenen kopurua da horixe.

%10
gipuzkoAr

DAtuA

boluntariotzak herrialde 
baten barne Produktu 
gordinaren %5 sortzen du. 

%5
dA ekArpenA

boluntario bazara, zatoz lip-dubera!
boluntario guztiei dei egiten diete martxoaren 12an beCen 
grabatuko duten lip-dub solidario baten parte hartzeko. 
horretarako, mezua bidali behar da bilbaoeventos@hotmail.com 
helbide elektronikora, norberaren izen-abizen, jaiotze data, telefono 
zenbaki eta posta elektronikoarekin. Lehenbailehen erantzungo 
diote antolatzaileek. bestalde, zerbait berezia egiten dakitenek hori 
aipa dezakete mezuan, eta paper nagusiren bat emango diote 
bideoan. adibideak: buruz behera jartzen jakitea, saltari edo 
malabarista izatea (orekaria), dantza jakin bat ondo jakitea…

boluntariotzaren urtearen logotipoa.  |   gizAlde

 irAti goitiA

Marta Bermejo, 
elorregiko Gurutze 
Gorriaren postuan. 
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IKASTAROAK

 MINTZAPRAKTIKA INGELESEZ
Erdi/Goi mailako ezagupena dutenentzako.
Hasiera: Martxoak 2.
Klase eguna: asteazkena
Ordutegia: 18:15 - 20:45
Matrikula epea: Otsailaren 26ra arte.

Informazio gehiagorako:
Tel.: 943 76 90 33

info@bergara.uned.es

M.b. | ArAmAio

Arabako Auzitegi Probintzia-
lak Aramaioko alkate Asier 
Agirre absolbitu egin du Ara-
maion herri galdeketa egitea-
gatik. Agirrek azpimarratu 
gura izan du bera ez dela sen-
titzen epaitua, baizik eta Ara-
maioko herria izan dela epai-
tua. Haren esanetan, "garbi 
utzi behar dena da herri batek 
galdeketa egin zuela, herriak 
galdetu zuela, herriak erantzun 
zuela eta erantzun bat egon 
zela: parte hartu zuten %98k 
esan zuten Abiadura Handiko 
Trenik ez zutela nahi, eta hori 
da inportantea. Horregatik, 
herriko alkatea izan edo Asier 
Agirre izan, berez epaitua 
izatea lotsagarria da demokra-
zian".

Absoluzioa dela eta, AHT 
Gelditu! Elkarlanak esan du 
"benetako demokrazia" nahi 
izanez gero, non herritarrek 
lehentasuna izango duten, 
Aramaiokoa bezalako ekime-
nek adibide izan beharko 
luketela, "eta ez salaketa eta 
auzi penalen objektu".

asier agirre: "ni 
ez naiz epaitua 
sentitzen, herria 
izan da epaitua"

Josu Zabala beste lau urtera-
ko izendatu dute Mondragon 
Unibertsitateko (MU) errek-
tore. Erabakia hartzerakoan, 
"egungo Plan Estrategikoaren 
proiektu garrantzitsuak abian 
jarri eta garatzerakoan errek-
toreak izandako jokaera" 
nabarmendu du MUko Errek-
tore Kontseiluak. Baita "taldeei 
eta proiektuei adorea eta bul-
tzada emateko izan duen gai-
tasuna". 

Aurretik egin duen "lan 
bikaina" aitortuz eta uniber-
tsitatea zuzentzeko pertsona 
egokiena hura dela uste dute-
lako berretsi dute karguan 
Zabala. 2006a ezkero da errek-
tore; aurretik, teknologia, 
ikerketa eta kudeaketaren 
eremuetan jardun du.

muko errektore izaten 
jarraituko du beste lau 
urtez Josu Zabalak 

M.b.  |  bergArA

Gaur, egubakoitza, emango dio 
behin betiko onarpena Gipuzkoa-
ko Hondakinen Partzuergoak, 
joan den astean EAJ, PSE eta H1! 
taldeek kontratazio mahaian oni-
ritzia eman ostean. FCC, Altuna
-Uria, Murias, Zerbitzu eta AE&E 
Inovak osatu duten ABEE da 
zerrendaren buru Zubietan erraus-

tegia eraikitzeko. Adjudikazioa 
223.446.500 euro da eta, eraikuntzaz 
gain, 5 urterako mantentze-lan 
eta operazio kontratua ere sartzen 
da; 53.225.849 euro da.

Horren finantzaketa dela-eta, 
Gipuzkoako hainbat alkatek bile-
ra bat egitea eskatu diote Markel 
Olano ahaldun nagusiari; horien 
artean daude Eskoriatza eta 

Antzuolako alkateak, Pedro Lasa-
gabaster eta Pedro Iturbe, hurre-
nez hurren. Haien esanetan: 
"Gurekin inolako harremanik 
izan gabe hartutako erabakia izan 
da. Gu gara kaltetuenak, 21 urtez 
bankuen morrontzapean jartzen 
baikaituzte. Gainera, Aldundiak 
erraustea lehenetsi du zaborra 
kudeatzeko modu gisa". 

Bestalde, Oñati Zero Zabor 
plataformak erraustegiaren aur-
kako elkarretaratzea deitu du 
biharko, zapatua, 12:00etan, La 
Caixaren aurrekaldean.

Zubietako errauste plantaren 
eraikuntza esleituko dute gaur

M.b.  |  bergArA

Euskarazko hedabide ez publikoek 
dei egin diete asteon erakunde 
publikoei sektorearen aldeko apus-
tu sendoa egin dezaten. Salatu 
dute krisi ekonomikoak eta komu-

nikazioaren alorrean izaten ari 
diren aldaketek "gogor" astindu 
dituztela euskarazko hedabideak 
eta bizirik irautea hedabideon 
"erdigunean kokatu" dela. Aipatu 
dute egungo laguntzek, "kasurik 

onenean, prekarietatean bizirik 
irauteko" aukera eskaintzen die-
tela, eta, hori dela-eta, laguntzetan 
baliabide handiagoak jar ditzaten 
eskatu dute. Euskal Herriko 80 
hedabide baino gehiagoren eskae-

ra da; tartean da Goiena Komu-
nikazio Zerbitzuak.

ekimen bateratuak 
Egoerari eta zailtasunei aurre 
egiteko, euskarazko hedabideok 
hainbat ekimen elkarrekin egitea 
erabaki dute. Horren ondorio dira 
otsailaren 1ean argitaratutako 
editorial bateratua eta martitzenean 
Donostian egindako agerraldia. 
Iragarri dute aurrerantzean ere 
ekimenak egiten jarraituko dute-
la, eta horien berri emateko www.
blogak.com/ehedabideak webgunea 
sortu dute. 

Horretaz gain, jakinarazi dute 
otsaila eta martxoa bitartean ins-
tituzio nagusienetako eta alderdi 
politikoetako ordezkariekin elkar-
tzeko asmoa dutela. Batzar horien 
helburua da sektorearen berri 
zuzenean eman eta politika alda-
ketarako proposamenak lantzea. 
Adostasunak lortzeko "prestasun 
osoa" agertu dute. 

euskarazko hedabideek laguntza eskatu diete erakundeei

hedabideen hainbat ordezkari, martitzenean Donostian egindako agerraldian.  |   dAni blAnco

Datorren urterako gertu egongo da 
oñati eta arrasate arteko bidegorria
oñati eta zubillaga lotuko dituen zatiko lanak irailean hastekoak dira
MIrIAN bItErI  |  bergArA

Oñati eta Arrasate lotuko dituen 
bidegorria errealitate bihurtuko 
da datorren urtean. Horixe da, 
behintzat, Diputazioko Landa 
Ingurumen Departamentutik 
jakinarazi digutena. Irailean 
Oñati eta Zubillaga arteko zatia 
egiten hasteko asmoa dute.

Esandako zati horren proiek-
tuaren lizitazioa martxorako 
onartuta egon dadila espero dute; 
orduan zehaztuko da lan horien 
aurrekontua, baina Diputaziotik 
aurreratu digute 2,5 milioi ingu-
ru izango dela. Jarraian, Gipuz-
koako Aldizkari Ofizialean argi-
taratuko da, interesa duten 
enpresek euren eskaintzak aur-
kez ditzaten. Horiek aztertu eta 
esleitu ostean, esandako moduan, 
irailean hasiko dituzte 10 hila-
bete iraungo duten lanak.

Zubillaga-Arrasate, 2012an 
Zubillaga, Elorregi eta Arrasate 
arteko zatia datorren urtean 
hasteko asmoa dute; hain justu 

ere, Oñatiko ur-zikinak Epeleko 
araztegira eroateko hodiak sar-
tzen bukatu bezain laster; zati 
handi baten, hodi horien gaine-
tik joango da hori. Urtea amai-
tu baino lehen hodiak sartzen 
amaituko dutela uste dute, eta 
bidegorria 2012ean egingo litza-
kete. Lanok 9 hilabete iraungo 

dute eta aurrekontua 2,9 milioi 
euro da. 

Oñati-Arrasate arteko bide-
gorriaren trazatua honako hau 
izango da: Oñatiko bidegorri 
sarearekin bat eginez, Kurtzekuan 
hasiko da eta Auntzokua base-
rriaren parean saihesbidera 
hartuko du. Errepide azpitik 

segituko du bideak, San Pedroko 
bidegurutzeraino; handik Mada-
len aldera egingo du, eta Uriaz-
pikua baserrira heldu baino lehen, 
ezkerrera hartu eta Fagor Indus-
trialen atzetik joango da. 

Fagorko biribilgunea lur 
azpitik pasatuko du, eta Zubilla-
gara hartuko du. Auzoa guru-
tzatu ostean, Altunako zubia 
zeharkatu eta trenbide zaharra 
hartuko du Epeleko araztegirai-
no. Orain  negoziatzen dabiltza 
bidegorria Eroskiraino luza-
tzea.

hodiak sartzen bukatu ostean hasiko dira bidegorria egiten.  |   ubAne mAderA

DAtuA

Oñati-Zubillaga tarteak 
3,9 kilometro izango ditu; 
Zubillaga-arrasatek, 4,04.

7,94
kilometro
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Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.

Debagoieneko
profesional 
liberalak

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

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

begoña lasagabasTer
Arrasate / Iturriotz 15, 1 A
T: 943 79 98 86 
F: 943 77 01 08
blasaga@conet.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A.E.  |  oñAti

Landa turismoaren II. jardu-
naldiak ospatzen dabiltza egu-
notan Iruñeko Baluarten. Lur 
azpiko turismoari buruz berba 
egiteko, Oñatiko Garapen eta 
Turismo Agentziako Ikerne 
Altube dago han. Gaur, 18:00e-
tan, mahai-inguru baten parte 
hartuko du.
Zer lantzeko asmotan elkartu 
zarete Iruñean?
Nafarroako Gobernua aitzin-
daria izan da landa turismoan. 
Ikusita azkenaldian lur azpiko 
munduak ze garrantzia daukan 
landa ingurunean, aurten era-
baki dute azaltzea zeintzuk diren 
proiektu berriak inguru haue-
tan. Horrekin lotuta ikusi dute 
turismo mota horetan kobak 
ingurune naturalean kokatuta 
daudela eta lur azpiko mundua 
lantzen dabilen sektore bat 
dagoela. Hori dela-eta gonbida-
tu gaituzte kongresu horretan 
parte hartzera.
turismo esperientzia berriak sor-
tzeko erronkak aztertuko dituzue 
jardunaldietan.
Bai, eta erronka horien artean 
egongo litzateke lur azpiko 
turismoa.
lur azpiko turismoari buruzko 
mahai-inguruan parte hartuko 
duzu gaur. Zer azalduko duzu?

Oñatiko esperientzia azalduko 
dut. Arrikrutz da azkenaldian 
egin den proiektu berriena: 
teknologia eta material berrie-
nak erabilita. Horregatik gon-
bidatu gaituzte, parte hartu eta 
gure esperientzia berri hau 
azaltzeko.
lur azpiko turismoa nola landu 
eta zein den etorkizuna zehaztu-
ko duzue. Zeintzuk dira Arrikrutzek 
dituen erronkak?
Koba batzuek 40 urte inguru 
dituzte; hortaz, gu oraindik oso 
gazteak gara, jaioberriak. 

Guk Oñatiko esperientzia 
azalduko dugu, naturgune hau 
eta Oñatiko kultura ondarea 
aprobetxatu dugu lur azpiko 
munduarekin osatzeko.

Ikerne altube.  |   goienA

ikerne altube | oñatiko garapen eta turismo agentzia

"garrantzi handia dauka lur azpiko 
munduak landa-turismoan"

ArANtZAZu EZkIbEl  |  oñAti

Astelehena ezkero, Aizkorri Aratz 
parke naturalak badu interpre-
tazio zentroa Arantzazun. Gan-
diaga II eraikinean dago kokatu-
ta Arantzazuko parketxea. Inau-
gurazio ekitaldian, Rafa Uribarren 
Landa Ingurumeneko diputatua, 

Markel Olano ahaldun nagusia, 
Lourdes Idoiaga Oñatiko alkatea 
eta Jose Mari Arregi Arantzazu-
ko frantziskotarren elkarteko 
zaindaria izan ziren; haiena izan 
zen zinta mozteko ardura, eta 
baita han batu zirenen aurrean 
hitza hartzeko ardura ere. Par-

ketxean batu ziren, besteak bes-
te, Jabier Arregi Arantzazuko 
auzo-alkatea; Iñaxio Garro Are-
txabaletako alkatea; Oñatiko Natur 
Eskolako kideak; eta Arantzazu-
ko ostalariak.

Lourdes Idoiaga alkateak esan 
zuen Oñatirendako egun handia 
zela: "Amets bat zena errealitate 
bihurtu da", gaineratu zuen. Alka-
teak bereziki eskertu gura izan 
zituen Foru Aldundiko ordezka-
riak, dirulaguntzak emateaz gain, 
beti egon direlako gertu lankide-
tzarako. 

Maketa erraldoia 
Parketxearen helburua da lurral-
dearen natura eta kultura has-
tapenei buruzko hausnarketa 
egiteko interpretaziogune izatea. 
Horretarako, ondo bereiztutako 
hiru gune ditu: harrera eta tran-
tsizio gunea, proiektuaren ardatz 
diren filosofia eta balioak aur-
kezten dituena; historia duen 
naturaren gunea, esperientzian 
oinarritutako baliabide museo-
grafiko ezberdinak dituena (aipa-
garriena, 8x3 metroko maketa 
da); eta kultura paisaian gunea: 
gizakiak ingurunean izan duen 
jarduera eta esku-hartzea lantzen 
dituena.

Besteak beste, basoaren berre-
gite abstraktua egin dute, sin-
kronizatutako argi sistema baten 
bidez; eta, 12x4 metroko proiek-
zio panela ere jarri dute gelaren 
erdian, artzainen lanbidea era-
kusteko. Migel Angel Alonso 
arkitektoak diseinatu du Aran-
tzazuko parketxea. 

idoiaga: "ametsa errealitate 
bihurtu da arantzazuko 
parketxea inauguratuta" 
gandiaga ii eraikinean kokatu dute Aizkorri-Aratz 
parke naturaleko interpretazio zentroa

8x3 metroko maketak parke natural guztiaren azalera erakusten du.  |   A.e.
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laguntzaileak

A
stelehenean, auzoak telefonoz: inguruan lapurretan dabil-
tzala eta badaezpada etxetik pasatzeko. Beti pentsatu izan 
duzu gerta litekeena dela, baina aldi berean zuri ez zai-
zula tokatuko sinetsaraziz engainatzen duzu zeure burua. 

Ba, oraingoan bai, loteria ez zaizu egokitu, baina etxean sartu 
zaizkizu. Atea zabaldu orduko ohartu zara norbait ibili dela 
barruan, ordena zure bertute nagusia ez bada ere dena baitago 
nahas-mahasean. Film batzuk ikusiak zarenez, ez duzu ezer uki-
tzen eta ertzainei deitu diezu, nahiz eta jakin ez dizutela asko 
konponduko. Arratsaldea izorratu dizute (ez, ertzainek ez, etxean 
sartu direnek). Eta gauean ere 
ez dakizu lo lasai egingo duzun; 
izan ere, ertzainetako adituenak 
dioenez, lapurrek bidea presta-
tu dute hurrengo batean sartze-
ko eta gauza pisuagoak (orain-
goan diru eta bitxien bila sartu 
dira, antza) eroateko.

Oroitzapenetan atzera egin 
duzu eta gogora ekarri duzu 
orain hogeitaka urte New Yorken egon zineneko hura. Hango 
gauza ederrez gozatzeaz landa, han bizitzerik ez zuela merezi ere 
akorduan duzu: hango bizimodu azkarra, jendearen beldurra, 
hango alarma eta segurtasun-kontuak. "Askoz hobeto bizi naiz 
nire Tobera maitean", zuk zeure artean.

Akorduetan gertuago, Puerto Ricon ikusiak ere asaldatu 
zintuen: etxeetako leihoak burdinazko barra lodiz josita. Egia 
osoa esateko, han delinkuentzia handiagoa da hemen baino, 
egunero daude hildakoak.

Baina nago hemen ere kanpoko eredu horiek nagusitzen ari 
ez ote diren. Gero eta alarma gehiago ikusten da bazterretan 
(neu ere pentsatzen ari naiz gutxienez alarma-papera ipintzeaz), 
ateko morroiloari hainbat buelta ematen dizkiogu, baita etxe 
barruan gaudenean ere…

Akorduekin jarraituz, nire ametsa haurtzaroan dago: orduan 
beldur gutxiagorekin bizi ginela uste dut, etxeko ateak zabalik 
egoten ziren egun osoan… Edo idealizatzen ari naiz?

txIpI OrMAEtxEA
'http://goiena.net/iritzia/'

Gonbidatu bakoak etxean

"Haurtzaroan 
beldur 
gutxiagorekin bizi 
ginela uste dut"

z a b a l i k

I
nguruan nerabeak badituzue bai; bestela, baliteke Justin Bie-
ber nor den ez jakitea. 16 urteko umemoko kanadarra da, 
Interneti esker fama mundiala lortu duen abeslaria. Haren 
zaleak, bielieber-ak, ez dira nolanahikoak: Bieberren kontrako 

edozein kritikaren aurrean bortizki erantzuten dute, batez ere 
Interneten. Azken ekintza? Grammyetan euren idoloaren partez 
saria lortu zuenaren Wikipediako orriari eraso egitea. "Umeke-
riak...", esango dute askok, eta halaxe da. Baina ez al da kezka-
garria iritzi bera ez duenari era anonimoan erasotzeko Internetek 
ematen duen askatasuna? Erasotzeko beharrean, zerbaiten alde 
egiteko erabiliko balitz, behintzat...

txOMIN MAdINA | 'tmadina@goiena.com'

'Bielieber'-en beldur

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

Periferikoa
Anjel lertxundi Esnal
http://berria.info/blogak/lertxundi/

Zentroaren distira itsugarririk 
gabe ez baitago periferiarik, 
zentrotik gero eta gehiago 
urrutiratu, periferiak orduan 
eta ahulago jasotzen du hango 
argia. [...]

Herenegungo teleberriak 
periferikoa deitu zion Agustí 
Villarongari. Alex de la Iglesia 
galtzaileari, ez. Sariak 
Madrilek emanak izaki, biak 
dira periferikoak bai 
geografiaz, bai antolamendu 
politikoaren arabera. 

Orduan, zergatik Villaronga 
periferikoa da eta de la Iglesia 
ez? Pa negre (Ogi beltza) 
saritua katalanez dagoelako, ez 
zait besterik bururatzen. 
EITBrentzat katalana periferia 
linguistikoa baldin bada, 
logikaren alde maltzurrak 
iradokitzen du euskara ere ez 
ote duen halatsu. Eta 
arrapaladan dator galdera: 
txoritxoak non dauzka zentro 
politikoa, kulturala eta 
linguistikoa?

Oharrak (Post scriptum):
Periferikoa: bigarren 

mailakoa, garrantzi 
gutxiagokoa, boteretik 
urrutiratua, marjinatua… 
(hiztegietatik).

Periferia kulturala: 
estatuko kultura indartsu 
hemenogikoaren menpe bizi 
nahi ez duten kulturen 
erresistentzia… (hiztegietako 
lerro artean irakurri daiteke).

Zikloturistak, ziklo 
asko, turismo gutxi
Jon torner
http://argia.com/erredakzio-mahaia/
jon-torner/

Ekainean Quebrantahuesos 
bizikleta martxa ezaguna 
egingo da Jaca (Espainia) 
inguruan. Ahal den moduan 
bukatzeko helburuarekin 
aterako dira batzuk, ahalik eta 
denbora onena egiteko asmoz 
besteak. Irabaztea izango dute 
batzuek xede.

Quebrantahuesos martxa 
bat baita, baina (profesional 
frustratu batzuentzat) 
lasterketa izaera hartu duena, 
denbora eta sailkapen 
ofizialekin. "Zikloturistaren 
eredua zaharkiturik dago", 
diote Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoako txirrindularitza 
federazioetatik: "Eredua 
berplanteatu behar da, Europa 
ispilu gisa hartuta. Ez daude 
irteera bateratuak –tropelak 
banatuta abiatzen dira–, ez 

denborarik, ez sailkapenik". 
Gurean, zikloturista asko 
lehiatzera ateratzen dira 
horrelako probetan, markak 
apurtzera. Entrenamenduetan 
3.000 kilometro ez dira paisaiaz 
gozatzeko egiten. 

Sarri entzun dugu martxa 
zikloturistak konpetizio 
bihurtu direla, baina harritu 
egin gara etiketa hori 
Jaurlaritzaren Barne Sailak 
bere egin duela irakurtzean. 
"Araudi berriak proba 
zikloturistak lasterketatzat 
joko ditu", dio Deia-k. Horrek 
esan nahi du litekeena dela 
martxa ugari bertan behera 
uztea, Gipuzkoako guztiak, 
adibidez, ez dagoelako nahikoa 
ertzain ohiko lasterketen eta 
hala izendatu berri dituzten 
proben beharrizanak 
kubritzeko. Barne Sailak ez du 
ziklistengatik ertzain gehiago 
mobilizatu nahi: astebururo 
lau lasterketa egin ahal izango 
dira herrialde bakoitzean. [...]

Barne Sailaren –eta 
federazioen– erabakia neurriz 
kanpokoa da, zentzugabea eta 
mingarria, baina gure burua 
zikloturista gisa hartzen dugun 
askorentzat ikasgai ona izan 
daiteke. Agian, irteera lerroan 
ordulariari beste begi 
batzuekin begiratuko diogu. 
Edo etxean lagako dugu, nork 
daki.



gOIENA  |  2011-02-18  |  egubAkoitzA 7iritZia

Baina zelan esan 
leike!
Izaskun Arriaran
Aramaio

"Ez da kexa askorik entzuten". 
'Noizko?', herritarrek galdetzen 
duten gauza bakarra". Hau 
irakurri eta erantzun gabe 
geratu behar al dugu 
herritarrok? Ez dela kexa 
askorik entzuten? Nork dio 
hori!

"Noizko?", esaten dute 
gidariek, herritarrek eta 
auzotarrek. Denak nekatuta eta 
gogaituta, hasieran 
behin-behineko zirudien plan 
batekin… Aramaioko 
auzoetatik pasatzen den 
errepidetik –estua, puntu 
askotan errail bakarrekoa, 
erreboltaz josia, zorua urratuta 
edo petatxuz estalia…

Auzotarrak: "Aspertuta…
denbora guztian zaintzen ibili 
behar dugulako".

Tabernari eta dendariak: 
"Nekatuta nago protesta 
egiteaz, ez digute jaramonik 
egiten… banatzaile batzuk ez 
dira gehiago etortzen… aste 
bukaeretan gauetan igartzen 
da Arrasate aldetik jende askoz 
gutxiago etortzen dela…".

Langileak: "Orain buelta 
askoz handiagoa eman behar 
dut, eta gastu handiagoa 
ekartzen dit…".

Larrialdi kasuetan zenbat 
arazo… medikuak ezin heldu 
Aramaiora, anbulantziak 
galduta… momentu hauetan 
laguntza zain daudenak 
benetan sufritzen!

Eta abar, eta abar.
"Herritarrok bakarrik 

galdera bat daukate: 'Noizko?". 
"Herritarrok haserre jarraitzen 
dute".

Nola? Herritarrok daukate 
eta dute! Herritarrak ez gara 
denok, ala?

Beraz, herritarrok haserre 
jarraitzen dugu eta galdera bat 
daukagu!

Noizko?
Azal dezagun herritar 

guztiok barru-barruan 
sentitzen dugun inpotentzia 
eta haserrea! Dirudienez ez 
gaituzte entzuten eta! 
Nahikoa da!

Erantzukizun 
eske 
Ana ramos
(nafarroa kaleko 2. atarteko 
bizilagunen izenean)
Aretxabaleta

Joan den abenduaren 18an 
(zapatua), eguerdi inguruan, 
kolpe baten zarata entzun zen 
eta argi barik geratu zen 
Nafarroa kaleko 2. atarteko 
bigarren solairua.   

Ondoren, urak iturritik 
ateratzerakoan egiten duen 
hotsa entzuten hasi zen 
sukaldean. Ura hasi zen 
ateratzen eta lehenengo 
solairuko bizilagunek etxean 
ura sartzen ari zitzaiela 

jakinarazi zuten. Bost 
minutuan bizilagun guztien 
artean zebilen kontua, uraren 
pasoko giltza guztiak itxi 
zituzten eta etxetresna 
elektrikoak itzali. Baina urak 
irten eta irten jarraitzen zuen, 
batez ere lehenengo solairura 
jausiz. Susmoak egia bihurtzen 
zihoazen, bazitekeen 
eraikineko hodi jeneral bat 
apurtu izana. Bizilagun batek 
arketa topatu zuen Bizkaia 
kalean eta bihurkin batekin 
palanka eginez zabaldu; baina 
giltza ixtera zihoanean, ezin 
zela konturatu zen, giltza 
berezia zelako.

Horren aurrean, 
bizilagunok udaletxera deitu 
genuen, baina ez genuen lortu 
inorekin berba egiterik. 112 
zenbakira deitu genuen eta 
erantzuna izan zen ixteko hodi 
jeneraleko giltza, udaletxean 
eskatuta. Baina, aurretik 
esandako moduan, ordurako ez 
zeuden lanean udaletxean. 
Ondoren, Ertzaintzari deitu 
genion eta gure ezustekoa izan 
zen esaldi berbera entzun 
behar izatea: "Uraren giltza 
itxi behar duzue". "Badakigu, 
baina ez daukagu giltzarik". 
"Joan udaletxera, han izango 
dute eta; dena dela, beste behin 
ere gertatu zen antzeko zerbait 
eta Gipuzkoako Urak-i deitu 
zioten". 1888an Gipuzkoako 
Urak-en telefono zenbakia 
eman ziguten. Baina 
Gipuzkoako Urak-en ez zuen 
inork telefonoa hartu.

Ezin dugu berbekin 
adierazi gure ezintasuna, ura 
etxe barruan goitik behera 
zetorren euria balitz bezala, eta 
inork ez zigun laguntzen. 
Denbora aurrera zihoan, 
ordubete inguru bai. 
Aseguruari deitu genion eta 
iturgina bidaliko zigutela 
erantzun, bai, baina Urretxutik 
zetorren! Amesgaiztoa 
zirudien, ezin zen egia izan. 
Ordu erdi baino gehiago behar 
zuen hark; hortaz, herriko 
iturgin bati deitzea erabaki 
genuen. Zortea izan genuen 
orduan, eta Saner-eko mutilek 
erantzun ziguten; egiten ari 
zirena utzi eta bost minutuan 
Pablo eta Juan agertu ziren. 
Giltza dontsua itxi zuten, eta 
kontrol barik eraikinean 
jausten zegoen uraren zarata 
isildu zen. (Eskerrik asko, 
Pablo, lasaitu ederra hartu 
genuen zuen jarrera ikusita eta 
esandako berba lasaigarriak 
entzunda).

Inork minik hartu ez 
bazuen ere, kalte materialak 
bakarrik jasan ditugulako, 

inork ez du gustuko etxean ura 
sartzen ikustea eta barruan 
duen guztia aurrean eroatea. 
Egia esatearren, esan beharra 
dago Udaleko bi langile agertu 
zirela: Segovia jauna eta 
Urrutia jauna. Zoritxarrez, 
arazoa ordurako konponduta 
zegoela agertu ziren. 
Lehenengoak giltzaren 
arazoari garrantzia kendu zion 
eta bigarrenak esan zuen egun 
guztia etxean eman zuela 
(nahiz eta ez erantzun Pablok 
bertatik egindako deiari).

Ez da errudunak topatzeko 
ordua, baina bai 
erantzukizunak eskatzekoa. 
Zergatik ez dauka bizilagunen 
komunitate batek halako 
kasuetarako hain garrantzitsua 
den giltzarik? Udaleko 
langileek bakarrik izan behar 
badute, zergatik ez dituzte 
deiak Erabiltzaileen Laguntza 
Zentroren (CAU) batera 
desbideratzen, laguntzeko inor 
ez dagoenean? Ez dago 
larrialdietarako protokolorik? 
Ez 112ak, ezta Ertzaintzak ere 
ez badigute laguntzen, zeinena 
da ardura hori? Ordaintzen 
ditugun zergekin, ez daukagu 
laguntzarik jasotzeko 
eskubiderik?

Ezker Abertzalea 
eta euskara
Josu Zugasti
Arrasate

Beti pentsatu izan dut 
politikagintzan diharduten 
erakunde, eragile edo 
norbanakoek defendatzen
dituzten ideien eredu izan 
behar dutela, gizarteko egoera 
aldatu nahi duten neurrian, 
haren aurretik joanez, baldin 
eta sinesgarritasuna lortu nahi 
badute herriaren aurrean. 

Hau ez dut ikusten ondo 
betetzen denik Ezker 
Abertzalearen jarduera 
publikoan, behintzat 
euskararen alorrari 
dagokionez. Ikusten dudana da 
erdarazko bertsioa jotzen dela 
garrantzitsutzat. 
Prentsaurreko, elkarrizketa, 
aurkezpen, komunikatu edo 
dena delakoetan, gehiegitan 
euskararen eta erdararen 
"parekotasun" iruzurtia 
eskaintzen zaigu, batez ere 
nazio mailako bozeramaileen 
eskutik datozenean. Esate 
baterako, manifestazio baten 
bukaeran, edonon dela ere, eta 
mezua edozein dela ere, testu 
berbera (eta ez da bereziki 

laburra izaten) oso-osorik 
entzun behar izaten da 
hizkuntza bietan (euskaldunak 
gogaitzeak ez, baina erdaldun 
abertzaleei euskaldunekiko 
begirunea eta euskara ikasteko 
bultzada emateak bai 
kezkatzen gaitu). Eta bestela, 
euskara aurkezpen 
orokorretarako erabiltzen da 
eta mamia edo berritasuna 
erdaraz ematen da. Ez dugu 
sinesten euskara dela 
euskaldunon hizkuntza eta 
errazkerian gaude trabatuta.

Jar dezagun beste adibide 
bat: Info 7 Irratian (hona 
dakart berau Ezker 
Abertzaleko ideologiatik 
abiatutako komunikabide 
berriena delako), goizeko 
albistegi garrantzitsuenak eta 
prentsari emandako errepasoa 
erdara garbian dira. Non 
geratzen zaigu ausardia? ETB 
euskara hutsean sortu zenean 
egoera soziolinguistikoa zeharo 
okerragoa zen, eta apustu 
ausarta egin zen, nahiz eta 
gero erabat desitxuratu zaigun.

Garai berriotan ere, 
independentista bakoitzak 
independentzia egunero eraiki 
eta gauzatu behar duela esaten 
digutenek, helburu horren 
berme sendoenetarikoa 
hizkuntza eta kultura direla 
gogorarazten diguten bitartean, 
ez dute lotsarik aldarria erdara 
hutsean argitaratzeko, dela 
hitzaldi, artikulu edo hainbat 
elkarrizketatan.

Iruditzen zait, eta badakit 
ez naizela bakarra, Ezker 
Abertzaleak, bere osotasunean, 
euskararen aldeko borrokan 
aitzindari eta eredu izateko 
deia hobeto bereganatu behar 
duela eta bere lanean 
ikusgarriago eta ausartago 
jokatu behar duela. 
Apaltasunez eta eraikitzeko 
asmoz diot hau.

Aralar eta ANVren 
lana Elgetako 
Udalean, 
hutsaren 
hurrengoa 
patxi basauri, Joseba Mujika eta 
Iñaki ugarteburu
(elgetako eAJ/pnV-Hamaikabat)
elgeta

Duela egun batzuk, Oxel 
Erostarbek harrituta utzi 
gintuen Lehendakaritzaren  
Diputatuak Udalera eginiko 

bisita zela-eta hedabideetan 
egindako adierazpenekin. 
Bertan, Aldundiari 
aurpegiratzen zion Elgetako 
Udalari dirulaguntza gutxi 
ematen ziotela, elgetarrak Foru 
Aldundiaren begietara 
"hutsaren hurrengoak" ginela 
esanez. Hortik gutxira, 
urtarrilaren 25ean egindako 
plenoan, Oxelek goraipatzen 
zuen legealdian zehar egindako 
dirulaguntzen politika,  
jasotako kopuru handia 
nabarmentzen. Egia da 
legealdian zehar burutu diren 
proiektu apurrak dirulaguntzei 
esker izan direla, gaitasunik 
izan ez baitute bestelako 
inongo diru sarrera ezohikorik 
lortzeko. Hau da gure 
alkatearen diskurtso sendo eta 
gobernu taldearen politika, 
hutsaren hurrengoa...  

Aralarrek eta ANVk onartu 
zituzten aurrekontuak, gure 
aurkako botoarekin, ez dira 
inolaz ere sinesgarriak; 
gastuen aurrekontuko zenbait 
kontzeptutan jaitsiera 
irrazional bat eginez eta 
oraindik sinesgaitzagoak diren 
diru sarrerak jarriz.

Asko dira aipatu 
ditzakegun adibideak, hala 
nola garbitasun zerbitzuan, 
brigadako funtzionamenduan, 
ekipamendu publikoen 
mantentzean... jaitsierak.

Aralar eta ANV 2007an 
gobernura iritsi zirenetik, 
dirua aurreztu duten urterik ez 
da egon; beti ingresatu 
dutenaren baino gehiago 
gastatu dute eta horrek esan 
nahi du Elgetako Udalak ez 
duela gaitasunik inbertsioak 
egiteko, eta 2011n ezin izango 
da mailegurik eskatu. 

Beraz, gauzak horrela, 
Udalak 1.271.000 euroko 
(211.476.606 pta) zorra izango 
du. Kopuru honi 150.000 euro 
gehitu behar zaizkio, 2009ko 
Udalen Finantzazioaren Foru 
Fondoaren Udalak Gipuzkoako 
Foru Aldundiari bueltatu 
beharrekoak hurrengo hiru 
ekitaldietan (2011, 2012 eta 
2013), eta, orotara, zorra 
1.421.000 euro izango da 
(236.434.506 pta), duela lau urte 
genuen zorraren bikoitza.

Bukatzeko, elgetarrei 
jakinarazi behar diegu 
Domingo Iturbe Patronatuko 
eraikinaren inguruan gobernu 
taldeak eramandako kudeaketa 
txarra: eraikin hori 
eraberritzeko Gipuzkoako Foru 
Aldundiak onartutako 124.000 
euroko dirulaguntza bat galdu 
da, Aralarrek eta ANVk ez 
dutelako gainontzeko 
finantzazioa jarriko duen inor 
aurkitu. Zergatik ote?

Hau guztia ikusirik, 
gobernuaren lan penagarria 
salatu nahi dugu, eta ezin 
ditugu aurrekontu hauek 
onartu. 

Gobernu taldeari esker, 
elgetarrok egunetik egunera 
gero eta pobreagoak gara eta, 
era berean, lehen baino 
zerbitzu gutxiago izango 
ditugu, edo eskainiko 
dizkiguten zerbitzuek kalitate 
txarragoa izango dute.

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

gutunarekin batera bidali beharrekoak dira: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. 
gutuna helarazteko bideak dira: ibarra 6, 20570 bergara  |  papera@goiena.com  |  Faxa: 943 25 05 13
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ENEkO AZkArAtE  |  ArrAsAte

Errezeta elektronikoaz, gaueko 
guardiako zerbitzuez eta bihara-
muneko pilulaz dihardu, besteak 
beste, Angel Garai mondragoe-
tarrak. Gipuzkoako botikarien 
burua da.
Zertan da Eusko Jaurlaritzarekin 
sinatu duzuen hitzarmena erreze-
ta elektronikoa abian jartzeko?
Finantzazio iturriak hitzartu ditu-
gu. Alde teknikoarekin gabiltza 
orain botikariok eta Jaurlaritzako 
Osasun Saila. Abendurako abian 
jarri nahiko luke Jaurlaritzak, 
baina uste dut datorren urtera 
arte ez dela izango errealitate.
Ze izango da?
Informazio sistema bat da eta 
kudeatzen du herritarren trata-
menduaren historikoa. Medikuak 
botika bat agintzen duenetik far-
mazian erosten denera arte. Infor-
mazio guztia gordeta geratuko da 
sendagai historiko elektroniko 
baten. Fitxa bakarrean. Datu guz-
tiak sistema informatiko baten 
gordeko dira. Paperik barik.
konplikatua da sistema abian jarri 
eta kudeatzea?
Bai. Osasun datuek segurtasun 
handia behar dute. Ondo egin 
behar dira gauzak. Osasun siste-
man daude lehen arreta, espezia-
lizatua, zaharren egoitzak, eri-
zaintza… Agente guztiek, hau da, 
medikuek, erizainek, botikariek, 
erabiltzaileek… izango dute infor-
mazioa fitxa bakarrean.
Zein da botiken eta osasun etxeen 
arteko harremana?
Txarra ez da, baina ezta oso estua 
ere. Errezeta elektronikoa tresna 
izango da harreman hori sendo-
tzeko. Botikariak izango du pazien-
tearen tratamendu terapeutiko 
osoa ikusteko aukera. Horretaz 
gain, errezetarik behar ez duen 
botikaren bat eroaten badu beze-
roak, hori ere fitxan sartuko da 
eta, hartara, medikuak izango du 
informazio hori ere. Oso lagunga-
rria izango da medikuarendako.
Erabiltzaileari ze onura ekarriko dio 
errezeta elektronikoak?
Bereziki gaixo kronikoei lagun-
duko die. Errezetaren bila anbu-
latoriora zertan joan ez dute 
izango. Bestetik, sistema oso 
zehatz eta segurua izango da. 
Eta, horretaz gain, informazioa 
kudeatuz, urte osorako terapia 
plana antolatu ahal izango du 
medikuak. Buruan horrenbeste 
datu eduki beharrik ez du izango. 
Informazio guztia fitxa elektro-
nikoan izango du: botika zelan 
erabili, ze dosi, zertarako, zen-

batean behin… Medikuak, boti-
kariak eta erabiltzaileak konpar-
tituko dute informazioa.
txartel bat izango da?
Ez. Txip batek jasoko du sistema-
ra sartzeko gakoa. Sinadura digi-
talarekin sartu ahal izango dira 
pazientearen fitxara medikuak, 
botikariak eta erabiltzailea bera. 
gure eskualdean zenbat botika 
daude?
23 dira, guztira: 8 Arrasaten, 5 
Bergaran, 4 Oñatin, 2 Aretxaba-
letan eta gainerako herrietan bana, 
baita Aramaion ere; Leintz Gatza-

gan izan ezik. Ondo hornituta 
dago alde horretatik eskualdea.
Eskualdeko zein herritan eskaintzen 
dituzue guardiako farmaziak?
Debagoienean bost herritan ema-
ten dugu gaueko guardiako far-
mazia zerbitzua eta gauero lau 
botika ditugu zabalik. Beste lurral-
de batzuetan ez da horrenbeste 
farmazia zabalik egoten gauez. 
Aretxabaletako eta Eskoriatzako 
hiru botikarien artean, urteko 
365 egunetan eman behar dute 
gaueko zerbitzua. 
Zenbat erabiltzen da?

Oso gutxi. Ia ez du zerbitzurik 
ematen. Alderantziz izango balitz, 
ulergarria izango litzateke, baina 
errealitatea da oso jende gutxik 
darabilela eta bertako botikariei 
buruhauste handiak sortzen diz-
kietela. Osasun arazoren bat, 
larrialdi bat daukanak, jeneralean, 
Arrasateko eskualde ospitalera 
jotzen du gauez. Eta han jartzen 
diote medikamentua. Hortaz, ez 
da logikoagoa eta eraginkorragoa, 
denondako, ospitaletik gertu eta 
gau guztietan zabalik egongo den 
farmazia bakarra? Baina Eusko 
Jaurlaritzak ez digu baimenik 
eman horretarako.
tabakoaren legea dela-eta, erre-
tzeari lagatzeko, botika, produktu 
edo bestelako gailuen salmenta 
handitu egin da? 
Bai, batez ere zigarro elektroni-
koen salmenta. Partxeak, txi-
kleak… gutxiago saltzen dira, 
baina erremedio hobeak direla 
iruditzen zait. Erretzeari uzteko 
nahia edo borondatea da garran-
tzitsua, eta zigarro elektrikoak 
ez ditu jarrerak aldatzen.
Zela eragiten dizue botikariei osa-
sun arloan gobernuek-eta azkenal-
dian hartu dituzten neurriek?
Ekonomikoki, triskantza handia 
izan da. Krisi ekonomikoa dela
-eta, gobernuek hartu dituzten 
neurriek zuzen-zuzenean eragin 
digute. %90 jaitsi dira irabaziak. 
Farmazia itxi beharrean izan 
dira batzuk. 
sendagaien dosia ere mugatu nahi 
dute. 
Ez dakigu zela bideratu nahi 
duten. Helburua botikak norbe-
raren beharren arabera saltzea 
ei da. Zortzi pastilla behar badi-
tuzu, ba zortzi erosi, kaxak 10 
ekarri arren. Ikusi behar.
Eskuko telefonoetan guardiako 
farmazien eta bestelako zerbitzuen 
gaineko informazioa eskaintzen 
duzue. Erabilia da zerbitzu hori?
Gehienbat gazteek darabilte. Gipuz-
koan, 5.000 lagun-edo izango dira. 
Oso zerbitzu-informazio zehatz, 
egiazko eta ona eskaintzen dugu. 
biharamuneko pilula errezeta barik 
saltzen duzue botiketan. Arazorik 
sortu dizue horrek?
Ez. Lehen baino gehiago saltzen 
da. Medikuek doan ematen dute 
botika hori, baina farmazietara 
errazago joaten da jendea biha-
ramuneko pilularen bila, ordain-
du beharra badauka ere. Hau ez 
da, hala ere, antisorgailu sistema, 
larrialdiko neurria baizik. Hor-
monen lehergailu bihur daitezke 
txarto erabiliz gero.

angel garai | gipuzkoako botikarien elkarteko presidentea

"eraginkorragoa da  gau guztietan 
zabalik dagoen farmazia bakarra"

eskualde osorako gauez zerbitzu emango lukeen farmazia bakarraren aldekoa da garai

gaur egun lau farmaziak ematen dute zerbitzua gauero; oso jende gutxik darabilte

angel garai, goienaren arrasateko egoitzan, martitzenean.  |   eneko AzkArAte

"Errezeta 
elektronikoa abian 
jarri nahi dute 
abenduan 

"botikariak izango 
du pazientearen 
tratamendu 
terapeutiko osoa"
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KOMUNIKAZIO TAlDeA

Goiena telebista 
ikusten ez baduzu, 
berriro sintonizatu
hainbat aldaketa egin ditugu Muruko antenan; hori 
dela eta, baliteke Goiena telebista ikusten zenuten 
hainbat etxetan orain ez ikustea. 

Ondorengo herrietan bakarrik dute eragina: 
Leintz gatzaga, eskoriatza, aretxabaleta, arrasate, 
aramaio eta Oñatin.

kasu honetan, zure telebista berriro sintonizatu beharko 
duzu. hau da, zure telebistak berriro bilatu beharko du 
automatikoki (edo bestela zu zeuk eskuz) goiena telebista. 

Berriz sintonizatu, baldin-eta: 
· aipatutako herriren batean bizi bazara.
· Telebista LTD bitartez ikusten baduzu.
· Orain arte goiena telebista ikusi baduzu, baina orain 

ikusten ez baduzu.



10 2011-02-18  |  egubAkoitzA  |  gOIENADebagoiena

d u e l a  5  u r t e

Oñatiko alkate Andoni Gartziak 
alkatetza uztea erabaki zuen kar-
gua hartu eta 33 hilabetera. Haren 
lekua Lourdes Idoiagak hartu 
zuen. "Aberasgarria izan da, jen-
de asko ezagutu dudalako, baina 
era berean gogorra izan da", esan 
zuen alkatetza utzi zuenean. Ordu-
tik hona zinegotzi lanak bete 
ditu.

gartziak alkatetza utzi zuen
2006-02-17

d u e l a  1 0  u rt e

Oñatiko lau erretaula kultura ondasun izen-
datu zituen Eusko Jaurlaritzako Kultura 
Sailak: San Migel parrokiako Pietateko 
kaperako erretaula; Unibertsitateko Sancti 
Spiritus kaperakoa; parrokiako erretaula 
nagusia; eta Bidaurreta elizakoa. Guztira, 
Euskal Autonomia Erkidegoko 66 erretaula 
sartu zituzten kultura ondasunen erroldan. 
Hori horrela, erretaula horiek guztiak bere-
ziki zaindu dituzte ordutik hona.

2001-02-16

oñatiko lau erretaula, kultura ondasun
Debagoieneko Abesbatza izateko bokazioa-
rekin jaio zen Lausardi koru sinfonikoa. 
Bergarako Orfeoiak eta Arrasateko Goiko-
balu abesbatzak sortu zuten, baina bailara-
ko gainerako abesbatzei ireki zizkieten 
ateak. David Azurtza eta Iñaki Maidagan 
izan ziren Lausardi koru sinfonikoaren 
zuzendariak. Lehen kontzertua Bergarako 
San Pedro elizan egin zuten 2001eko otsai-
laren 17an.

2001-02-13

lausardi koru sinfonikoaren sorrera

San migel parrokiako erretaula nagusia.  |   goienA

h e r r i ta r r a k

m
ozorrotuta joanda ere, 
berehala ezagutzen dute 
Joxe Junko (Oñati, 1950) 

Aratuste-martitzenean eta Bixa-
mon Egunean. Egun horiek gorriz 
markatzen ditu egutegian, baita 
irailaren 28a ere: San Migel jaie-
tako danborrada.
prest duzu Aratusteetarako mozo-
rroa?
Beste behin, Anton Bengoarekin 
mozorrotuko naiz, baina oraindik 
ez dakigu zertaz. Izan ere, Anto-
nek anaia bikia du Aretxabaletan, 
eta eurek erabiltzen duten mozo-
rroa janzten dugu guk. Hori 
horrela, oraingoz, sorpresa...Iaz, 
adibidez, sardinak saltzen ibili 
ginen.
baina mozorrotuta ere ezagutzen 
zaituzte.
20. aldiz irtengo gara Anton eta 
biok; eta bai, bikote bat mozo-
rrotuta ikusten dutenean, bada-
kite Anton eta biok garela.
dena den, Aratuste-martitzenak 
indarra galdu du herrian.
Bai. Lantegietan lan egiten dute 
eguaztenean, eta horrek eragina 
dauka. Autonomo garenok jai 
hartzeko aukera gehiago ditugu. 
Umeek disfrutatzen dute gehien 
egun horretan. Adibidez, Bixamon 
Eguna berpiztu egin da, enpresa 
gehienek hurrengo egunean jai 
dutenetik. 

Mozorro guztiak probatu dituzu?
Guztiak ez dakit, baina asko: 
peruarra izan naiz, japoniarra, 
Pancho Villa, jazz taldeko kidea, 
mariachia, emakumea... Etxean 
12 bat mozorro ditut.
Originala izan daiteke mozorro bat 
egiterakoan?
Nik uste du baietz. Begira, bes-
tela, Tolosan eta Aratusteek tra-
dizioa duten lekuetan zer-nolako 
mozorroak egiten dituzten.
bixamon Egunean taldean mozo-
rrotzen zarete.
Urteko beste egun inportantea 
da. Egun horretarako mozorroak 
erosi egiten ditugu. Irailean has-
ten naiz gaia lantzen. Ni ardura-
tzen naiz taldeko kideendako 
mozorroak erosteaz. Iaz mariachi 
mozorroa erosi genuen: 80 euro 
ordaindu genituen. Taldeko kideak 
gara: Kepa Txintxurreta, Kalin 
Agirre, Juanra Biain, Fernando 
Diaz, Anton Bengoa eta ni neu.
Egutegian kolore gorriz duzun bes-
te egunetako bat irailaren 28a da, 
danborrada eguna.
Danborradan 32 urterekin hasi 
nintzen, eta 60 ditut. Danborra 
jotzen ikasi nuen soldadutza egin 
nuenean, Melillan. Banda mili-
tarreko kide izan nintzen. Oña-
tira itzuli nintzenean, Urrutia 
zen danbor-jotzaile nagusia eta 
haren bidez sartu nintzen. 

Agian jendeak ez dakiena da futbol 
jokalari izan zinela?
Eta oso ona, gainera [Barre]. 
Aurrelari moduan jokatu nuen 
Aloñan 11 urtean, eta maila han-
diko jokalariekin: Santi Idigoras 
taldekide izan nuen eta Inazio 
Kortabarria aurkari, Mondran. 
Soldadutzara joan nintzenean, 
hirugarren mailan jokatu nuen, 
Melilla Industrial taldean. 
Zergatik utzi zenuen?
26 urterekin erabaki latzaren 
aurrean nengoen [Barre]: futbo-
la edo parranda. Biak baterae-
zinak ziren, eta bigarrenaren 
alde egin nuen. Dena den, fut-
bola utzi eta urte berean, bete-
ranoen lehen txapelketa antola-
tu nuen: zortzi talde lehiatu ziren. 
Herriko futbol txapelketako lehen 
presidentea izan nintzen, eta 
begira zer-nolako bilakaera izan 
duen txapelketak: gaur egun, 11 
talde eta 500 lagun baino gehia-
go dabiltza.

Hamabost egunean behin Anoeta-
ra joaten zara reala ikustera.
Aloñaren jarraitzaile eta Realaren 
bazkide naiz. Anoetara joaten 
naiz disfrutatzera. Aurten, gai-
nera, joko polita egiten dihardu 
taldeak, eta gehienok espero bai-
no puntu gehiago batu ditu dagoe-
neko. Hori horrela, mailari eus-
teko arazorik izango ez dugula 
uste dut. Eta, akaso, beste helbu-
ru batzuk planteatu beharko 
ditugu.
reala bigarren mailan egon zenean 
ere bazkide zinen?
Bai. Urte gogorrak izan ziren, 
baina dagoeneko ahaztu ditugu. 
Duela urte asko egin nintzen 
bazkide, baina atzerritarrak kon-
tratatzeko galdeketa egin zute-
nean, kontrako botoa eman nuen. 
Orduan, Aldridge fitxatu zuten, 
eta bazkide izateari utzi nion. 
Urte batzuk geroago, berriz egin 
nintzen bazkide, eta oso gustura 
joaten naiz.

Joxe Junko, bere bulegoaren sarreran.  |   mireiA bikuñA

Joxe Junko  Argiketaria da Joxe Junko oñatiarra, 
baina mila saltsatan sartuta ibiltzen delako 
ezagutzen dute askok. Aratuste-martitzenean 
bikote egingo du Anton bengoarekin  |  MIrEIA bIkuñA 

"26 urterekin utzi 
nituen futbola eta 
kirola; izan ere, 
bateraezinak ziren 
parrandarekin" 

"danborra jotzen 
ikasi nuen Melillan, 
soldadutza egin 
nuenean"

"20. urtez jarraian 
mozorrotuko naiz 
Aratusteetan Anton 
bengoarekin"

nire herriAn

herri 
eDerrA

AutOnOMOen 
trABAk

:)

:(

herri dotorea dugu: 
ingurune eta paraje ederrak 
eta giro jatorra dituena. 
nire emaztea 
eskoriatzakoa da eta 
arrasaten egiten du lan, 
baina oso gustura bizi da 
Oñatin. herri lasaia da, 
zerbitzu asko dituena... 
egia esatearren, ez nuke 
bizilekua aldatuko 
ezergatik. Oso gustura bizi 
naiz.

autonomoa naiz, 
argiketaria, eta askotan 
kexatu naiz traba asko 
ditugulako. Zamaketa 
lanak egiteko toki gutxi 
ditugu, eta, herriko Plazan 
lanen bat egin behar badut, 
ez daukat autoa uzteko 
lekurik. bestalde, 
errekalden bizi naiz, eta 
eraberritze lanekin 
aparkaleku asko kendu 
dituzte. 

OñAti
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JOkIN bErEZIArtuA  |  ArAmAio

Aita Gabriel Jauregi kaleko etxe-
bizitzen auzia soluzio bidean 
dago. U-E-4 eta U-E-6 deritzen 
lursailetan dago arazoa: etxeak 
egiteko lizentziak 1997ko otsai-
laren 5ean eman ziren eta egin 
beharreko tramitazio pauso bat 
eman ez zelako, legez pribatuak 
dira bi lursailak. Praktikan, bai-
na, erabilera publikoa ematen 
zaie bertako espaloi, lorategi eta 
gainerako hiri-altzariei. 

Legez, enpresa eraikitzailea 
derrigortuta dago erosi duen lur-
sailaren barruan etxebizitzak 
inguratzen dituen gunea Udalaren 
esku uzteko. Baina pauso admi-
nistratibo hori ez zen eman bere 
garaian. Elza izan zen enpresa 
eraikitzailea, eta, Asier Agirre 
alkatearen arabera, enpresa horren 
eta Udalaren arteko hanka-sartzeak 
eragin du arazoa: "Orduko Udal 
Gobernuak egindako hanka-sartze 
bat konpondu beharrean izan 
gara. Orain, behintzat, soluzioaren 
bidean dago arazoa, osoko bilku-
ran onartu genuen-eta erabilera 
publikoa duen gunea Udalaren 
esku uztea". 

Agintaldi amaierarako konpondu
Esan bezala, auzia soluzio bidean 
dago. Astelehenean egindako 
ezohiko bilkuran, lursailak Uda-
laren esku uzteko dokumentua 
aho batez onartu zen. Udalak 
espero du agintaldi amaierarako 
lursailak Udalarenak izatea. 

Oraindik, baina, bide luzea 
dago egiteko, Jesus Larrañaga 
bizilagunaren arabera: "Oraingoz, 
ez da arazo handirik izan Udala-
rekin. Are gehiago, egungo Uda-
la lan ona ari da egiten eta bai-
korrak gara konponbide bat 
emango diotela. Baina orain, 
eskriturak aldatu beharko dira 
eta horrek gastu bat ekarriko du. 
Ez dakigu guk ordaindu beharko 

dugun, eta hor arazoak sor dai-
tezke. Baina hori etorkizuna da 
eta ez dezagun gertakaririk aurre-
ratu". 

"utzikeria eta inkonpetentzia"
Arazoa sortu duten arrazoien 
gainean, alkateak uste du hanka
-sartzea "utzikeriak eta inkonpe-
tentziak" eragindakoa izan zela: 
"Esperientzia faltak eragindako 
akatsa izan zela uste dugu, inork 
ez du-eta interesik Aita Gabriel 
Jauregiko etxeak pribatuak izan 
daitezen; ez da inor irabazle irte-
ten". 

Auziak gastu batzuk ekarri 
dizkio Udalari, besteak beste, 
bertako abokatuak "lan asko" 

egin behar izan duelako.Larraña-
gak, bestalde, presek eta presioak 
eragindako akatsa izan zela supo-
satzen du: "Etxebizitzak lehen-
bailehen eraikitzen hasteko pre-
sioak irabaziko zion seguruenik 
tramite guztiak ondo egitearen 
aukerari".  

27 etxebizitza
Eta gaur egun, zein da egoera? 
Jesus Larrañagak adierazi duenez, 
Aita Gabriel Jauregi kaleko faro-
len kontsumoa, esaterako, bizi-
lagunek ordaindu beharko luke-
te. Horrez gain, lursail horietan 
edozein ezbehar egonez gero sala-
keta etxebizitzen jabeei joango 
litzaiekeela ere ez dute ulertzen. 
Oraingoz, Larrañagak dakiela, 
behintzat, ez da ezer larririk ger-
tatu, baina ezer gertatu baino 
lehen lurren lagapena egin gura 
dute. 

27 etxebizitza daude Aita 
Gabriel Jauregi kaleko E-U-4 
blokean. 27 familia, beraz. Gai-
nera, lursail horietan bestelako 
ondasunak –garajeak, esaterako– 
dituzten beste herritar batzuk 
ere badaude. 

aita gabriel Jauregi kaleko etxebizitzen auzia agintaldi amaierarako konpontzea espero du aramaiok udalak.  |   Jokin bereziArtuA

Aita gabriel Jauregi kaleko u-e-4 eta u-e-6 blokeetan dago arazoa

legez pribatua da; 14 urteren ostean, udala publiko egiteko bidean dago

esAnAk

"Orduko udal 
gobernuaren 
hanka-sartze bat 
konpondu behar 
izan dugu"

"Inork ez du 
interesik etxeok 
pribatuak izan 
daitezen, ez 
dago irabazlerik"

as i e r  a g i r r e   |   a r a M a i o k o  a l k at e a

akats teknikoek eragindako arriskuak
aita gabriel Jauregiko lursailetan akats teknikoak daude. 
esaterako, zabaldu berri den eguneko zentro berriaren ondoko 
eskailerak oso arriskutsuak dira euria egiten duenean. eskailera 
horiek iparraldera ematen dute eta hotz handia egiten du bertan. 
hala, ura izozten denean, eskailerotatik ibiltzea oso arriskutsu 
bihurtzen da, batez ere pertsona edadetuendako. 

Pribatu izatearen onura barik, 
gune publiko bihurtu nahian

ArAMAiO

H e r r i a k

"ez gara mugitu 
ezbeharren bat 
gertatu delako, 
gerta litekeelako 
baizik"
Jesus larrañagak gertutik 
jarraitu du prozesua, komuni-
tateko administratzaile zela 
konturatu zen arazoaz.
Nola ohartu zineten zuen 
etxeekin gertatzen zenaz?
egoera txarrean zegoen horma 
bat konpontzeko, norena zen 
jakin gura genuen. orduan 
konturatu ginen horma hori 
bakarrik ez, gainerako guztia 
ere gurea zela. 
beraz, legez etxebizitzen 
jabeak zarete arduradun 
hemen gerta daitekeenaz.
udaleko abokatuak bere garaian 
azaldu zidanez, legez, kalea 
argiztatzen duten farolen kon-
tsumoa guk ordaindu behar 
dugu, adibidez. Horrek ez du 
zentzurik. ez gara mugitu 
ezbeharren bat gertatu delako, 
gerta litekeelako baizik. 
gainera, demagun izotza dela
-eta eroriko batengatik sala-
keta jartzen dutela. Jabeon 
kontra litzateke? ez du zen-
tzurik. bestalde, edonork era-
bil dezakeen espaloian apur-
ketak badaude, guk ordaindu 
behar ditugu? bada, ez. lur-
saila hesi batez inguratuta 
balego ulertzekoa da, baina 
ez da hala.kalea erabat publi-
koa da.

Jesus lArrAñAGA 
bizilAgunA

J.b.



2011-02-18  |  egubAkoitzA  |  gOIENA12 arrasate

u.M.  |  ArrAsAte

Hileko hirugarren zapatua izan-
da, bihar, 09:30ean hasi eta 14:00ak 
arte baserritik kalera eroango 
dituzte bertan ekoiztutako pro-
duktuak. 

Oraingo honetan, 11 baserri-
tar elkartuko dira Seber Altube 
plazan. Horietatik sei etxekoak, 
Arrasatekoak: Ikutixoko, Etxe-

barriko, Enuzketa Aldeko eta 
Mietzako barazkiak izango dira; 
Askasibarko barazki ekologikoak; 
eta Bidasoroko barazkiak eta 
gazta. 

kanpoko gonbidatuak 
Kanpoko gonbidatuen artean, 
berriz, Tolosatik ahuntz-gazta 
ekarriko dute, Zarauztik landare 

ekologikoak eta gertuagotik, gure 
ibarretik alegia, Bergaratik fru-
ta eta baso-landareak eta Aretxa-
baletatik haragi ekologikoa.  

Otarre zozketa 
Bestalde, ohi bezala, 13:30 ingu-
ruan baserriko produktuz osatu-
tako otarrea zozketatuko dute 
azokan parte hartzen dutenen 
artean. Egunean bertan entrega-
tuko dute otarrea.  

Baserritarren azokako hurren-
go hitzordua martxoaren 19an 
izango da. 

Baserriko produktuak, bertatik 
bertara, Seber Altuben

udalatxeko mendi magalean agerikoak dira mendi barrura sartzen diren galeriak.  |   ubAne mAderA

Harrobiaren etorkizuna, 
agintari berrien menpe

ubANE MAdErA  |  ArrAsAte

Arrasateko Udalak hiruzpalau 
hilabeteko epea eman dio Kan-
panzar Harrobiari Udalatx barru-
ko ikerketarekin amai dezan. 
Bestela esanda, mendi barruan  
harrobia egitea bideragarria den 
edo ez jakiteko 2005ean abiarazi-
tako ikerketa amai dezan.

Epe hori bukatuta, harrobiko 
arduradunek beste baimen bat 
eskatu beharko diote Arrasateko 
Udalari. Oraingo honetan, baina 
ikerketa baimen barik, ustiapen 
baimena eskuratu eta, hala, mendi 
barruko meategi bilakatzeko, mota 
horretako Estatuko lehena. 

Oraingo Gobernua ados ez 
Oraingo Udal Gobernua ez dago 
ados meategi mota horrekin, eta 
ez du halako baimenik emango. 
Baina legealdi amaiera da; beraz, 
Udalera sartuko diren agintari 
berrien esku geratuko da baime-
na eman edo ez erabakitzea.   

Zigor espedientea 
Bien bitartean, Arrasateko Udalak 
harrobi horren kontra zabalik duen 
zigor espedienteak aurrera egingo 

du. Ino Galparsoro alkatearen esa-
netan, Udal Gobernuak ikusi du 
harrobiak ikerketa proiektutik 
kanpo dauden lanak egin dituela 
eta aurreikusitakoa baino gehiago 
zulatu dutela mendia; horretxega-
tik gura diote isuna ipini.  

errekurtsoa ipinita
Juan Luis Etxebarria harrobiko 
kudeatzaileak onartu egin du 
gehiago zulatu izana, baina adie-
razi du horri esker orain "infor-
mazio askoz gehiago" dutela 
proiektu berria diseinatzeko. 
"Fagorrek garbigailu berezi bat 

egiteko baimena balu, eta garbi-
gailuaz gain labea ere egingo balu, 
hori ona izango litzateke, ezta? 
Ba gauza bera da", adierazi du. 

Horrela, Udalaren zigor espe-
dienteari buruz adierazi du ez 
daudela ados eta errekurtsoa 
dutela ipinita administrazioare-
kiko auzietako auzitegian. "Gero, 
Udalaren baimena lortzen badu-
gu, ikusiko dugu erretiratu edo 
zer egin", gaineratu du. 

udalarekin adostasuna gura
Kanpanzar Harrobiko gerenteak 
emandako informazioaren arabe-
ra, harrobiak badauka Jaurlari-
tzaren ingurumen eraginaren 
gaineko aldeko txostena meategi 
moduan mendi barrutik harria 
ateratzeko. Orain, berriz, esplo-
tazio proiektua tramitatzen dabil-
tza, Industria Sailean. "Hilabete 
pare baten jakingo dugu onartzen 
duten edo ez; hala ere, argi dau-
kagu oso inportantea dela Udala-
rekin ere ados egotea, eta bertara 
ere joko dugu lizentzia eske. Bai-
na legealdia bukatzear dagoenez, 
hori agintari berriek erabaki 
beharko dute". 

industria sailak hilabete pare baten jakinaraziko du mendi barruko 
meategirako baimena ematen duen edo ez 

DAtuA

2005a ezkero lau 
kilometroko galeriak egin 
dituzte udalatx barruan, 
ikertzeko mendi barruan 
meategia egitea posible den.  

4
kilometro

u.M. |  ArrAsAte

Uhinen bitartez bestelako irra-
tizale batzuekin berba egiteko 
asmoarekin, Gatzagain inguru-
ra (Marisa jatetxe ondora) joko 
dute Arrasateko Irrati-zale kul-
tura elkartekoek etzi, dome-
ka. 

Mundu guztiarekin  
Euren antena eta komunikazio 
ekipoak aldean hartu, eta asmoa 
da ahalik eta urrunen bidaltze-
ko hemengo uhinak. "Bi ekipo 
muntatuko ditugu, bata VHFn 
transmititzeko eta bestea HF 
bandan transmititzeko. Lehe-
nengoa erabilita, propagazio 
troposferikoaren bitartez, 1.000
-2.000 kilometroko distantzia 
lor daiteke. 

Bigarren kasuan, eguzkiaren 
laguntzarekin (propagazio ionos-
ferikoa) mundu guztiarekin 
berba egiteko erabil daiteke", 
adierazi dute. 

Adibide moduan ipini dituz-
te Mexiko, Argentina eta hala-
ko herrialdeetako irratizaleekin 
berba egitea lortu dutela egin 
izan dituzten irteeretan. 

lokal barik
Arrasateko Irrati-zale kultura 
elkarteak 20 urte pasatxo ditu. 
15 bat lagun dira bertako kide, 
eta, azkenaldian lokal barik 
geratu diren arren, eskerrak 
eman gura dizkiote Udalari 
eurekin duen jarrerarengatik 
eta orain arte egindako irtee-
retan laguntzeagatik.  

Irrati-zaleek Gatzagainera  
irteera egingo dute domekan

Irratizaleak, udalara egin zuten irteeran.  |   goienA

Martxoaren 8an, martitzena, 
18:30ean ospatuko dituzte 
Aratusteak Abaroa zaharren 
egoitzan. Baina parte hartze-
ko beharrezkoa izango da 
gonbidapena eramatea. Bada 
Abaroatik gogora ekarri gura 
dute dagoeneko eskura dai-
tezkeela gonbidapenok, mar-
txoaren 1era bitartean, baz-
kide txartela aurkeztuta. 

Aratusteetarako 
gonbidapenak 
martxoaren 1a aurretik

Korrika Batzordearen hurren-
go batzarrerako deialdia egin 
dute: martitzenean egingo 
dute, otsailaren 22an, AEDko 
egoitzan, Pablo Uranga kalean. 
"Batzar irekia denez, norbai-
tek ideiaren bat badauka, etor 
dadila", esan dute. Batzar  
horietan, Korrikarekin lotu-
tako ekitaldiak antolatzen 
dituzte.  

Korrika 17ko herri 
batzordea datorren 
astean egingo dute

ubAne mAderA

Erabili deigun lelopean, arrasateko helduen heziketako 20 bat ikaslek 
monterrongo agertokia oinarri hartu eta artelana osatzeko erabili zuten 
eguaztenean. garaion naturartea proiektuaren barruan ohi duten moduan, 
naturak emandako elementuak erabilita (egurra, lastoa, zumea, soka…) 
instrumentu musikalez bete zuten monterrongo agertokia, gutxiegi 
erabiltzen den agertokia delako, gazteen iritziz. 

Agertokia bizi-bizi Monterronen
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Ispiluarekin ondo 
moldatzen zara?
Ondo sentitzeko presta zaitez!
Gorputz tratamenduak
 • Lokatz terapia.
 • SPA urbanoa.
 • Bakunterapia eta ultrasoinuak.
 • Gorputz masajea…
Terapia medikoak 
(Arruabarrena doktorea, elkargokide-zk.: 6073)
 • Dieta pertsonalizatua.
 • Mesoterapia…

Kontsultatu 
konpromiso 

barik

Kabitazioa

Udaberriko 
promozioa

Erdiko kalea 54 behea 
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Pozik daude AEDn palindro-
moen gaineko lehiaketaren 
erantzunarekin, 47 halako jaso 
dituzte-eta. "Hasierako deial-
dia izateko, ez da kopuru 
makala. Helburua zen lehia-
ketaren berri ondo hedatzea, 
eta uste dugu lortu egin dugu-
la; oso pozik gaude eta aurre-
ra segitzeko gogoa ematen 
du", adierazi du Melina Lope-
zek, lehiaketako arduradu-
nak.

Eta hala erakusten dute 
palindromoen jatorriek: Pasai 
Donibanetik, Donostiatik, 
Iruratik, Bilbotik, Eibartik 
eta Aretxabaletatik aurkeztu 
dituzte, besteak beste. "Gutxien 
Arrasatetik jaso ditugu, bi 
bakarrik", gaineratu du Meli-
na Lopezek. 

Parte-hartzaileei dagokie-
nez, berriz, gehienak mutilak 
dira, 19 eta 39 urte bitarte-
koak.  

saridunak, astelehenean 
Orain, jasotako palindromoak 
epaimahaiari bidali, eta hark 
otsailaren 21ean (astelehena) 
jakinaraziko du zeintzuk diren 
irabazleak. 

Euskal Herri 
osoko ia 50 
palindromo 
jaso ditu AEDkubANE MAdErA  |  ArrAsAte

Alderdi sozialistak Aritz Arrieta 
musakolarra aurkeztu du maia-
tzaren 22ko hauteskundeetan 
Arrasateko alkate izateko. Miguel 
Buen Gipuzkoako diputatu nagu-
si izateko hautagaiak egin zituen 
aurkezpen lanak martitzenean 
Kulturaten; nabarmendu zuen 
Arrieta gaztea dela, baina "poli-
tikan eta bizitzan esperientzia" 
baduena. 

herriaren "gainbehera"
Aritz Arrietari dagokionez, hark 
azpimarratu zuen Arrasateko 
Gobernuan aldaketa etorriko den 
"sentsazioa" duela, eta hori sozia-
lista baten eskutik etorriko dela. 

Azpimarratu zuen "ardura" 
handia dela berak hartu duena, 
baina "lanerako gogotsu" eta "guz-
tia lortzeko gertu" gertu datorrela, 
"Arrasatek duena baino gehiago 
merezi duelako". 

Udal Gobernuaren jardunaren 
gainean, berriz, salatu zuen Eusko 
Abertzale Ekintzak (Alternatiba
-Zutik koalizioa , Aralar eta EAren 
laguntzarekin eta EAJren ausen-
tziarekin) Gobernua hartu zuene-
tik, herriak "gainbehera izugarria" 
jasan duela, bereziki "zikinkeria 
eta segurtasun faltari" begira. Gai-
nerako erakundeekin (Batzar Nagu-
siak, Jaurlaritza…) duen harreman 
falta ere nabarmendu zuen.

Diputazioaren konpromiso falta 
Diputatu nagusi izateko Miguel 
Buen hautagaiak, berriz, esan zuen 
Arrasaten Gobernu aldaketa egotea 
"baltsamikoa" izango litzatekeela 
herriarendako, eta herritarrak 
gonbidatu ditu "sozialistek egin 
zuten moduan, beldurrak uxa ditza-
ten eta maiatzaren 22an botoa 
ematera joan daitezen".

Bestalde, salatu zuen Diputa-
zioak konpromiso falta duela Arra-
saterekiko. Adibide moduan, bes-
teak beste, aipatu zituen mende-
baleko saihesbidea (Olandixo) 6-8 
urteko atzerapenarekin zabaldu 
izana; geraleku intermodala egin 
ez izana; eta Bizkaiko herriekin 
garraio publikoaren bidez dagoen 
komunikazio falta. 

Sozialisten programaren pintzeladak
AuZOAk inDArtu 
Sozialisten asmoetako bat 
izango da herriko auzoak 
indartzea, bereziki 
irisgarritasunari dagokionez.

ZikinkeriA etA 
seGurtAsunA herriaren 
garbitasunean lan egin gura 
dute, eta baita "askok salatu 
duten segurtasun faltari" 
aurre egin.

turisMOA BultZAtu uste 
dute arrasatek erakargarriago 
izan behar duela turistikoki.

kulturA ekintza kulturalak 
indartzeko asmoa dute, 
kulturen arteko harremana 
bultzatuz eta, besteak beste, 
erdi aroko azoka berreskuratuz. 

lAnA tOPAtZekO 
JArDunAlDiAk enpresak 
bertara erakarrita, lan 
eskaintzak trukatzeko 
jardunaldiak egin gura dituzte. 

hiriBuru iZAerA arrasatek 
"galduta duen" bailarako 
hiriburu izaera berreskuratzen 
ahaleginduko dira.  

Aritz Arrieta "gogotsu" dator sozialisten alkategai moduan
Herria garbitu, segurtasuna bermatu eta, besteak beste, gainerako erakundeekiko harremanak indartu gura ditu

alderdi sozialistako militante bat, miguel buen, Paco garcia, aritz arrieta eta miren Lorea Lana.  |   ubAne mAderA
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z a l d i b a r
emaitzak

iluntz-abokajarro 4-4
dribling-ekaitz 3-4
Fidel & disc-dublin 5-5
iriztu-steaua del grifo 6-2
betrayer-Mcawendauen 9-8
lasagabaster-cipris 4-4
Fuxxion-Portaboleiros 3-6

sailkaPena

  taldea P J
 1 ekaitz 33 13
 2 dribling 29 13
 3 cipris 28 13
 4 lasagabaster 26 13
 5 abokajarro 24 13
 6 iriztu 24 13
 7 Mcawendauen 23 13
 8 dublin 21 13
 9 betrayer 18 13
 10 Portaboleiros 15 13
 11 iluntz 14 13
 12 Fidel & disc. 7 13
 13 Fuxxion 3 13
 14 steaua del grifo 0 13

Partiduak (koPa)

otsailak 19, zaPatua
10:00 (C) steaua del g.-iluntz / mcawen
11:00 (F) iriztu-steaua del grifo. / * 
12:00 (D) lasagabaster-dublin / *
13:00 (A) ekaitz-cipris / *
16:00 (E) Fuxxion-dribling/ Fidel & Disc
17:00 (B) Fidel & disc.-Portabol./ *

otsailak 20, doMeka
10:00 betrayer- a sailkatua / abokajarro
11:00 abokajarro- d sailkatua / *
 12:00 b sailkatua- d sailkatua / *
 13:00 e sailkatua- F sailkatua / *

kopa txapelketako 
lehen jardunaldia  
asteburuan 

Liga erregularra atzean 
utzi –Ekaitz izan da lehen 
faseko onena– eta dato-
zen bi jardunaldietan 
kopa txapelketak hartu-
ko du protagonismoa.

Aurreko edizioekin 
alderatuta, berritasuna 
da bi jardunalditan 
erabakiko dela txapel-
duna nor den; horrek 
bizitasuna emango dio 
torneoari. Hala, adi 
asteburuko partiduei. 
Izan ere, zapatuko nor-
gehiagoka bakoitza 
hizki batekin dago izen-
datuta, eta kanporake-
ta bakoitzeko onena 
domekako kanporake-
tarako sailkatuko da. 
Bestalde, * ikurrak esan 
nahi du aurreko parti-
duko irabazleak egingo 
dituela epaile lanak. 

xAbIEr urtZElAI  |  ArrAsAte

"Espainiako txapelketan betera-
noetakoa izango naiz!", dio, barrez, 
Jonathan Perezek. Eguazten arra-
tsaldea da, eta martitzenean 
Anoetan entrenatzen egon eta 
gero, eguaztena atseden eguna 
du Euskal Herriko azken urteo-
tako pertikalari onenak –joan 
den astean defendatu zuen, ara-
zo barik, titulua–. Hala, Arrasa-
tekoa Mojategin harrapatu dugu 
pertikak prestatzen, entrenatzai-
lea ere badelako: "Eskerrak ema-
kumezkoetan harrobi ederra 

dugula, gizonezkoetan oraingoz 
ez dago-eta erreleboa hartuko 
duenik. Euskal Herrian nire kon-
trario izan zitezkeen gazteak 20 
urte betetakoan nekatu egin dira, 
eta pertika saltoa alde batera utzi 

dute, pena handia ematen dit". 
Arrasatekoa, baina, motiba-

tuta dabil, oraindik gerra ema-
teko gauza dela erakutsi nahi 
du-eta: "Espainiako hautatzaileak 
epelak esaten dizkie Jonathanen 
aurretik daudenei, 20 zentimetro 
gehiagoko saltoak egiten dituz-
telako, baina haiek ez dute Pol-
metasan zortzi ordu lan egiten, 
atletismotik bizi dira", adierazi 
digu, barrez, Perez ondo ezagutzen 
duen Fernando Zufiriak. Astebu-
ruan zortzigarren aldiz hartuko 
du parte Espainiako txapelketan, 
Valentzian: "Serio nabil azkenal-
dian, eta gazteago nintzeneko 
marketatik oso gertu nago [4,91]. 
Nork daki, akaso ezustea eman-
go dut Valentzian [Barre]". 
Jonathan Perezekin batera joan-
go da, baita ere, Malen Ruiz de 
Azua: "Txapelketako atleta gaz-
teenen artean egongo da, eta 
pertika jauzilarien artean gaz-
teena da, seguru. Guztira, 17 
neska ibiliko dira lehian, zenba-
teko polita da, eta adin horrekin 
txapelketaz gozatzea da garran-
tzitsuena, txapelketan egoten den 
giro politaz gozatzea".

Arrasate Atletiko taldeko gai-
nontzeko atletak Gasteizen eta 
Donostian lehiatuko dira.

Pertikako beteranoa "gerra" 
emateko asmoz doa Valentziara
Jonathan perezek zortzigarren aldiz hartuko du esku espainiakoan

Jonathan Perez, jauzia egiten.  |   goienA

"Akaso ezustea 
emango dut 
Valentzian, asmo 
horrekin noa"

x.u.  |  ArrAsAte

Ford Mugarri Arrasate eta 
Corazonistas gainontzekoak 
baino koska bat gorago daude 
Euskadiko txapelketan. Bost 
puntuko aldea dute hiruga-
rrenarekiko; ondo bidean, bi 
talde horiek igoera fasean 
izango dira.

Baina joan den asteburuan 
biek ala biek ezustea izan 
zuten: gasteiztarrek Bergara-
ren kantxan (34-34) eta arra-
satearrek Urdulizen. Egia 
esateko, bizkaitarren kantxan 
galtzea ez da horrenbesteko 
ezustea, etxetik kanpo eta 
laugarren sailkatuaren kan-
txan galtzea gerta daitekeen 
zerbait da-eta. Arrasatekoak 
bihar ahaleginduko dira 
Askartzaren kontra Corazo-
nistasek hartutako lehen pos-
tua errekuperatzen (16:30, 
Iturripe).

Ford Mugarri: 
galdutako 
lidergoaren 
bila bihar

x.u.  |  ArrAsAte

Arrasate Errugbi Taldeko 
jokalari Joseba Azkarragak 
Euskadiko selekzioaren deia 
jaso du. Orain dela bi aste 
entrenamendua egin zuten 
Mojategin, eta orduan egin-
dako lanari esker jaso du 
selekzioaren deia. Azkarra-
garekin batera herriko beste 
hiru jokalari izan ziren lan-
saio hartan: Aitor Lizartza-
buru, Asier Delgado eta Peru 
Altube.

Bestalde, ikustekoa da 
gazte mailakoa izan arren 
talde nagusian dabilen Beñat 
Salaberrik izan duen progre-
sioa. Iaz hasi zen errugbian, 
eta dagoeneko Aratz Gallas-
tegiren deia jaso du Duran-
gorekin ohorezko ligan lehia-
tzeko. Asteburuan, berriz, 
Maulen izan da, Euskal selek-
zioarekin kontzentratuta.

Salaberri eta 
Azkarraga 
selekzioarekin 
egon dira 

Joseba azkarraga.  |   Art

Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58
ARRASATE

ZENTRO PSIKOPEDAGOGIKOA

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

- 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
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arrasateko big band taldeak antzuolan eskaini zuen kontzertua urtarrilean.  |   goienA

Maila handiko big band 
taldeak gaur Amaian 

ArANtZAZu EZkIbEl  |  ArrAsAte

Big band kontzertua eskainiko 
dute Arrasateko Amaia antzokian 
gaur iluntzean Arrasate Musika-
leko big band taldeak eta Leioa-
ko taldeak. 20:00etan hasiko dute 
kontzertua. 

Bi zati izango ditu emanal-
diak: lehenengoan, Arrasateko 
taldeak joko du. Lau pieza eskai-
niko ditu Zigor Martinezek 
zuzentzen duen taldeak: San-
dunga, Arturo Sandovalena: 
Blue Skaies, Irving Berlinena; 
The 8º avenue March, Bob Min-
tzerrena; eta Fever, John Daven-
portena.

leioako taldean 21 musikari 
Leioako big bandak izango du 
kontzertuaren bigarren zatia 
girotzeko ardura. 

2007an sortutako taldearen 
zuzendaria Oskar Gartzia da. 
Leioako musika kontserbatorioan 
dabiltzan lagunek sortu zuten 
taldea; gaur egun, 21 lagunek 
osatzen dute. Musika modernoa 
jotzen dute, musika modernoan 

sartzen diren estilo guztiak, bai-
na beti dute jazz estiloa ardatz; 
besteak beste, Brasilgo bossa-no-
va eta swinga eta baladak eta 
Amerikako funka.

Saxofoia, tronpeta, pianoa, 
gitarra, baxua, bateria eta per-
kusioa jotzen dute. Gainera, Ana 
Bejaranok ahotsa jartzen die 
musika piezei.

Taldea osatzen duten 21 lagu-
netik 14 musika eskolako ikasleak 
dira eta gainerako zazpiak, musi-
ka eskolatik kanpokoak izan arren, 
proiektuan buru-belarri sartuta 
daude.

Adin tarte zabala hartzen du 
Leioako big bandak; hain zuzen, 
13 eta 60 urte bitarteko lagunak 
daude taldean. Bizkaiko big band 
taldeetan aitzindariak izan ziren 
Leioakoak.

Getxoko jazzaldian jo dute 
Leioako taldeak hainbat kontzer-
tu eskaini ditu azkenaldian. Aipa-
tzekoak dira Bilboko Euskalduna 
jauregian eskainitako hiru kon-
tzertuak. Durangoko jazz zikloan 

ere jo dute leioarrek, baina euren 
kontzertu aipagarriena 2010ean 
Getxon eskainitakoa izan zen. 
Getxoko 34. nazioarteko jaialdian 
jo zuen Leioako big bandak. Haien 
esanetan: "Bai ikusleek eta baita 
antolatzaileek ere oso ondo har-
tu gintuzten".

Gainera, Bilboko Doctor Deseo 
taldearen azken lanean kolabo-
ratu dute Leioako musikariek. 
Ziurrenik, ahaztu ezinezko espe-
rientzia izango zen.

elkartrukea hiru taldek 
Arrasateko, Leioako eta Amu-
rrioko taldeak dabiltza elkartru-
kea egiten. Leioako taldeak Arra-
saten joko du gaur; ondoren, 
Arrasatekoak joko du Amurrion; 
eta azkenik, Amurriokoak Leioan 
joko du. Elkartrukea Leioako 
taldearen ideia izan da, hiru tal-
deen arteko "harremana sendo-
tzeko" asmoz. 

Gainera, Arrasateko taldeak 
aurten 10 urte beteko ditu. Asmoa 
da ikasturte amaieran kontzer-
tu berezia eskaintzea. 

20:00etan hasiko den saioak bi zati izango ditu; 
etxekoak arituko dira lehenengo eta leioakoak gero

Ekin Emakumeak elkarteak 
zabaldutako erakusketa 
Kulturateko klaustroan dago 
ikusgai otsailaren 25era arte. 
17:30etik 20:30era egongo 
da zabalik, martitzenetik 
domekara. Argazkietan era-
kutsiko dute lehengo eta 
oraingo emakumeen bizi-
modua. 

Lehengo eta oraingo 
emakumeen gaineko 
argazkiak erakusgai

Aste bukaeran El turista filma 
eskainiko dute Amaia antzo-
kian. Zapatuan izango da 
emanaldia, 19:30ean. Zapatuan 
bertan, 17:00etan, Midas erre-
gearen altxorra eskainiko dute. 
Maite Ruiz de Austri zuzen-
dariaren lanak 71 minutu 
irauten du eta ikusle guztiei 
zuzenduta dago.

Angelina Jolie eta 
Johnny Depp 
'El turista' filmean

A.E.  |  ArrAsAte

Bihar eta etzi Mexikoren gai-
neko eskaintza izango da gaz-
tetxean. Gaztetxeko lagunek 
Debagoieneko Askapeneko lagu-
nekin elkarlanean antolatu 
duten jaialdi alternatiboa izan-
go da aste bukaerakoa. 

Bihar, zapatua, 22:00etan 
kontzertua eskainiko dute La 
Mejicana Clandestina taldeko 

kideek. Gaztetxea dantzan jarri-
ko dute.

Domekan, dokumentala 
Domekan, ostera, 18:00etan, 
Zapatistas. Crónica de una rebe-
lión dokumentala eskainiko 
dute gaztetxean bertan. Bi ordu 
irauten du aipatutako doku-
mentalak eta indigenen altxa-
mendua azaltzen du.

Gaztetxeak eta Askapenak Mexikori 
buruzko ekitaldiak antolatu dituzte

La banda del abuelo taldea.  |   goienA

A.E.  |  ArrAsAte

Arrasateko La Banda del Abue-
lo punk-rock taldea bestelako 
formatu eta doinu baten mur-
gildu da. Hain zuzen, Las mos-
cas lo devorarán todo liburuaren 
errezitaldiari musika jarri dio-
te arrasatearrek. 

Mareako kutxi romero  
Marea taldeko Kutxi Romero 
eta Sor Kampana poetarekin 
batera egin dute liburuaren 

aurkezpenaren errezitaldia. 
Errezitaldi osoa laster jarriko 
dute ikusgai, gainera. 

Las moscas lo devorarán 
todo blogean honela aurkezten 
dute Arrasateko taldea: Piltra-
filla Bone, harpa bokala; Pier-
naslocas Klaine, gitarra; Hijo 
Chirikaua del Viento, didjeridua 
eta harmonika; eta Joshua Fla-
negan, baxua. Myspace-eko 
atarian ikus daiteke errezital-
diaren zati bat. 

La Banda del Abuelo taldeak 
musika jarri dio errezitaldi bati

Iturriotz, 9 ARRASATE  Tel.: 943 79 81 82 943 71 17 68
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MONIkA bElAstEgI  |  bergArA

Gero eta gehiago dira munduko 
leku ezberdinetatik Euskal Herri-
ra bizi izatera datozen pertsonak. 
Giza migrazioak lehen mailako 
gizarte fenomeno dira egungo 
munduan eta Bergaran ere naba-
ri da hori. Jardun elkarteak egin-
dako Auzoko egitasmoaren ara-
bera, 50 bat hizkuntza ezberdin 
berba egiten dira Bergaran. 

Ezberdintasun eta aniztasun 
horrek aberastu egiten du herria, 
baina ohitura eta hizkuntza ezber-
dinak izateak arazoak ere susta 
ditzake. Hala, migrazio fenome-
noaren kudeaketa erronka bihur-
tu da gizartearendako, adminis-
trazio publikoarendako eta udal 
administrazioarendako. 

Datu esanguratsuak 
2009ko datuei erreparatuz gero, 
769 etorkin zeuden Bergaran; edo, 
bestela esanda, biztanleriaren 
%5,23 zen atzerritarra. Jatorriei 
begiratuz gero, Bolivia, Portugal, 
Pakistan eta Maroko dira nagu-
sienak, hurrenez hurren.

Hizkuntzaren kasuan, gehien-
goak hizkuntza ofizialetako bat 
ezagutu arren (gaztelania hitz 
egiten den herrialdeetatik etorri 
direlako), Portugal, Pakistan eta 
Marokotik etorri direnek norma-
lean ez dute hemengo hizkuntza 
ofizialik ezagutzen.  

Eta errealitate horren aurrean, 
interprete zerbitzu baten beharra 
ikusi dute udal arduradunek, 
Gizarte Zerbitzuetan "komunika-
ziorako eta esku-hartzeetarako 
beharrezko instrumentu moduan", 
Gizarte Zerbitzuetako batzorde-
buru Roberto Martinezen esane-
tan. Eta gehitu du: "Gero eta kasu 
gehiago daude beste hizkuntza 
batzuk berba egiteagatik komu-
nikazioa ezinezkoa edo oso zaila 
bihurtzen direnak". 

Horrekin batera, emakumeen 
egoerak aipamen berezia merezi 
du, Gizarte Zerbitzuetako batzor-
deburuaren esanetan: "Gizonezko 
gehiago moldatzen dira hizkun-
tzarekin emakumezkoak baino; 

izan ere, kasu askotan, kultura 
dela eta, emakumeek ez dute hiz-
kuntzarik ezagutzen eta ezinezkoa 
egiten da jarraipena egitea edo 
esku hartzea". 

Datuei erreparatuz gero, etor-
kinen kopuru osoa aintzat har-
tuta, emakumezkoak %50,8 dira 
eta gizonezkoak %48,2. Baina 
jatorri zehatzari begiratuta, deso-
rekak izaten dira: Pakistandik 
etorritakoen %10 dira emakumeak 
eta %90 gizonezkoak; eta Maro-
kotik etorritako pertsonen %56 
dira emakumeak eta %44 gizo-
nezkoak. 

hainbat helburu  
Horren aurrean, telefono bidez-
ko aldi bereko interpretazio 
zerbitzua da Udalean ezarriko 

dutena. Poltsikoko telefono bati 
konektatutako esku-libre bikoi-
tzari esker funtzionatuko du, eta 
horri esker hizkuntza ezberdinak 
berba egiten dituzten bi solas-
kidek elkar ulertu ahal izango 
dute, bertan ez dagoen itzultzai-
le bati esker. 51 hizkuntzatan 
erabiltzeko dago prestatuta eta 
hil bukaera alderako martxan 
egotea nahi dute.

hainbat helburu  
Itzulpen zerbitzuarekin hainbat 
helburu lortu nahi dituzte eta 
horietako bat konfidentzialtasu-
na da: hizkuntza ofizialik ez daki-
tenak ezagutzen duten itzultzaile 
batekin joaten dira gaur egun 
Gizarte Zerbitzuetara eta itzul-
tzailerik eroan ez duten kasu 

berezietan, Gizarte Zerbitzuek 
aurkitu diete itzultzailea. Bi kasue-
tan, ordea, herritarron konfiden-
tzialtasun eskubidea urratu egin 
da: "Urraketa are larriagoa izan 
da, gainera, erabiltzaileak itzul-
tzailea ekarri duenetan, ez daki-
gulako pertsonari buruz jasotzen 
den informazioaren ze erabilpen 
egingo den. Gizarte Zerbitzuetan, 
gainera, gai oso pertsonalekin 
egiten da lan", diote Gizarte Zer-
bitzuetatik. 

Bestetik, kasuan kasuko jarrai-
pen eta esku-hartzeetarako, gutxie-
neko komunikaziorako hizkun-
tzarik izan ezean, ezinezkoa da 
erabiltzaileekin prozesuak zehaz-
tea, garatzea eta jarraipena egitea. 
"Zer esanik ez, laguntza bereziren 
bat behar duten kasu larriagoetan; 
adingabeen babesgabetasun egoe-
rak direla, emakumeen aurkako 
tratu txar kasuak direla, droga-
menpekotasun egoerak...

emakumeen egoera 
Gizarte Zerbitzuetako iturriek 
herrian detektatutako errealita-
te bat ere azpimarratu dute: "Oso 
esanguratsua da, batez ere Pakis-
tan eta Marokotik etorritakoen 
artean, dirulaguntzak gizonek 
eskatzen dituztela, normalean 
emakumeek ez dutelako hizkun-
tza ezagutzen".

Eta gehitu dute horrek hain-
bat ondorio dakartzala: "Alde 
batetik, gizonak maneiatzen ditu 
dirua eta laguntzen nondik nora-
koak (informazioa); bestetik, 
emakumeak hizkuntza ezagutu 
ezean, gizonarekin edo lagundu-
ta etorri behar du eta hori traba 
handi bihurtzen da esku-hartze 
pertsonalizaturako eta detekzio-
rako; eta horrekin batera, ema-
kumea zapalduta dagoen herrial-
de eta kultura batetik datozenez, 
hemen onartezinak diren jarre-
ra eta jokaerak errepikatu eta 
jarraitzeko aukera handia dago. 
Pentsa, egoera horietan hizkun-
tza jakinda ere zaila bada lan 
egitea, hizkuntza ezagutzeke 
ezinezkoa da". 

Udalean etorkinekin komunikatzeko 
interprete zerbitzua jarriko dute
gizarte zerbitzuetan erabiliko dute, hizkuntzaren muga gainditzeko; 
telefono bidezko aldi bereko itzultzaile zerbitzua izango da

gizarte Zerbitzuen lehiatilan jendea artatzen.  |   monikA belAstegi

esAnAk

r o b e r t o  m a r t i n e Z   |   g i z a r t e  o n g i z at e k o  b at z o r d e b u r u a

"komunikazioa 
ezinezkoa den 
gero eta kasu 
gehiago dago"

"Emakumeen 
kasuan arazoa 
areagotu egiten 
da, kulturagatik"

o h a r r a k

kOrrikA BAtZOrDeAren 
BiGArren BAtZArrA
Hilaren 22an, martitzena, 
batuko da Korrika Batzordea, 
kultura etxean, 19:00etan. 
Interesa duten guztiak daude 
gonbidatuta.

inAuteri-BAZkAriA sAn 
JOxePerekin 
Erretiratuen elkarteak urtero 
egiten duen moduan, Inaute-
ri-martitzenerako bazkaria 
antolatu dute. Bazkariaren 
ostean dantzaldia egongo da, 
egoitzan bertan. Izenematea 
atzo ezkero (eguena) dago 
zabalik elkartearen bulegoan; 
martxoaren 3an itxiko dute.

BeterAnOen lehen 
irteerA hilAren 27An 
Pol-Pol mendi taldeak eta 
Gorla Alpino taldeak betera-
noen lehen irteera egingo dute 
hilaren 27an. Goizeko ibilaldia 
hau da: Itziartik Madarixara. 
08:00etan abiatuko dira, Frais-
kozuritik. Txartelak dagoe-
neko salgai daude bulego 
ordutegian: astelehen, marti-
tzen eta eguaztenetan, 18:45e-
tik 19:45era.

reAl ZAleen irteerA 
MArtxOAren 12-13rAkO 
Realak martxoaren 12-13ko 
asteburuan Malagaren kontra 
jokatuko duen partidurako 
irteera eta bazkaria antolatu 
dute Real Zaleek. Bazkaria 
Astigarragako Rezola sagar-
dotegian izango da eta prezioa 
30 euro da, autobusa barne. 
Partidurako txartela aparte 
ordainduko da. Interesa dute-
nek Matxiategi elektrizitate 
dendan eman dezakete izena, 
martxoaren 9a baino lehen.

M.b.  |  bergArA

Udala maiatzean gaztelekua 
zabaltzekotan da gaur egun 
Udal Euskaltegia dagoen erai-
kinean, eta harendako izena 
eta irudia aukeratzeko izen 
eta logo lehiaketa deitu du. 
Lehiaketan Bergaran bizi edo 
erroldatutako edonork har 
dezake parte. Diseinuen kar-
telak kolore eta teknika 
librean eta A3 neurriko kar-
toizko oinarri baten aurkez-
tu behar dira. Era berean, 
CD baten ere aurkeztu behar 
da. Logotipo diseinuak gaz-
telekuarentzako aukeratuta-
ko izena izan beharko du 
atzealdean. Lanak Bergarako 
kultura etxean aurkeztu behar 
dira, martxoaren 25eko 13:00ak 
baino lehen. Irabazleak Net-
book bat eskuratuko du. 
Informazio gehiago, honako 
telefonoan: 943 77 91 60.

Gaztelekuko 
izen eta logo 
lehiaketa  
deitu dute

bergara

JOXAN
ARRAINDEGIA

Ibargarai 24. Bergara. Tel.: 943 76 70 29 Matxiategi 3, behea Bergara Tel.: 943 76 70 11

Afariak

Plater konbinatuak

Ogitartekoak

Hanburgesak 

Sandwichak

Entsaladakbereziak
09:00etatik zabalik!

K
ay

ak Taberna



gOIENA  |  2011-02-18  |  egubAkoitzA 17bergara

RP
S 

42
1/

97

Estella ortopedia
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ZERBITZU BERRIA
Gurpil-aulkien eta garabien 

alokairua 

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

Kalitatea eta zerbitzua.

goienA

Irakurle batek deitu du salatzeko Zurrarako bidea oso zikin dagoela. 
hain justu, Zurrarako bidean, Candy parean dagoen pasealekua dago 
utzita; irudian ikusten denez, espaloia babesteko dagoen hesian 
batzen da zikinkeria asko. Irakurleak galdetzen du ea zergatik ez 
duten garbitzen inguru hori, "itxura oso eskasa ematen du-eta".

Candy ingurua oso zikin dago

Baserri ingurunean sortutako plastikoak jasoko 
dituzte datorren martitzenean, hilaren 22an
Debagoieneko Landa Garapen Elkarteak egiten du plastiko bil-
keta. Hain zuzen, datorren martitzenean egingo dute, eta jasoko 
dute: siloa estaltzeko erabiltzen den plastiko beltza; belar boletan 
erabiltzen den plastiko beltza; berotegietan eta ortuan lurra 
estaltzeko erabiltzen den plastiko beltza; eta berotegiko plastiko 
zuria. Ugarrixa (granja aurrealdea), Murinondo (trenbide ondoa) 
eta San Juan auzoko eliza aurrealdea dira bilketa lekuak. Plas-
tikoak arratsaldez utzi behar dira aipatutako lekuetan. 

A.E.  |  bergArA

Bidekurutzeta 46-1 etxebizitzako 
begiratokia ordezkatzeko propo-
samena jaso du Udalak. Unzeta 
jauretxeak duen begiratokia oso 
ederra da, baina egun, ez dago 
batere egoera onean. Francisco 
Pons-Sorolla Ruiz de la Pradaren 
izenean jaso dute proposame-
na.

Proiektua aurkeztu beharra 
Udaleko aparejadoreak azaldu 
du obra baimena eman ahal iza-
teko "proiektua aurkeztea" eska-
tu zaiola eskatzaileari. 

Kontuan hartu behar da aipa-
tutako eraikina udalerriko hiri-
gune historikoan kokatuta dagoe-
la. Hortaz, begiratokia ordezka-
tzeko proposamena Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Kultura eta Eus-
kara Departamentuari bidali zion 
Udalak. Aldundiak eskaeraren 
aldeko ebazpena eman du, baina 
ondorengo baldintzekin: "Ordez-
kapena egin ahal izateko, dagokion 
proiektu teknikoa aurkeztu behar-
ko da, elementuaren eta esku
-hartzearen deskribapen histori-
ko, tekniko eta grafikoa azalduz". 
Hori kontuan hartuta, Tokiko 
Gobernu Batzarra osatzen dute-

nek hau proposatu diote alkatea-
ri: "Dokumentu teknikoa aurkez-
tutakoan, hala badagokio, udal-
baimena emateko".

Begiratokia 
Aro modernoko eraikina da 
Bidekurutzeta 46 zenbakiko 

Unzeta jauretxea, XVII. mende-
koa. Udalerriko hirigune histo-
rikoan dago, eta babes maila 
ertaina du. 

Begiratokiak dituen hainbat 
kristal apurtuta daude eta egitu-
ra bera ere egoera oso eskasean 
dago. 

bidekurutzetako begiratokiak gaur egun duen egoera.  |   A.e.

Unzeta etxeko begiratokia ordezkatzeko 
proposamena jaso du Udalak
eskatzaileak obra baimena jasotzeko proiektua aurkeztu beharko du udalean

ArANtZAZu EZkIbEl  |  bergArA

Bergararen etorkizuna aztertze-
ko herritarren artean egiten 
diharduten plan estrategikoak 
hirugarren bilera-saioa izango 
du datorren astean. Bilera horie-
tan parte hartzeko ez dago zertan 
aurretik parte hartu izan behar 
eta Udalak gazteak ere gonbida-
tu nahi ditu parte hartzera. 

Bilerak otsailaren 22an, 23an 
eta 24an izango dira, eta partai-
deak auzoka edo bizi diren tokia-
ren arabera banatuta egongo 
dira. 

Bergara 10 urte barru
Udalaren asmoa da herritarrek 
Bergara gaur egun nola ikusten 
duten aztertzea eta 10 urte barru-
ko Bergara irudikatzea eta egoe-
ra hori lortzeko estrategiak pro-
posatzea. 

Udalak apirilera bitartean 
landuko du 2020. urtera arteko 
udalerriko plan estrategikoa. 
Horretarako, baina, herritarren 
parte-hartzea eskatu du, plan 
estrategikoa herritarren parte
-hartzearekin egin nahi du-eta.

Bergararen indarguneak 
Urtarrilean ekin zieten herrita-
rren bilerei eta bi egin dira 
dagoeneko. 110 lagunek inguruk 
parte hartu dute bileretan. Ber-
tan egindako ekarpen eta iri-
tziekin diagnostiko bat egin dute 
eta ondorengo zenbait ikuspegi 
azaldu dira: bizi izateko tamai-
na egokia du Bergarak, baina 
azken urteetako populazio jai-
tsierak kezka sortu du; herriaren 
kokapena egokia da, aukera 
berrietarako ate izan daitekeena; 

herriaren indargune nagusiene-
tako bat ondare arkitektonikoa 
da; herdoiltze-zantzuak suma 
daitezke: herri giroan, herri 
dinamikan, lidergo gaitasunean, 
elkarteen alorrean, ekonomian…; 
elkarlaneko kulturaren falta 

ikusi da: elkarteen koordinazio 
eta kohesio falta: ekonomian, 
hezkuntzan…; euskaltasunak 
pisu nabarmena du herrian, 
baina herritarrak arduratuta 
daude euskararen erabilerari 
dagokionez. 

Etorkizuna aztertzeko beste batzar 
bat izango da datorren astean
plan estrategikoaren baitako saioetan 110 lagunek parte hartu dute orain arte

v

bILeren eguTegIa
egunA AuzoAk

22, martitzena Angiozar, Aldaiegia, Aritzeta, goiauzoa, elorregi, 
Arane, san Juan, ubera, basalgo, osintxu, 
murinondo eta elosuko bizilagunentzat.

23, eguaztena Herriguneko bizilagunentzat.

24, eguena labegaraieta, ozaeta, zubiaurre, martoko, san 
Antonio, tokieder, san lorentzo, zubieta, 
poligonoa eta boluko bizilagunentzat.

bilera guztiak 19:00etan izango dira udaletxeko osoko bilkuren aretoan.
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x.u.  |  bergArA

Datozen bost partiduak erabaki-
garriak izango dira Soraluce BKE 
taldeak kategoriari euts diezaion. 
Muniategik esaten duen moduan, 
"kontrario zuzenen kontra" joka-
tuko dute mahoneroek, oraingo 
astean hasita. 

Izan ere, Deustu Loiola tal-
dearen kantxara joango da zapa-
tuan Soraluce BKE: "Datozen 
hamar puntuetatik zortzi esku-
ratzen baditugu, kategoriari 
eutsiko diogu, seguru. Akaso, 
oraingo asteburuko partidua izan 
daiteke gogorrena, Deustu Loio-
lak lortu dituen 16 puntuetatik 
gehienak etxean batu ditu-eta. 
Euren kantxan oso gogor jokatzen 
dute, indartsuak dira, eta gaitza 
izango da etekinik lortzea".

Dena dela, taldea zelan dabi-
len ikusita, ezin da ezer baztertu: 
"Konfiantza handiarekin gabiltza; 
joan den astean bertan, Corazo-

nistas taldeko entrenatzaileak 
onartu zigun ez zuela horrelako 
kontrariorik espero, erabat harri-
tuta geratu zela eta ez zuela uler-
tzen zelan ez geunden sailkape-
nean aurrerago [Bergarak 34-34 
berdindu zuen Corazonistas lide-

rraren kontra]". Hala, sentsazio 
on horiek beharko dituzte maho-
neroek datozen asteotarako: Deus-
tua, Usurbil, Basauri, Urola, 
Gure... dena beharko dute zortzi 
puntu horiek batzeko.

Muniategi: "Hurrengo hamar puntuak 
erabakigarriak dira kategoriari eusteko"
soraluce bkek beheko postuetan daudenen kontra jokatuko du asteotan

Soraluce bkekoak, Indautxukoen bisitaren aurrean.  |   goienA

gazte mailako pilotari bergararrek gaur dute hitzordua, herriko zaleen aurrean.  |   goienA

xAbIEr urtZElAI  |  bergArA

Euskal Ligako finala Bergaran 
jokatuko dute otsailaren 25ean, 
eta final horretan egoteko, etxean 
jokatzeko, irrikan daude Berga-
rako pilotariak. Hala, gaur, egu-
bakoitza, gazte mailako Mikel 
Gallastegik eta Beñat Resuztak 
Mundarroko pilotarien kontra 
jokatuko dute partidu erabaki-
garria, 20:00etan hasita: "Hain 
zuzen, bikote horren kontra gal-
du genuen Gipuzkoako txapelke-
tan finalerako sailkatzeko txar-
tela, eta pilotariak errebantxa 
gogoz daude", adierazi digu Reyes 
Azkoitia entrenatzaileak. Kan-

poraketa, gainera, partidu baka-
rrera izango da, eta mahoneroek 
etxean jokatzearen abantaila 
dute. 

Mugurutza ere final atarian 
Senior mailan Eneko Mugurutza 
ere finalaren atarian dago. Joan 
den astean, joaneko partiduan, 
15-21 galtzen joan arren Berga-
rakoa partidua irabazteko gauza 
izan zen (22-21), ondo sufrituta. 
Zapatuan, berriz, itzulerako par-
tidua izango du Ugarte taldeko 
Errekaren kontra, 12:00etan, Nafa-
rroan. Alde horretatik, Azkoitiak 
uste du Mugurutzak badituela 

finalerako sailkatzeko aukerak: 
"Partidua irabazi egin beharko 
du, edo 21 tanto egin, berdinketa 
eginez gero Mugurutzak egingo 
luke-eta aurrera, gazteagoa da-e-
ta. Oraingoan etxetik kanpo joka-
tuko du, baina joan den astean 
partidua irabazi izanak morala 
emango dio".

soraluce torneoa, aurrera 
Bestalde, Soraluce torneoan final
-zortzirenetarako sailkatzeko 
partiduak jokatu zituzten marti-
tzenean. Kanporaketa haietan, 
Peñasek eta Ezkurdiak egin zuten 
aurrera.

Euskal Ligako finalean egotearren 
lehiatuko dira Bergarako pilotariak
gazte mailakoek gaur jokatuko dute bergaran, 20:00etan hasita

x.u.  |  bergArA

Joan den astean Dorletako Ama-
ko txirrindulariek egin zuten 
Gatzagan aurkezpen ofiziala, 
eta bihar, zapatua, Bergarako 
txirrindularien txanda izango 
da. Hala, Lokatza Ziklismo 
Eskolak garbi du egin beharre-
koa: txirrindulariak herritarren 
aurrean aurkeztea.

herriko ziklistak ezagutarazi 
Gainontzeko kirol jarduera 
gehienetan kirolariak herrita-
rren aurrean lehiatzen dira, 
euren babesa izaten dute har-
mailetan, baina ziklismoan ez 
da horrelakorik. Hala, Loka-
tzako zuzendaritza taldeak uste 
du komenigarria dela ziklistak, 
Bergara Euskal Herriko erre-
pideetan ordezkatuko dutenak, 
jendeaurrean aurkeztea.

Horregatik egingo dute aur-
kezpena bihar, 13:00etan, Irala 
kalean, herritarrak kalean ibi-
liko direla aprobetxatuta. Iaz 
egin zuten lehenengoz ekitaldia 
Iralan, eta, izan zuen harrera 
ona ikusita, formula errepika-
tzea erabaki dute.

Denboraldiko probak
Ziklistak, entrenatzaileak eta 
taldearen babesleak aurkeztea-
rekin batera, baina, Lokatzako 
arduradunek 2011n antolatuko 
dituzten probak ere aurkeztuko 
dituzte. Iaz, Euskal Herrian 
lasterketa gehien antolatu zituen 
klubetako bat izan zen Berga-
rakoa. Harrobiko ziklismoa eta 
emakumezkoen ziklismoa bul-
tzatzea izan zuten helburu. 
Aurtengo erronken berri bihar 
emango dute. 

Lokatzak zapatuan aurkeztuko 
ditu aurtengo denboraldian 
izango dituen taldeak
irala kalean aurkeztuko dituzte ziklistak, 
herritarren aurrean, 13:00etan

x.u.  |  bergArA

Soraluce BKE saskibaloi talde-
ko seniorrek Goierrira egingo 
dute bidaia asteburuan (zapatua, 
16:00, Urretxu), goialdeko pos-
tuei begira jarraitzeko aukera 
emango dien puntuak batzera. 
Egia esan, Urbinaren mutilen-
dako ez da lehia erraza izango, 
sailkapenean parean dagoen 
taldea da-eta Goierri, puntu bat 
gutxiago batuta. 

Soraluce BKEk, baina, ez 
du denboraldi hasieran ezarri-
tako helburua baztertzeko asmo-
rik. Baina, emaitzetan horren-
beste itsutu barik, asteroko 
lanean zentratzeko asmoa era-

kutsi dute, geroago eta talde 
tinkoagoa izateko lan eginez. 

Garaipen garrantzitsua 
Joan den asteburuan partidu 
garrantzitsua irabazi zuen Sora-
luce BKEk. Ez horrenbesterai-
no jokoan zeuden puntuengatik, 
baina bai joanekoan azpeitiarren 
kontra 17 puntuko aldeagatik 
galdu zutelako; eta itzulikoan, 
orduko porrot mingarria ahaz-
tu eta askoz ere hobeto joka-
tzeko gauza direla erakutsi nahi 
zuten. Bada, lortu egin zuten, 
Errotaundi taldeari 67-48 ira-
bazi zioten-eta Bergarako muti-
lek.

Hiercor Goierriren kantxan 
jokatuko du saskibaloi taldeak

Bergarako Udala
OHARRA

Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan xedatutakoa 
betez, ondoko hau erabaki da behin-behineko izaeraz:

Zerbitzuak eskaini eta jarduerak burutzeagatik ezarrita dauden tasak arautzen dituen 
ordenantza fiskala aldatzea.

Hori guztia, Udalbatza Osoak 2011ko otsailaren 7ko bileran hartutako erabakiari 
jarraituz egiten da. Erabaki hori behin betiko bihurtuta, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean.

11/1989 Foru Arauan xedatutakoarekin bat etorriz, behin-behineko erabaki hau 30 
lanegunez jarriko da ikusgai jendaurrean Udaletxeko iragarki taulan, interesatuek espe-
dientea aztertu eta egoki deritzoten erreklamazioak aurkeztu ahal ditzaten.

Erakustaldia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean jakinarazi zaio jendeari 2011ko otsaila-
ren 11n argitaratutako iragarkiaren bitartez eta otsailaren 12tik aurrera hasiko da epea 
kontatzen. Informazio honen arauzko epea erreklamaziorik gabe igaro ondoren, hartutako 
akordioak eta adierazitako agiriak behin betirako onartuak izango dira akordio berririk 
hartu beharrik izan gabe.

Bergara, 2011ko otsailak 11
Alkatea
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El super canguro filma domekan eskainiko dute, 17:00etan. Ikus-
le guztiei zuzendutako komedia dramatikoa da. Domekan, 19:30ean, 
80 egunean filma eskainiko dute. Gaztetxeko zineklubean, Metal: 
a headbanger's journey musika dokumentala eskainiko dute 
domekan, 18:00etan. Eguaztenean, hilaren 23an, Carancho filma 
eskainiko dute Zabalotegiko zineklubean.

Umeendako 'El super canguro' eta nagusiendako 
euskarazko '80 egunean' filmak aste bukaeran

Nahikari tabernan La pobreza de Roma argazki erakusketa dago 
ikusgai egunotan. Erakusketa osatzen dute Nekane Lazkano 
gaztearen hamar argazkik. Nekane Lazkanok 21 urte besterik ez 
du eta Nahikarikoa haren bigarren erakusketa da. Batez ere, 
moda eta erretratuak egiten ditu Lazkanok, hori da haren espe-
zializazioa. Gaur egun Donostiako Argazki Eskolan ikasten 
jarraitzen du Lazkanok. 

Nekane Lazkanoren argazkiak daude ikusgai 
Nahikari tabernan: 'La pobreza de Roma' da izena

Bide batez margo erakusketa etzira arte, domeka, egongo da 
zabalik Aroztegi aretoan. Pinturaren esparruan bururatutako 
esperimentazio plastikoa da erakusketaren ezaugarri nagusia. 
Egileak berak azaldu duenez, kalean aurkitzen dituen gauzei 
zentzu estetikoa bilatzen saiatzen da. Gaur 18:00etatik 20:30era, 
bihar 12:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 20:30era eta domekan 
12:00etatik 14:00etara egongo da zabalik erakusketa. 

Domekan itxiko dute Aroztegin ikusgai dagoen 
Juan Aiestaren 'Bide batez' margo erakusketa 

A.E.  |  bergArA

Dagoeneko martxan da Koldo 
Eleizalde lehiaketa. Udaleko Eus-
kara batzordeak antolatuta, ipuin 
idatzia, bertsoa, komiki tira, 
ipuin kontaketa edo antzerkia, 
txiste eta umorezko pasadizoak 
eta eskola-irratia saritzea da 
lehiaketaren helburua.

epea: maiatzak 6 
Lehiaketan parte hartu gura 
dutenek maiatzaren 6ra arte 
izango dute aukera euren lanak 
aurkezteko. Lanak kartazal 
handi batean bidali edo entre-
gatu beharko dira Bergarako 
Udaleko Euskara batzordean. 
Lanek originalak eta inoiz argi-
taratu bakoak izan beharko 
dute; gainera, lehiaketaren 
oinarrietan argi jartzen du lana 

originala ez dela frogatuz gero, 
lan hori aurkeztu duenak 50 
euro ordaindu beharko dizkio-
la Udalari. 

Lehiaketa horretan, Bergaran 
jaio, bizi edo lan egiten duen 
edonork har dezake parte, bakar-
ka zein taldeka.

lanak sare bidez ere bai 
Ahozko generoen kasuan (ipuin
-kontaketan, antzerkian, bertsoe-
tan, txiste lehiaketa-pasadizoetan 
eta irrati-emankizunean), lanak 
sare bidez ere aurkezteko auke-
ra egongo da, udal webgunean 
horretarako gertatutako inpri-
makia erabilita. 

Epaimahaia Bergarako Uda-
leko Euskara batzordeak auke-
ratutako pertsonek osatuko 
dute.

Interesatuek maiatzaren 6ra arte 
aurkez ditzakete lanak Koldo 
Eleizalde lehiaketan
lehiaketa horretan, bergaran jaio, bizi edo lan 
egiten duen edonork parte har dezake

Hiria eta haurrak 
uztartzen dituen lana
ArANtZAZu EZkIbEl  |  bergArA

Bihar, zapatua, haurrei zuzendu-
tako Tira aurrera antzerkia eskai-
niko du Gasteizko Panta Rhei 
taldeak. 5 eta 10 urte bitarteko hau-
rrei zuzendutako antzezlana da. 
Panpinak izango dira antzezlaneko 
protagonistak; eta, hain zuzen ere, 
protagonismo berezia izango du 
Pailazo izeneko panpinak.

Pailazo-ren helburu bakarra 
pozik bizi izatea da; eta, era berean, 
ingurukoak pozik ikustea. Baina, 
egun baten, hura eta haren koa-
drila zabor edukiontzira botako 
dituzte. Hala, euren burua arris-
kuan ikusiko dute panpinek; izan 
ere, zaborra jasotzen duen kamioia 
bidean da.

Bi aktore taula gainean 
Zabalotegi aretoan izango da 
antzezlana, bihar, zapatua, 18:00e-
tan. Taula gainean bi lagun ari-
tuko dira: Emilio Fernandez de 
Pinedo eta Idoia Aiestaran akto-
reak, hain zuzen. Fernandez de 
Pinedo bera eta Juan Rodriguez 
dira antzezlaneko zuzendariak.

Antzezlanak haurrak eta hiria 
uztartzen ditu. Bi gai nagusi dira 
ikusleari erakutsi gura diotenak: 
batetik, hiriak etxean gero eta 
bakarrago dauden haurrak ahaz-
tu dituela; eta, bestetik, hiriak 
haurra ahaztu duela. Hirian bizi-
rik irautea zein zaila den eraku-
tsiko digute Pailazo-k eta haren 
lagunek. Panpina koadrilak bere 
burua arriskuan ikusi eta lagun-

tza eskatuko du. Horretarako, 
Pailazo-k hiri guztia zeharkatuko 
du, eurak hartuko dituzten haurren 
bila. Gertatzen dena da haur horiek 
panpinak hartu gura dituztela, 
baina ezin dutela.

eskuzabaltasuna 
Antzezlanak eman gura duen 
mezua da bizitzak proban jartzen 
dituela ameslariak; kasu honetan, 
Pailazo-k aurrera egingo du, esku-
zabaltasuna eta solidaritatea ere-
du izanda.

Panta rhei antzerki taldea 
1988an sortu zuten Panta Rhei 
antzerki taldea; orduan, ikuski-
zunen ekoizle eta banatzaile enpre-
sa moduan eratu zuten. 22 urteren 
ondoren, hainbat ikuskizunekin 
indartsu dator berriro ere Panta 

Rhei; izan ere, Tira aurrera-ren 
gaztelaniazko bertsioa Latinoa-
merikan aurkeztuko dute 
2012an.

zabalotegin izango da ikuskizuna, 3 euroren truke

Ikuskizuneko irudia.  |   goienA

kultura    |    bergara
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G
oya sarien banaketa 
zela-eta, aurreko 
domekan ikusmin 
handia sortu zitzaidan 

Alex de la Iglesiak esango 
zuenaren inguruan. Agur esa-
nez egin zuen hitzaldia bilbo-
tarrak, eta Sinde legearen 
inguruan gako garrantzitsu 
bat baino gehiago bota zizkion 
Espainiako Kultura Minis-
troari aurpegira.

Baina badirudi inork ez 
duela arazoaren muina bene-
tan ukitu nahi. Izan gaitezen 
zintzoak, eta zabal ditzagun 
burmuin, belarri eta begiak: 
eztabaida honen sustraiak ez 
dira kultura, sormena edo 
artistaren duintasuna, "eus-
karriak" baizik, produktuak, 
eta ondorioz, industria. Izan 
ere, artearen historian man-
tendu diren euskarri bakarrak 
burmuina, belarriak eta begiak 
dira, eta horiei esker ezagutu 
dugu belaunaldiz belaunaldi 
gure aurrekoen ondare kultu-
rala.

Garai moderno hauetan 
ere, gure burmuinean pilatzen 
ditugu gure begiek eta belarriek 
jasotakoak, kulturaren indus-
triak sortutako "euskarri" 
guztiak edukiontzi hutsean 
gelditzen dira, edukiontzi oso 
garestiak. Eta noski artista 
sortzaileak dagokiona jaso 
behar duela sortu duenaren-
gatik, baina ez dezagun mer-
katu artifizial bat sortu. 

Izan ere, eredu kanoniza-
tu eta zigortzaile honen bide-
tik jarraituz gero, belarriak, 
begiak eta burmuina izate 
hutsagatik ere kanon bat 
ordaindu beharko dugu jaiotzen 
garenean.

Gu piratak? Eurak kortsa-
rioak!

Edukiontziak 
eta euskarriak

"belarriak eta 
begiak izatearren 
kanona ordaindu 
beharko dugu!"

n i r e  u s t e z

IñIgO
bIAIN

Baserrietan sortutako plasti-
koen bigarren bilketa egingo 
dute hilaren 22an. Oñatin lau 
lekutan batuko dituzte: Zañar-
tun, Zuazola inguruan; Mur-
gian, Asentzio ermitan; Ola-
barrietan, autobus geltokian; 
eta ETEO atzealdean. Plasti-
koak bilketaren aurreko egu-
nean atera beharko dira, 
17:00etatik aurrera.

Baserrietan sortutako 
plastikoak batuko 
dituzte hilaren 22an

M.b.  |  oñAti

Natur Eskolak antolatutako Ingu-
rumen Astearen barruan zuhaitz 
azoka egingo dute bihar Herriko 
Plazan. Besteak beste, landareak, 
fruta-arbolak eta koniferoak ikus-
gai eta salgai jarriko dituzte 
09:00etatik 13:30era. Sei postu 
jarriko dituzte: hain zuzen ere,  
Ane Idigoras oñatiarrak; Zega-

mako Arakama anaiek; Zaldibar-
ko Junkal Areitiok eta Joseba 
Belarrek; Aginagako Aranburu 
Mintegiak;  eta Tafallako Viveros 
El Montañes-ek.

life proiektua
Bestalde, Ingurumen Astearen 
barruan, hilaren 26rako Life 
proiektua ezagutzeko irteera 

antolatu dute Iturrigorrira. Ez 
da izenik eman behar, egunean 
bertan 09:00etan elkartuko dira 
plazan. Era berean, Zuhaitz Egu-
nean parte hartu gura dutenak 
hilaren 27an plazan batuko dira, 
10:00etan. Herri barruko berde-
guneetan landatuko dituzte zuhai-
tzak. 

iturrigorriren gainean 
Bestalde, astelehenean, hilaren 
21ean, Iturrigorriri buruz egingo 
dute berba hainbat herritarrek 
Natur Eskolan, 19:00etan.

Landareak eta fruta-arbolak ikusgai 
eta salgai bihar zuhaitz azokan

MIrEIA bIkuñA  |  oñAti

Atzeko kalea oinezkoendako ego-
kitzeko lanak hasi dituzte. Hori 
horrela, inguruko hainbat kale-
tan zirkulazioaren noranzkoa 
aldatu egingo dute. Construccio-
nes Goitu enpresak egingo ditu 
eraberritze lanak lau hilabetetan. 
Lanon helburua da zirkulazioa 
txikitu eta oinezkoendako guneak 
egokitzea.

ramon irizartik plazara 
Asteon, Ramon Irizar kalea zabal-
du egin dute, kamioiek biratzeko 
arazorik izan ez dezaten. Izan 
ere, kale horren noranzkoa alda-
tu egin dute; hau da, Ultzegin 
kaletik datozen autoek Atzeko 
kalera edo Bidebarrietara har-
tzeko aukera izango dute. Alda-
keta egin dute, Atzeko kaleko 
goiko aldea zamaketa orduetatik 
kanpo itxita egongo delako.

eskolatxoko zubia itxita
Beste aldaketa nabarmen bat 
Motxon kalean igarriko dute auto
-gidariek aurrerantzean. Izan ere, 
Eskolatxoko zubia itxi egingo 
dute autoendako, eraberritze lanak 
dauden bitartean. Hori horrela, 
pibotea jarriko dute zubira heldu 
baino lehen. Gainera, autoek eta 

kamioi handiek bira egin dezaten 
guneak egokituko dituzte, eta, 
ondorioz, Motxon kalean dauden 
edukiontziak lekuz aldatuko dituz-
te. 

Zabalik ordu batzuetan 
Atzeko kalea eraberritzeko lanak 
bi zatitan egingo dituzte: lehe-

nengoan, Kirringoeko kantoitik 
Eskolatxo okindegirainoko zatia 
egingo dute eta bigarrenean, Itu-
rritxorainoko tartea. Herrigune-
ko kaleek duten itxura bera 
izango du kaleak, eta zabalik 
egongo da 08:00etatik 12:00etara; 
gainerako orduetan oinezkoen-
dako izango da.

Zirkulazio aldaketak hainbat 
kaletan, Atzeko kaleko lanengatik

ramon Irizar kalea zulatzen, kamioiek bira egin ahal dezaten.  |   mireiA bikuñA

Josu Cambeses 
galizia tabernako arduraduna

"bazen garaia; ordu askoan 
kaosa izan da nagusi atzeko 
kalean, bai merkatariondako, 
baita bezeroendako ere. 
marra horiak ere margotu 
zituzten, baina autoak 
espaloi gainean uzten 
zituzten, berdin-berdin."

izaskun aldanondo 
sesiñeña ile-aPaindegiko Jabea

"Oso pozik nago lanekin, 
nahiz eta hasieran traba asko 
izango ditugun. Dena den, 
etorkizunari begira ona 
izango da kalea 
biziberritzeko; eta, akaso, 
negozio berriak zabalduko 
dituzte. ea horrela den!"

arrate markiegi 
Juanitosako arduraduna

"hilabete batzuetan zarata 
eta hautsa izango dira 
nagusi, baina ni oso pozik 
nago. Denda barruraino 
autoarekin joaten gara, eta 
askotan kalera ezin irten 
egon gara autoak aurrean 
aparkatuta zeudelako"

batzuk, 
kezkatuta 

Zirkulazioa txikitu eta 
oinezkoendako guneak 
egokitzeko helburuarekin 
berrituko dute atzeko 
kalea, baina merkatari 
guztiak ez daude erabat 
ados. Zamaketa lanetarako 
zehaztutako ordutegiak 
kezka sortu du merkatari 
batzuengan. "herritar asko 
dator gurera eguerdian, 
lanetik irteten direnean, 
eta goizean, lanera joan 
aurretik. aurrerantzean, 
ordu horietan kalea itxita 
badago, guregan eragina 
izango du, eta kezkatuta 
gaude. Zamaketarako 
ordutegia zabaltzea eskatu 
dugu. Oraingoz, lortu 
duguna da jaiegunetan 
kalea zabaltzea 
08:00etatik 12:00etara", 
esan digu eskolatxoko mari 
Carmen urkiak.

ramon irizarko noranzkoa aldatu egingo dute, eskolatxoko zubia itxi eta 
motxon kalean kamioiek bira egiteko gunea egokituko dute

Oñatiko Zero Zabor taldeak 
elkarretaratzea egingo du 
bihar, 12:00etan, La Caixaren 
aurrean. Helburua da La Cai-
xa eta Banestoren kontra egi-
tea. Aipatu banketxeek Zubie-
tako errauskailua egiteko 
beharrezkoa den dirutzaren 
zati bat –60 milioi– negoziatzen 
dihardute Gipuzkoako Hon-
dakine Partzuergoarekin.

Elkarretaratzea egingo 
du bihar Oñatiko 
Zero Zabor taldeak
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2010eko maiatzaren 27an bete 
zuen Patrue kalean dagoen Gure 
Txoko elkarteak 75. urteurrena. 
Ospakizunetan eman dituzte azken 
hilabeteak, eta, urtemuga boro-
biltzeko, aurrez pentsatu barik 
zuten liburuxka egin dute. "Kale-
ko elkarterik zaharrena izanda, 
liburu gutxi genituen gordeta. 
Halako baten, bazkide bat etorri 
zitzaigun esanez liburuak etxean 
zituela, argazki zaharrak eta 
elkartearen sorrerako dokumen-
tua barne", esan digu Angel Biain 
diruzainak.

Guztira, 200 ale argitaratu 
dituzte, eta bazkideen artean 
banatu. 

sorburua, sevillan 
Gure Txoko elkartearen ibilbidea 
ezagutzen ez duenak liburuxka 
irakurtzea du onena. Baina jakin 
dezala Gure Txoko elkarteak 

Sevillara egindako bidaia baten 
duela hazia:  Edmundo Geretak 
lau lagunekin egindako bidaian, 
hain zuzen. "Aitaita Edmundo 

Gereta eta beste  lagun batzuk 
Aste Santua ezagutzera joan ziren 
Sevillara. Txundituta geratu ziren 
hango kasetetan zegoen giroare-

kin. Oñatira bueltan elkartea 
sortu zuten, egun dagoen etxe 
berean", esan digu elkarteko pre-
sidente Inaxio Geretak. 

Lokala Patrue kaleko 2. zen-
bakian hartu zioten errentan Luis 
Maiztegiri, hilero 20 pezeta ordain-
duta. Etxea Patroiaren etxea ize-
nez ezaguna da, garai baten han 
bizi izan izan zirelako Araotz
-Lazarraga familiako jauntxoak. 
Eraikin berean, elkartea sortu 
aurretik, jesuiten egoitza eta ikas-
tetxea egon ziren.

50 bazkide: hiru emakumeak 
Estatutuetan jasotakoari zintzo 
jarraituz, 50 bazkide dira Gure 
Txokon. Azken hiru urteotan 
hamabi bazkide berri iritsi dira 
elkartera. Eta 2009a ezkero ema-
kumeek ere badute aukera Gure 
Txokoko bazkide izateko; lehena 
Marilu Uribetxeberria izan zen. 
Egun, hiru dira emakume bazki-
deak. Zuzendaritza batzordeko 
kideek emandako datuen arabera, 
bazkide gehienak 50-60 urte bitar-
tekoak dira; zaharrenak, bazkide 
beteranoenak, Jose Mari Altuna, 
Felix Altuna eta Felix Agirre 
ditugu.

Armarria Aconcaguan 
Gure Txoko elkarteak armarri 
propioa du. Hain zuzen ere, 1960-
ko hamarkadan Felix Aiala Feli-
ko arrasatearrak egindakoa. 
Oñatiko armarriaren antzekoa 
da, baina herriko armarrian orei-
na eta arranoa borrokan ari dira 
eta elkartearen armarrian, berriz, 
aldarte onean daude biak, ura 
edaten. Bada, Borja Azpeitia baz-
kideak Amerikako mendirik 
altuenera eroan zuen armarria: 
Aconcaguako (6.962 metro) gai-
lurrean erakutsi zuen. 

oñati

o h a r r a k

AretO-BiZikletA
Zubikoan egingo duten I. areto
-bizikleta maratoirako izene-
matea zabalik dago hilaren 23ra 
arte. Bailarako kirol zerbitzue-
tako bazkideek 12 euro ordain-
du beharko dituzte eta gaine-
rakoek, 18 euro. Hiru orduko 
saioa egingo dute.

hitZAlDi tAilerrA
Elkar Hezik antolatuta, Izar 
Mendia psikologoak frustra-
zioaren gainean egingo du ber-
ba hilaren 24an, 18:30ean.

kOntZertuA
Oñatiko Amnistiaren Aldeko 
Mugimenduaren eskutik, kon-
tzertua egingo du Mahaster 
Riverrek hilaren 25ean. Arrano 
tabernan izango da, 22:00etan. 

MOZOrrO tAilerrA
Arrano tabernaren otsaileko 
kultura egitarauko azken eki-
taldia hilaren 27ko mozorro 
tailerra izango da. 17:00etan 
egingo dute, tabernan.

iPuin kOntAketA
Boni Ofogo ipuin kontalari afri-
karrak emanaldia egingo du 
Elkar Hezi ikastetxean hilaren 
28an. 6-9 urte arteko neska-mu-
tikoendako eta haien gurasoen-
dako ipuin kontaketa saioa 
da.

ODOl-AterAtZeA
Martxoaren 11n egingo dute 
hurrengo odol-ateratzea. Txan-
txiku ikastolako aretoan egin-
go dituzte ateratzeak, 18:00eta-
tik 20:00etara arte.

musikA eskolA

Jose de azpizu musika eskolako hiru ikaslek andoaingo piano jaialdian 
parte hartuko dute aste bukaeran. aritz gerrikagoitia, marta Igartzabal 
eta Sara mantxola a mailan lehiatuko dira. Lehenengo aldiz parte hartuko 
dute, eta "urduri baina gogotsu" daudela esan digute haien irakasle  
Izaskun barreñak eta arazeli guridik. aurretik, urtarrilaren 28an, 
arrasateko jaialdian parte hartu zuten bergarako, arrasateko eta 
eskoriatzako pianistekin.

Gure Txoko elkartearen 75 
urteak liburuxka baten jasota
200 ale argitaratu dituzte, eta bazkideen artean banatu

angel biain diruzaina, Inaxio gereta egungo presidentea eta angel Zelaia bazkidea, elkarteko barraren atzean .  |   m.b.

DAtuA

horiek dira gure Txoko 
elkarteko bazkideak; hiru 
emakumeak dira.

50
bAzkide

sOrtZAileAk argazkian daude Jesus garaikoetxea, Pedro 
altuna, Pedro arrue, gregorio altuna, Lauriano altuna, Txomin 
galdos, sevillar bat, Joxe astigarraga, sevillar bat, Felix altuna, 
gregorio atxa eta hilarion umerez, 1935. urtean Sevillara 
egindako bidaian.

gure txoko elkArteA

emaitzak, "a"  eta "b" taldeak

Xaguxar-txuskos 1-1
doolygans-ankarteko 3-1
lozorromo-etxaixat 3-2
albok-zorrobero 0-2
sasquatch-txarrixak 2-6
kalañatasaray-Jai ari 4-0

sailkaPena, "a" taldea

  taldea P J
 1 the gibel boys 17 7
 2 indar 85 15 7
 3 Xaguxar 13 6
 4 Joxely 12 7
 5 doolygans 9 6
 6 bundeswehr 8 7
 7 gaur bai 7 7
 8 nandrolona 7 7
 9 txuskos 4 6
 10 ankarteko -3 6

sailkaPena, "b" taldea

  taldea P J
 1 kalañatasaray 16 7
 2 txarrixak 15 6
 3 zorrobero 14 6
 4 albok 13 6
 5 sasquatch 9 7
 6 lozorromo 8 6
 7 Paketinaikos 3 6
 8 etxaixat 3 6
 9 Jai ari 0 6

Partiduak, "a" taldea

7 Jardunaldia
Zapatua 13:00 nandrolona-gibel boys 
Zapatua 14:30 indar 85-gaur bai
Zapatua 18:30 txuskos-bundeswehr
Zapatua 20:00 Xaguxar-ankarteko
Domeka 13:00 tJoxely-doolygans

liderrak hasiko du 
jardunaldia

The Gibel Boys da orain-
goz A multzoko talde 
indartsuena, eta eurek 
jokatuko dute lehen par-
tidua.Nandrolona izan-
go dute aurkari. Lehen 
partiduko emaitza eza-
gututa, eta liderrak gal-
du egiten badu, aukera 
paregabera izango du 
Indar 85 taldek lehen 
lekura salto egiteko.

Bestalde, zuzenda-
ritza batzordeak Iker 
Berrocal jokalaria 
zigortu du hiru txartel 
hori ikusteagatik.

b e t e r a n u a k

Musika 
eskolakoak 
Andoaingo 
jaialdian
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Gernikako Akordioaren berri 
eman gura diete herritarrei 
horren bultzatzaile diren Are-
txabaletako eragileek, tartean 
EAk, Ezker Abertzaleak, Alter-
natibak eta Aralarrek. Ekitaldi 
apal baina dotorea egingo dute 
gaur (19:00) Arkupen, eta bake 
bidean aterabide demokratikoa 
bultzatzen duen akordio horre-
kin bat egin duten herriko hain-
bat elkarte eta taldek babesa 
eskainiko diote.

herriko elkarteek babestua 
Akordioa gizarteratzeko hartu-
tako konpromisoa beteko dute 
gaurko ekitaldiarekin. Gorka 
Etxabe kazetariak aurkeztuko 

du eta Oier Sarasua eta Aitor 
Ziardegi aretxabaletarren doi-
nuek girotuko dute. Ondoren, 
Gernikako Akordioa zer den 
argitzen duen bideoa eskainiko 
diete elkartutakoei. Elkarte, 
talde eta aretxabaletarren atxi-
kimendu eske jardun dute azken 
asteotan sinadurak batuta, eta 
zein elkarte eta taldek eman 
dieten babesa jakinaraziko dute 
gero. Bi elkarte horietako ordez-
kariek Gernikako Akordioak 
jasotzen dituen konpromisoak 
irakurriko dituzte.  

Aurkezpen ekitaldia bukatu 
aurretik otsailaren 26an izango 
den ekitaldi nazionalean parte 
hartzera gonbidatuko dituzte 
herritarrak.

Gernikako Akordioa aurkeztuko 
diete herritarrei gaur Arkupen

gernikako akordioko eragileak elkarteetako ordezkariekin.  |   gernikAko AkordioA

o h a r r a k

DAntZA sAiOA
1992an jaiotako neska-mutilek 
dantza saioa eskainiko dute 
domekan Herriko Plazan 
(19:00).

ZerO ZABOr tAlDeA 
ArGiBiDeAk eMAten
Aretxabaleta Zero Zabor talde-
ko kideak izango dira domekan, 
hilak 20, Herriko Plazan (18:30), 
hondakinen kudeaketaren gai-
nean argibideak ematen.

eZker ABertZAleA 
ArGiBiDeAk eMAten
Ezker Abertzaleko kideak izan-
go dira eguaztenean, hilak 23, 
Mitarte kalean hauteskundeei 
begira herritarren zalantzak 
argitzen (18:00-20:00). 

JOlAsAk luDOtekAn
Txantxa jolasak egingo dituzte 
8 eta 12 urte arteko gaztetxoek 
domekan, Algara ludotekan 
(17:00-19:30).

M.A.  |  AretxAbAletA

Gipuzkoako Biolur elkartea eta 
EHNE sindikatua kontsumo 
taldeak sustatzen dabiltza herriz 
herri eta gurean ere sortu gura 
dute. Kontsumo taldeak zer 
diren argibideak eman eta tal-
dea sortzeko asmoarekin ber-
baldia egingo dute martxoaren 
2an, eguaztena, Arkupen (19:00). 
Bertan izango dira Biolurko, 
EHNE sindikatuko eta Udaleko 
ordezkariak. 

Zuzeneko salmenta 
Biolurrek eta EHNEk kontsumo 
taldeen ereduaren gaineko argi-
bideak emango dizkiete herri-

tarrei, Debagoieneko hainbat 
herritan dagoeneko abian dau-
denak, eta Aretxabaletako 
BASHERRI kontsumo taldea 
aurkeztuko dute. 

Talde hori ekoizle eta kon-
tsumitzaileak batuko dituen 
kooperatiba izango da. Zuzene-
ko salmenta bultzatuko dute 
modu horretan; izan ere, talde-
ko baserritarrek astero otarre 
bat prestatuko dute eta erosleak 
horixe jasoko du etxean. Ota-
rreak sasoiko produktuak izan-
go ditu, eta guztiak herrian 
ekoiztutakoak: era askotako 
barazkiak, esnea, arrautzak, 
ogia, sagardoa...

Herrian kontsumo taldea sortzeko 
hitzaldia martxoaren 2an 

MIrArI AltubE  |  AretxAbAletA

Orain dela bost urte sortu zuen 
Iesbaa elkartea Olaia Sagredok, 
eta geratu barik dabil sahararren 
alde lanean. Otsail osoan izango 
da Arkupen Hodeien seme-alabak 
erakusketa, eta martitzenean, 
Saharako egoeraren berri ematen 
duen filma emango dute.
Erakusketarekin zer erakutsi gura 
diezue aretxabaletarrei?
Zein latza izan den eta oraindik 
den Saharako herriaren bizitza. 
Giza eskubideak bortxatzen diz-
kiete, ez bakarrik okupatzaile 
ilegala den Marokok, baita nazioar-
teko komunitateak ere, ez duela-
ko nazioarteko legea betearaztea 
exijitzen.
Afapredesa elkarteak egindako era-
kusketa da (saharako desagertu-
tako presoen senideen elkartea); 
zelako lana egiten du elkarteak?
Bertako kideak lurralde okupa-
tuetatik ihes egindakoak dira eta 
senideen artean desagerturen bat 
daukate, kartzelan dagoena edo 
torturatuta izan dena. Euren lana 
lurralde okupatuetatik datorren 
informazioa zabaltzea da, ikuska-
tzaileei kontuak erraztea, kanpa-
lekuetara doazen ordezkaritzei 
bortxaketen berri ematea… 

Duela urte batzuk, Afaprede-
sak kereila jarri zuen Marokoren 
kontra, genozidioa egotzita. Kerei-
la hori onartu egin zuen Garzonek, 
eta orain beste epaile bat dabil 
kasuarekin. Datorren hilabetean 
14 sahararrek deklaratuko dute 
Auzitegi Nazionalean; tartean, 
Amineta Haidar dago.
Orain arte Aretxabaletan egindako 
lana zelan baloratzen duzu?
Oso ondo; herritarrek ahal duten 
heinean laguntzen dute. Orain, 
El problema filma ikustera ani-
matuko nituzke, hobeto ulertuko 
dutelako sahararren aldarrikape-
na, haserrearen arrazoia eta Gdeim 
Izik kanpamentua eraiki izana 
protesta moduan; baita Iesbaa 
elkarteak giza eskubideak lan-
tzearen arrazoia ere.
Orain baduzue ekimenik abian edo 
laster antolatzen hastekotan?
Euskadiko mahaian hainbat ditu-
gu; bihar gauean, Erromoko gaz-
tetxean itxialdia egingo dugu; 

martxoan, elikagai bilketa hasiko 
dugu Piztu itxaropena proiektua-
ren barruan; apirilean, ikasleekin 
kanpalekuetara joango gara; maia-
tzean, Aretxabaletan egiten dugun 
krosa 22rako genuen antolatuta, 
baina eguna aldatuko dugu, hau-
teskundeengatik. Karabana maia-

tzaren 28an irtengo da, Tolosa-
tik.
Iaz azaroan saharako egoeraren 
berri jasotzera zindoazela, gelditu 
egin zintuzten Marokon.
Bai; ezintasuna, haserrea, amo-
rrua… sentitu nuen.Gainera, ez 
zen izan hori bakarrik; hiru egun 
egin nituen nik Casablancan epai-
keta baten ikuskatzaile, eta epai-
tegian bizitakoa gogorra izan zen, 
sei ordu erretenituta egon gine-
lako. Marokoko abokatuek preso 
sahararrak jipoitu egiten zituzten, 
gu jotzen ere saiatu ziren, txua 
bota, irainak… Gurekin zeunden 
sahararrak kolpeka ateratzen 
zituzten epaitegiko gelatik. Bene-
tan beldurgarria izan zen han 
bizitakoa.
tunisian eta Egipton gertatutakoak 
ikusita, Marokon ere antzekoren bat 
sor daitekeela uste duzu? 
Ez daukat argi; prentsan irakurri 
dut, baina ez nago ziur. Kontuan 
izan behar da Tunisian eta Egip-
ton diktadurak zeudela, baina 
Marokon monarkia dago, nahiz 
eta mozorrotutako diktadura izan. 
Baliteke erregeari botere judizia-
la eta politikoa kentzea, baina ez 
dut uste erregea bota ahalko dute-
nik. Mohamed VI.ak badaki nola 
erosi herria. Uste dut erregea 
desagertuz gero nazioarteko komu-
nitateak legea betearaztea exiji-
tuko lukeela, baina erregeak 
jarraitzen badu, hori ez da gerta-
tuko.

olaia sagredo | iesbaa elkarteko arduraduna

"Beldurgarria izan zen 
Marokon bizi izandakoa"

Olaia Sagredo, arkupeko erakusketa dagoen aretoan.  |   m.A.

Erakusketa eta film emanaldia antolatu ditu

giza eskubideen urraketak salatzea da helburua

"Filmarekin hobeto 
uler daiteke 
sahararren 
aldarrikapena"

"baliteke erregeari 
boterea kentzea, 
baina ez dut uste 
bota ahalko dutenik"

'El problema' filma martitzenean
martitzenean, hilak 21, El problema filma emango dute Arkupen. 
mendebaldeko Saharako lurralde okupatuetan gertatzen diren 
giza eskubideen urraketak erakutsiko ditu filmak, baita 
nazioarteko legeen bortxaketak ere. Asmoa da filmaren bi 
zuzendariak izatea emanaldian, baita ehuko irakasle Juan 
Soroeta ere –nazioarteko legeetan irakaslea eta mendebaleko 
Sahararen aditua–, eta eztabaida bultzatuko dute bukaeran.
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H
au da azken hilabetee-
tan  ezker abertzaleak 
edo ETAk emandako 
pauso bakoitzaren 

aurrean PSOEk eta PPk eman-
dako erantzun ia automatikoa. 
Berdin erantzun dute PNVk 
eta baita neurri baten Aralarrek 
ere. Eta antza denez, azken bi 
alderdi hauek gustua hartu 
diote esaldi horri, eta orain 
EAri ere aplikatu diote.

Baina jakina, behin gustua 
hartuta, ezin horrekin bakarrik 
geratu, eta errepertorio osoa 
jaurti diote: ezker abertzalea-
rekiko harremanak apurtu 
behar dituela, alderdia deusez-
tatu behar dutela…

NaBairen asmoa Nafarroa-
ra aldaketa eramatea ei da. 
Aldiz, oraingoen metodo ber-
dinak erabiltzen dituztela iku-
sirik (xantaia, inposaketa, 
bazterketa…), zaila egiten da 
aldaketan sinistea. Zaila egiten 
zaidan bezala eskumako alder-
di baten helburua "eskuma 
gobernutik kentzea" izan dai-
tekeenik. Beste eskuma bat 
jartzeko ez bada, noski.

Bestalde, hartutako bidea 
ez dakit egokiena den sostengua 
handitzeko. Eskolan nenbilela, 
behintzat, kopuru handiagoa 
lortzeko egin beharrekoak 
batuketa eta biderketa ziren. 
Azkenaldian, berriz, kenketa 
eta zatiketa besterik ez dut 
ikusten Nafarroan. Lelo zahar 
batek "zatitu eta garaituko 
dituzu" dio, baina ez dut uste 
norberaren burua zatitzeaz ari 
denik. Pozik eta esku igurtzika 
imajina ditzakedan bakarrak, 
NAFARROA BAI  bar ik 
NAVARRA SI (antivasca y 
española, jakina) bultzatzen 
dutenak dira. Lastima!

Ez da 
nahikoa

"Hartutako bidea 
ez dakit egokiena 
den sostengua 
handitzeko"

n i r e  u s t e z

ANJEl 
bErgArEtxE

M.A.  |  AretxAbAletA

Hiru ikastaro iragarri ditu egu-
notan Loramendi Elkarteak mar-
txoan egiteko: gitarra astintzen 
hasteko; antzerkigintza gazte-
txoendako; eta larrin-dantza. 
Kultur Eskola barruan daude 
hirurak eta izenemate epea zaba-
lik daukate. 

larrin-dantza eskolak
Martxoko eguazten guztietan 
(18:30-20:00) emango dituzte gita-
rra eskolak. Igor San Juan musi-
kari aretxabaletarra izango dute 

irakasle eta oinarrizko akordeak 
irakatsiko dizkie gitarrazaleei, 
baita abesti samur batzuk jotzen 
ere. Gitarra ikasleek eroatea 
komeni dela esan dute antola-
tzaileek, baina, izan ezean, Lora-
mendiko kideei jakinarazi behar 
zaie. Izena emateko azken eguna 
otsailaren 25a da, egubakoitza; 
bazkideek 10 euro ordaindu behar 
dituzte eta gainerakoek, 15 
euro. 

Martxoko egubakoitzetan 
(19:00-20:30), ostera, antzerki esko-
lak jasotzeko aukera izango dute 

Derrigorrezko Bigarren Hezkun-
tzan dauden gaztetxoek. Antzer-
kigintza ezagutu eta gorputz 
adierazpena landuko dute Jurgi 
Etxebarria aktorearekin, Arku-
peko Zaraia aretoko taula gainean. 
Debalde da izenematea eta azken 
eguna martxoaren 2a da.

Eta martxoaren 11tik 25era 
bitartean larrin-dantza eskolak 
emango ditu Maialen Elortza 
dantzari aretxabaletarrak, egu-
bakoitz (18:00-19:30) eta astelehe-
netan (19:00-20:30). Bost saio 
izango dira eta izenemate epea 

martxoaren 9an bukatuko da. 
Bazkideek 10 euro ordaindu behar 
dituzte; gainerakoek, 15 euro.

Argibide gehiago gura ditue-
nak, edo izena eman, Loramen-
dira jo dezala (16:00-20:00) –943 
77 09 70 edo 685 75 67 29 eta lora-
mendielkartea@gmail.com.

Bertso afaria 25ean 
Gaur, ostera, Loramendi litera-
tura lehiaketara aurkezteko epea 
bukatuko da. 8 eta 16 urte arteko 
ikasleei egin diete deialdia. 

Eta datorren egubakoitzean, 
hilak 25, Hibai Gain elkartean 
egingo duten bertso afarirako 
txartelak salgai dituzte oraindik 
Loramendin eta Gurea tabernan. 
Maialen Lujanbio eta Uxue Alber-
di bertsolariak gonbidatu dituz-
te afarira eta giro ezin hobea 
sortuko dela ziurtatu dute.

Antzerki, dantza eta gitarra ikastaroak 
antolatu ditu Loramendik martxorako
izenemate epea zabalik dago, loramendi elkartean bertan

M.A.  |  AretxAbAletA

Martitzena ezkero berriro 
hasi dira zozketa txartelak 
banatzen Aretxarte merka-
tarien elkarteko komertzio 
eta ostalaritza zerbitzuak. 
Iazko abendutik ekimenik 
egin barik zegoen merkata-
rien elkartea, eta urteko 
lehenengoa berezia izatea 
gura izan dute. Hala, bada, 
saria izango da 1 Formulako 
Espainiako Sari Nagusia 
ikustera joateko bi sarrera 
(tribuna), eta bertan bi gau 
pasatzeko hoteleko egonaldia. 
Maiatzeko hirugarren aste 
bukaeran jokatuko dute txa-
pelketa Montmelo zirkuituan 
(Bartzelona). Martxoaren 
31ra arte banatuko dituzte 
zozketa txartel horiek, Are-
txarteko komertzioetan eros-
ketak eginda.

Bestalde, bigarren Ixade-
balde azoka antolatze lanetan 
dabil Aretxarte egunotan. 
Oraindik ez dute erabaki data-
rik, baina martxoan izango 
dela aurreratu dute. Lehenen-
goa iaz irailean egin zuten eta 
herritarrek harrera bikaina 
egin zioten merkealdien azoka 
txikiari.

Aretxarte 
zozketarako 
txartelak 
banatzen dabil

Sarea jarriko dute 
pilotalekuan, usoendako

MIrArI AltubE  |  AretxAbAletA

Iturrigorri pilotalekuko sabaia 
usoen bizileku bilakatu da azken 
hilabeteotan eta arazoa, gainera, 
larritzen doa. Hainbat herritarren 
eta batez ere bertako erabiltzai-
le diren pilota elkarteko kideen 
partetik kexa asko jaso dituzte 
Udalean. Izan ere, bazter guztiak 
zikin-zikin eginda uzten dituzte, 
eta pilotan eta jolasean dabiltza-
nek ere zirina jasotzeko arrisku 
handia izan ohi dute. 

Arazoa ez dela berria aitortu 
dute udal ordezkariek, baina bai  
"azkenaldian larritzen" joan dena. 
Zein irtenbide eman arazo horri 
aztertzen jardun dute azken asteo-
tan, eta sarea jartzea erabaki 
dute, azkenean. 

Sare hori usoak sartzen diren 
parean jarriko dute, pilotalekua-
ren zabalera guztian; hain zuzen 
ere, sabaiko argiteria fokuak 
dauden parean. Menchaca izene-
ko enpresari eman diote lanen 
ardura, eta jakinarazi dute Bil-
boko Miribilla frontoian egiten 
dabiltzan lanak bukatutakoan 

etorriko direla gurera. Jarraipe-
na egingo diote gero, arazoa behin 
betiko konpondu den jakiteko. 

Birmoldatzeko asmoa 
Goiko sarea jarri arren, pilota-
lekua ez dute guztiz itxiko orain-
goz. Hala ere, Iturrigorri birmol-

datzeko egitasmoa lantzen dabil-
tzala aitortu du Inaxio Garro 
alkateak, eta proiektua egiten 
hasita daudela. Birmoldatze 
proiektu horren barruan, pilota-
lekua guztiz ixtea, aldagelak egi-
tea eta beste hainbat hobekuntza 
lan egongo lirateke.

Herritar askok salatu dute uso mordoa dabilela 
barruan eta zikin-zikin eginda uzten dutela guztia

usoak bizi diren Iturrigorri pilotalekuko harmailak, zikinduta  |   m.A.

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

Garbiketa orokorrak eta
mantentze-lanak

Obra bukaerako garbiketak

Auzotarren komunitateen
eta garajeen garbiketak

Kristalen garbiketak

Arropa garbiketak

Durana 9. Aretxabaleta - Tel.: 943 79 19 79  

Bertako okelak eta odolosteak

BENGOA
URDAITEGIA
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miriAn biteri

eduardo gorosarri eskoriatzarraren omenezko plaka jarri dute ostera 
ere haren jaiotetxean. 1989an jarri zuten lehen aldiz, haren jaiotzaren 
lehen mendeurrena ospatzeko egindako omenaldi-ekitaldien artean. 
Orain dela bi urte, Jose arana kaleko 20. zenbakiko etxe hori 
zaharberritzeko obrak egin ahal izateko, plaka kendu egin behar izan 
zen. esan bezala, bere tokian jarri dute ostera ere.

Eduardo Gorosarriren plaka

M.b.  |  eskoriAtzA

Ezker abertzalea hauteskundeei 
begira herri programa osatzen 
ari da. Orain arte, agintaldiko 
hasierako balorazioa eta ebalua-
zioa egin dute, eta hemendik 
aurrera, herri programa osatze 
aldera, herritarren ekarpenak 
jasoko dituzte. 

Horretarako, hainbat ekimen 
antolatu dituzte: batetik, minte-
giak daude; herriko elkarte, 
eragile eta pertsonei zuzenduta 
daude, elkarrekin herriaren 
gaineko diagnostiko bat egin eta 
etorkizunari begira lan-ildoak 
zehazteko. Hirulan talde osatu 
dira, eta horietan hainbat gai 
jorratuko dira: ongizatea (gizar-
tea, emakumea, etorkinak, lan-
gabezia, adineko pertsonak, 
GKEak…); hirigintza, inguru-
mena, turismoa eta elizateak; 
eta kultura (gazteria, euskara, 

hezkuntza eta kirola). Kultura 
landuko duen taldea hilaren 
26an, 12:00etan, batuko da; hiri-
gintzarena, martxoaren 1ean, 
19:00etan; eta ongizatearena, 
martxoaren 2an, eguaztenean, 
20:00etan. Batzar guztiak kultu-
ra etxean izango dira.

inkestak etxeetara
Lantaldeez gain, inkesten bidez 
ekarpenak egiteko aukera egon-
go da. Etxe guztietara banatuko 
dira inkestak, eta buzoiak jarri-
ko dira oraindik zehazteke dau-
den herriko hainbat lekutan 
inkesten emaitzak jasotzeko. 
Azkenik, www.herriprograma2011.
net webgunean aurki daitezke 
mintegietan jorratutako gaiak. 
Bestalde, iradokizunak eta ekar-
penak egin gura dituztenek esko-
riatza@herriprograma2011.net 
helbidea dute eskura.

Herri programa osatzen 
ari da ezker abertzalea
Herritarren ekarpenak jasotze aldera, mintegiak, 
inkestak eta webgunea gertatu dituzte

Lanean dabilen taldea.  |   Herri progrAmA 2011

Eskoriatzako PSE-EEk pinu-
beldarren izurritearen aurrean 
dagozkion erantzukizunak 
bere gain hartzeko eskatu dio 
asteon, prentsa ohar baten 
bidez, Gipuzkoako Diputazioa-
ri. Horren harira, alderdi 
horretako zinegotzi Iñaki Pie-
rruguesek salatu du joan den 
urtean Aldundiak ez zuela 
pinu-beldarren aurkako hegaz-
kin-kanpainarik egin. 

Horrekin batera, gogora-
razi du pinudietako izurrite 
"garrantzitsuena" dela, eta 
kalte handiak eragiten ditue-
la pinuetan eta baita pertsona 
eta etxeko abereetan ere, urti-
karia eta alergiak sortzen 
dituelako.

PSE-EE haserre dago 
Diputazioarekin, 
pinu-beldarrengatik

o h a r r a k

GO ChiC GAur inkernun
Gaur, egubakoitza, kontzertua 
dago Inkernu tabernan. Taipeiko 
(Taiwan) elektro-pop taldeak 
zuzeneko emanaldia egingo du, 
23:00etan. 

AsteBurukO kirOl 
hitZOrDuAk
Bihar, zapatua, hiru kirol hitzor-
du daude Intxaurtxuetako kirol-
degian. Goizean, 11:00etan, gazteen 
mailako areto futbola dago; etxe-
koek Jesus Obrero A gasteiztarrak 
hartuko dituzte. Arratsaldean, 
16:00etan, saskibaloiko lehen 
mailako kadeteek jokatuko dute; 
Eskoriatza eta Hondarribiko Gozo
-denda kafetegia lehiatuko dira 
partidu horretan. Hori amaitzean, 
18:00etan, euskal ligako areto-fut-
bolaren txanda iritsiko da; Etxe-

koek Tolosala taldea izango dute 
aurrean. 

GOre etA sukAlDAritZA 
tAilerrA GAZtelekuAn
Asteon bi ekimen izango dituzte 
herriko gaztelekuan. Bihar, zapa-
tua, gore tailerra egingo dute; 
eta etzi, berriz, sukaldean sartu-
ko dira.

kZGunekO tutOreA
Astero moduan, eguaztenean, 
hilak 23, egongo da liburutegian 
KZguneko tutorea, 10:30etik 13:00e-
tara bitartean.

iPuin kOntAlAriA
Eguenean, hilak 24, giza balioak 
lantzeko umeendako ipuin kon-
taketa egongo da Udal Liburute-
gian, 18:00etan. 

J.IrIONdO/M.bItErI  |  eskoriAtzA

Eskoriatzako zaharren egoitzak 
egoera zaila bizi du; zerbitzuaren 
ardura duen Mesedetako Amaren 
fundazioak zor handiak ditu; urrian 
Eibarko Lan Arloko lehen epai-
tegiak ebatzi zuenez, egoitzaren 
zuzendari izan zenaren kudeake-
ta txarragatik. Fundazioaren zorra 
345.000 euro da egun, eta kopuru 
horri aurre egiteko eta eraikinean 
birgaitze lan minimoak egin ahal 
izateko diru-bilketa kanpaina 
jarriko dute martxan.

Martitzenean horren berri 
eman zuten fundazioko kideek. 
Egoitzaren funtzionamendua bir-
bideratzeko garaia dela aipatu 
zuen patronatuko presidente Angel 
Elortzak. Haren esanetan, "har-
tutako neurriei esker, egindako 
zorraren zati handienari eta 2010e-
ko maiatzetik hona gastu arrunt 
osoari aurre egin ahal izan zaio. 
Hala ere, diruzaintzako egoerak 
eta diru-sarreren eta gastuen 
egungo balantzeak ez dira nahi-

koa egindako zorra epe motzean 
ordaintzeko". 

Esandako kanpaina herritar, 
administrazio publiko nahiz enpre-
sa pribatuei zuzenduta dago, eta 
horretarako, Kutxan (2101 0038 57 
0012756144) eta Euskadiko Kutxan 
(3035 0044 82 0440028200) kontu 
zenbaki bana ireki dituzte.

Astelehenean hitzaldia
Bestalde, egoitzaren egoera eko-
nomikoaren gainean informazio 
gehiago ezagutu nahi dutenen-
dako hitzaldi informatiboa egin-

go dute astelehenean egoitzako 
kaperan, 19:30ean. Hitzaldi horren 
gaineko informazioa banatzen 
ari dira egunotan etxeetan.

Kanpaina aurkezteaz gain, 
gaur egun esku artean dituzten 
proiektuen berri ere eman zuten 
martitzenean. Estatutuak eta 
paperak eguneratzen ari dira, 
eta patronatuaren kideen izen-
dapenak aldatzen. Horretaz gain, 
egoitza Euskal Autonomia Erki-
degoko Fundazioen Legeari ego-
kitzeko egin beharreko gestioekin 
dabiltza, eta egoitzaren izena 
aldatzeko aukera ere aztertzen 
dihardute. Egoitzari Jose Arana 
izena ematea pentsatu dute, egoi-
tza egiteko dirua eman zuen 
gizonaren omenez.

Bestalde, lanpostu berri bat 
kontratatuko dute; hain justu, 
erizain/kudeatzaile lanpostua. 
Dagoeneko kalean daude horre-
tarako oinarriak. Martxoaren 4a 
baino lehen aurkeztu behar da 
curriculuma egoitzan bertan. 

Zaharren egoitzaren egoerari buelta 
emateko, dirua batzen hasiko dira
patronatuko kideek agerraldia egin zuten martitzenean; egungo egoeraren 
berri emateaz gain, esku artean dituzten proiektuak azaldu zituzten

Patronatuko kideak martitzenean egindako agerraldian.  |   AnAbel dominguez

esAnAk

"Hartutako 
neurriak ez dira 
nahikoa zorra 
ordaintzeko"
a n g e l  e lo rt Z a   |   Pat r o n at u k o  k i d e
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LARREA
TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

Jose Luis Zabalo

ZAHAR BERRITZEAK: 

Fatxadak
  

Bainugela eta sukaldea  

Lokal komertzialak

Teilatuak

Kalegoi 9, 1. solairua
ANTZUOLA. 
Tel. eta faxa:
943 76 60 89

EGAÑA
Era guztietako arotz lanak

Tarima eta parketa jartzea
Zoruen kutxilatu eta barnizatuak

Kalegoi 21, ANTZUOLA   Tel.: 943 76 64 23

Maiatzaren 22an izango diren 
udal hauteskundeetarako 
zerrendak prestatzen ari dira 
alderdi batzuk. Antzuolako 
PSE-EEn, adibidez, zerrenda 
osoa oraindik zehazteke bal-
din badute ere, Morcillok 
adierazi digu ez dela alkategai 
izango. Gainontzeko alderdie-
tan bilerak egiten ari dira, 
baina oraindik ez dute ezer 
zehaztuta. Ezker abertzalea 
agintaldiko balorazio orokorra 
egiten ari da eta definizio 
prozesuan daude; EAJn ere 
hasi dira bilerak, baina ez 
dute ezer zehaztu; Aralarrek 
eta Zutik-ek, berriz, ez dituz-
te oraindik hauteskundeeta-
rako bilerak hasi. 

Paco Morcillo 
(PSE-EE) ez da 
alkategai izango

o h a r r a k

PiOlet etA krAnPOi 
ikAstArOA
Izena emateko aukera egongo 
da otsailaren 23an eta mar-
txoren 3an, 19:30etik 20:30era, 
Arrolaren lokalean, Olaran 
etxeko 3. gelan.

kArtel lehiAketA
Martxoaren 8ko kartel lehia-
ketara lanak aurkezteko epea 
otsailaren 21ean bukatuko da, 
13:00etan. Oinarriak, www.
antzuola.com webgunean.

futBOlA
Antzuolako taldeak Orioren 
kontra jokatuko du zapatuan, 
16:30ean, Orioko Mendibeltz 
futbol zelaian. Antzuola bos-
garren dago sailkapenean; 
Orio, bederatzigarren.

A
rgentinarrek espaino-
la hitz egiteko modu 
oso italiarra izateaz 
gain, badituzte Argen-

tina deritzon estatu pseudo-
moderno horretan beste hiz-
kuntza ugari ere. Eta ez, ez 
dira italiera edo alemana edo 
beste edozein hizkuntza beza-
la europar immigranteek 
eramandako hizkuntzak, ber-
tokoak dira, nahiz eta berto-
koak diren gehienek ez jakin 
ez ze hizkuntza diren ezta non 
hitz egiten diren ere. Ez gizar-
teak ezta gobernuak ere ez 
dute benetako kontzientziarik 
bertan duten altxor kultural 
horretaz, eta zer esanik ez 
dago, hiztunentzat hizkuntza 
hauek duten garrantziaz.

Bertan dabiltzan europa-
rren artean hain ezagunak 
diren 100 pesoko billeteetan, 
adibidez, teueltxeak masakra-
tuz eta hauei lurrak lapurtuz 
Argentina handitu zuen gizo-
na eta bere ekintza gogoan-
garria ageri dira, La conquis-
ta del desierto. Lotsa, behintzat, 
gutxi dute, horrelako astake-
ria esku artean izanda ere 
lasai asko dabiltza-eta. Geurean 
ere izan genituen billete espai-
nol lotsagarriak, eta ez naiz 
a r i  a u r r e k o  P a t x i r e n 
garaiez!

Baina historiaz hitz egiten 
hasiz gero, onena atzera egin 
eta hasierara joatea izango 
da, Amerika berriaren hasie-
rara, konkistaren garaira, 
hain zuzen ere. Martinez de 
Irala antzuolarrak eta bera-
rekin batera Buenos Aires 
fundatu zutenek egindako 
basakerietara. Zor historikoan 
sinisten badugu, kostako zai-
gu zor hau kitatzea!

Ulertzeko 
moduko zerbait

"kostako zaigu 
Argentinarekiko 
zor historikoa 
kitatzea!"

n i r e  u s t e z

ugAItZ IturbE

usOA AgIrrE  |  AntzuolA

Hilaren 9ko ohiko osoko bilkuran 
eskolako patioaren erabilerari 
buruzko araudia onartu zuen 
udalbatzak, aho batez. Eskola 
orduetan eskolaren erabilerarako 
izango da patioa, baina hortik 
aurrera erabiltzaileen aukeran 
geratuko da aisialdigune edo kirol-
gune izan. Kirolen kasuan, areto
-kiroltzat ezagutzen diren kirole-
tan jarduteko erabiliko da: atle-
tismoa, eskubaloia, saskibaloia, 
boleibola, areto-futbola... Horrez 
gain, hileta edo omenaldi zibilak 
ere egin ahal izango dira aterpean, 
joan den abenduan onartutako 
ordenantzan zehazten den moduan. 
Udalak izango du patioa erabil-
tzeko lehentasuna, eta ondoren 
izango dira: herri ikastetxeak, 
eskola garaian; herriko erakun-
deak; herritarrak. 

Ordutegia ere izango du patioak: 
asteko egunetan, eskola orduetan 
eskolaren erabilerarako izango 
da patioa; 19:00ak arte lehentasu-
na izango dute 12 urtetik behera-
koek eta 19:00etatik 22:00etara 
erreserbatzeko aukera egongo da. 

Aste Santuan, Gabonetan eta 
umeen udako oporretan, 09:00e-
tatik 19:00etara erabilera librea 
(12 urtetik beherakoek lehentasu-
na) eta 19:00etatik 22:00etara erre-
serbatzeko aukera. 

Pilotalekuan, pilota bakarrik 
Patioko erabileraren araudia onar-
tuta, pilotalekuko araudian ere 
aldaketa egon da: orain arte, bes-

te estalperik ezean, pilotalekuan 
ibil zitekeen, besteak beste, baloia-
rekin eta patinekin. Orain, baina, 
pilotalekuan lehentasuna emango 
zaio pilota kirolari eta ezingo da 
baloiarekin ibili, ezta baloi kiro-
lik egin ere. 

Eskolako patioaren araudia 
GAOn argitaratu eta 15 eguneko 
epea egongo da erreklamazioeta-
rako. 

Aukera egongo da eskolako 
patio estalia erreserbatzeko
kirol eta aisialdigune izango da; pilotalekua, pilotarako

umeak jolasean, eskolako patio estalian.  |   usoA Agirre

araudiaren 
zenbait puntu

erABilerA eskolako 
orduetan eskolaren 
erabilerarako izango da. 
kultur eta kirol ekintzak 
egiteko ere erabiliko da; 
hileta zibilak egiteko ere 
bai.

GArBitAsunA kantxan, 
zikinduko duen ezer ez da 
jango, ezta edango ere. 
kantxatik kanpo jan edo 
edanez gero, garbi 
lagatzeaz kontsumitzailea 
arduratuko da.

OrDuteGiA eskola 
egunetan 16:30etik 
19:00etara eta eguazten 
arratsalde guztian erabilera 
librea izango da; 
lehentasuna 12 urtetik 
beherakoek izango dute. 
19:00etatik 22:00etara 
erreserbatzeko aukera 
egongo da. Zapatu, domeka 
eta jaiegunetan, erabilera 
librea, 09:00etatik 
22:00etara (lehentasuna 
12 urtetik beherakoek).

erreserBAk astean 
zehar, 19:00etatik aurrera 
erreserbatzeko aukera 
dago. Irailean emango 
beharko da izena.

iñigo rAmirez de okAriz

Duela 25 bat urte eraman zuten parrokiako erretaula Donostiako 
elizbarrutiko museora eta 1993an zaharberritu zuen ramon gudiolek. 
XVI. mendearen bukaerakoa da, Pizkunde garaikoa, eta berriz ere 
antzuolan ikusteko aukera izango dugu. hilaren 26an joango dira 
erretaularen bila eta eliza berrituan jarriko dute, pulpitu inguruan.

25 urteren ostean, erretaula etxera 
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J.b.  |  ArAmAio

Udala aspalditik dabil Aramaio-
ko bide zaharrak berreskuratu 
guran, herriko ondare historikoa 
mantentzeko asmoz. Bada, Ibarra 
eta Azkoaga auzoak lotzen zituen 
bide zaharra, Zalgotik hasi eta 
Inurri baserrira arte doana, ez 
da salbuespena izango. 

Egun, saihesbide ondoan 
hasten da bidea, eta Udala kon-
turatu zen bidearen nondik 
norakoak ez daudela behar beza-
la zehaztuta. Hau da, inon ez 
da jasotzen bidea hor dagoenik 
eta ezta non hasi eta non buka-
tzen den ere. 600 metro inguru 
ditu bideak, tartean dago Sorrin
-zubi deritzon zubia. Bide zahar 
horrek balio handia duela uste 
du Udalak. Bestalde, bidea zehaz-

tu barik egoteaz gain, duela 
gutxi konturatu ziren bidea 
inguratzen dituen lurrak nore-
nak diren ere ez dela zehaz-
ten.  

Baserritarren iritziaren zain 
Udalak espediente bat zabaldu 
du ibilbidea zehazteko eta  aste-
lehenean egindako ezohiko 
plenoan onartu zen dokumentua, 
aho batez. 

Orain, baserritarren iritzia-
ren zain daude, espedientearekin 
ados dauden edo ez jakiteko. 
Epe legal bat emango diete base-
rritarrei euren iritzia emateko, 
eta, bestela, espedienteak zehaz-
tutako moduan katalogatuko 
dute Ibarratik Azkoagarako bide 
zaharra.  

Ibarratik Azkoagarako bide 
zaharra zehaztu gura du Udalak

Sahiesbide ondotik hasten da bide zaharra; ez dago egoera onenean.  |   J.b.

Alaiak elkarteak astebeterako 
irteera antolatu du martxoa-
ren 28tik apirilaren 3ra arte. 
Extremadura aldera joango 
dira eta bertan hainbat irtee-
ra egingo dituzte. 

Erretiratuen egoitzan 
eman behar da izena, eta mar-
txoaren 5a da azken eguna. 
339 euro ordaindu beharko 
da izenematea. 

Extremadurara irteera 
antolatu du Alaiak 
erretiratu elkarteak

Martin Scorsese zuzendariaren 
eta Leonardo di Caprio aktore  
duen Shutter Island pelikula 
eskainiko dute gaur kultura 
etxean, 21:45ean. Filmak oso 
kritika onak jaso ditu. 

Bestalde, haurrei zuzen-
dutako Pepper pelikula ikusi 
ahalko da domekan. Euskaraz 
izango da, kultura etxean, 
17:00etan. 

'Shutter Island' filma 
ikusi ahalko da gaur 
kultura etxean (21:45)

J.b.  |  ArAmAio

Martxan da 2011ko Arabako 
bertsolari txapelketa. Otsailaren 
12an Laudioko Basalarrina 
elkartean jokatu zen lehen kan-
poraketa, eta, 60 bat lagunek 
bapo afaldu ostean, saioa 80 
bertsozale inguruk jarraitu 
zuten. Xabier Igoa aramaioarrak 
bigarren postuan amaitu zuen, 
Oihane Perearen atzetik. 

Beraz, Igoak beste kanpo-
raketetako puntuazioei itxaron 
beharko die finalerdikoetarako 
sailkatzen den jakiteko. Hona-
koa izan zen lehenengo saioaren 
puntuazioa: Oihane Perea (158 
puntu), Xabier Igoa (142,5), 

Rikardo Gonzalez de Durana 
(139), Alberto Martinez Betto 
(134), Ainhoa Comas (132) eta 
Bingen Sainz (113,5). 

Bigarren saioa ere, afalostean 
Hurrengo bi saioak bihar eta 
etzi izango dira, Oionen eta 
Ilarduian. Oiongo Azkenak 
elkartean jokatuko den bigarren 
kanporaketan Andere Arriola-
bengoa eta Iker Agirre aramaioa-
rrek hartuko dute parte. Afaria 
20:30ean izango da –izenematea 
araba.sustapena@bertsozale.
com edo 675 707 971 telefonora 
deituta, 15 eurotan– eta saioa, 
berriz, 22:30ean. 

Arriolabenboa eta Agirre bigarren 
kanporaketan egongo dira, Oionen

korrikA 17

hiru aste dira aramaion korrika batzordea sortu zela. bilerak martitzenero 
egiten dituzte, kultura etxean (18:00). herriko hainbat kultura taldek eta 
norbanakok hartzen dute parte. apirilaren 14an pasako da korrika 
aramaiotik. martitzeneroko batzordeotan, baina, korrika kulturala ari dira 
antolatzen, eta, jakinarazi dutenez, ateak zabalik daude edonorendako.   

Martxa onean
doa Korrikako
herri batzordea

iZAskun OrMAetxeA 
dendAriA

"hornitzaileari eskaera egin 
nion joan den astean eta ez da 
etorri. niretako bakarrik 
delako ez da etorri. 
erreklamazioa eskatu nuen, 
baina ez dakit kalteak nola 
justifikatu; ez dut ordainik 
jasotzeko esperantzarik".

MAri JOse kOrtABArriA 
HerritArrA

"ekonomikoa baino gehiago, 
arriskua da kalte handiena. 
Istripua izan nuen bigarren 
egunean; oso gogorra izan 
zen. ez dugu ordainik jasoko, 
baina salaketa egin behar 
dugu, oso minduta gaudela 
erakusteko balio dezala".

MerCeDes ZulAikA 
AbokAtuA

"herritar orok du aukera 
kalte-ordaina eskatzeko, baina 
kalteak ondo justifikatu behar 
dira. Zaila izango da, oztopoak 
izango dira-eta nagusi. 
eragindako kalteaz 
konturatzeko aukera bakarra 
da erreklamazioa jartzea".

JOkIN bErEZIArtuA  |  ArAmAio

Bide mozketak eragindako kalteen 
ordainak jaso ahal izateko admi-
nistrazioak batere erraztasunik 
emango ez duela ulertu ostean 
joan ziren eguaztenean aramaioa-
rrak osoko bilkura aretoan egin-
dako bilera irekitik. Lepo bete 
zen aretoa eta kezka eta zalantzak 
izan ziren nagusi ia bi ordu iraun 
zuen bileran. Askorako eman zuen 
bilerak eta herritarrak ezkor joan 
ziren bileratik, oro har. Luzerako 
emango du auziak; hona Asier 
Agirre alkateak eguaztenean esan-
dakoa: "Halako bat egitera beste 
herriren batera joan behar badu-
te, birritan pentsa dezatela".

Hasteko, Asier Agirre alkateak 
2010eko abenduaren 15etik –lur
-jausia gertatu aurretik Aramaio-
ko Udalak eman zuen Cuatro-
vientos baserri ondoko lur mugi-
menduen berri– gaur egunera 
arte Udalak egindako urrats eta 
tramite guztien berri eman zuen. 
Gero, Maribi Joaristi abokatuak 
Udalari eta Aramaioko herriari 
sortutako kalteen gainean jardun 
zuen, eta, azkenik, Mercedes 

Zulaika abokatuak herritarrei 
erreklamazioak jartzeko orduan 
jarraitu beharreko prozedura 
azaldu zien. Gero etorri zen herri-
tarren galdera saio luzea. 

erreklamazio bat pertsonako 
Zulaikak emandako aholkuetako 
bat izan zen erreklamazioak 
indibidualizatzea. Hau da, kasu 
bakoitza bereiztea "garrantzitsua" 
da, Zulaikaren arabera: "Erre-

klamazio bakarra eta berbera 
bidaliz gero, balio sinbolikoetan 
jausiko dira ordainak, eta hor 
gehienok galtzaile irtengo zare-
te". 

Beraz, herritarrek ahalegin 
berezia egin beharko dute, eta 
Udala gertu dago laguntzeko. 
Udalak konpromisoa hartu du 
herritarrek dituzten zalantzak 
abokatuei helarazteko. 

udaleko osoko bilkuren aretoa eguaztenean, jendez lepo.  |   Jokin bereziArtuA

Kalte-ordainak jasotzeko bidea 
ere zailtasunez josita etorriko da
eguaztenean egindako bileran zalantzak eta ezkortasuna izan ziren nagusi



gOIENA  |  2011-02-18  |  egubAkoitzA 27elgeta, leintZ gatZaga

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

20690 ELGETA

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

MIrArI AltubE  |  leintz gAtzAgA

Bihar, otsailak 19, oraintsu 
eraberritutako pilotalekua inau-
guratuko dute. Ekitaldia, gai-
nera, ur deposituaren lanei 
hasiera emateko aprobetxatuko 
dutela iragarri du Aldundiak. 

Landa Ingurunearen Gara-
peneko diputatu Rafa Uribarren 
eta Eusebio Villar alkatea uda-
letxean elkartu (11:45) eta Gatza-

gainera joko dute ur depositua-
ren lanei hasiera emateko 
(Landagipuzkoa kartela jarri). 

Gero pilotalekura joango 
dira (12:30) inaugurazio ekital-
dirako. Zinta moztu eta berba 
batzuk esango dituzte Aldun-
diko, Udaleko eta Etorlurko 
ordezkariek. Bukatzeko, moka-
dutxoa eskainiko dute kultura 
etxean.

Ur deposituaren lanak hasi eta 
pilotalekua inauguratuko dute bihar

M.A.  |  leintz gAtzAgA

Sorginak emakume elkartea 
hasita dago martxoaren 8ko 
Emakumeen Nazioarteko Eguna 
gertatzen. Aste bukaerara pasa-
tu dituzte egun horretako eki-
taldiak, eta egubakoitzean, mar-
txoak 11, Kepa Errasti aretxa-
baletarraren Maritxu  f i lm 
laburra eskainiko dute kultura 
etxean (19:00).

Zapatuan, martxoak 12, baz-
kaltzeko elkartuko dira herriko 
emakumeak, eta antolatzaileek 
iragarri dute umore ona eta giro 
ezin hobea izango direla Gure 
Ametsa jatetxean, urtero legez. 
"Hortaz, anima daitezela emaku-
me guztiak". 

Bazkarirako izena aurrez eman 
behar da Labidea dendan; azken 
eguna otsailaren 28a da.

Emakumeen Eguneko bazkarirako izena 
Labidean eman behar da hilaren 28rako

leintZ GAtZAGA

azken Partiduetako emaitzak
iban retolaza-Xabier ubera / eneko Maguregi-andoni elortza                                                                                                           25-17
hodei zenitagoia-Mikel beretxinaga / adrian gorostiza-asier osoro   25-14

bihar, zaPatua, 17:30ean
ibon untzetabarrenetxea-asier untzetabarrenetxea/oskar sarasua-Xanti dosuna
Maider osa-anartz agirre/olaia Jimenez-aitzol Jimenez

etzi, domeka, 10:30ean
ander gorosabel-Mikel arkarazo / adrian gorostiza-asier osoro
rebeka ubera-Mikel arkarazo / idoia serna-Mikeldi garmendia
eñaut arantzeta-haritz gallastegi / hodei zenitagoia-Mikel beretxinaga

i i i .  f r o n t e n i s  t x a P e l k e ta

o h a r r a k

AntZerkiA uMeenDAkO
Gaur, barikua, 17:30ean, Kili 
kontuak antzezlana Espaloian. 
3-10 urte bitarteko umeendako. 
Sexualitatea lantzen duen antzez-
lana. Sarrera doan  ludotekako 
bazkideendako; euro bat gaine-
rakoendako.

DAntZAlDiA
Bihar, zapatua, erretiratuenda-
ko dantza saioa Espaloian, 18:00e-
tan hasita. Gardoki taldea.

kZGuneA
Astelehenean, tutoretza KZgu-
nean 09:00etatik 13:00etara.

elGetA

l.Z.  |  elgetA

Bilerak, inkestak, foroak... amai-
tu da Foru Aldundiarekin bate-
ra Udalak bultzatutako Elgeta 
2020 prozesu parte-hartzailearen 
lehenengo fasea. Galdera, orain, 
berez dator: eta orain zer?
Herritarrek egindako ekarpenekin 
zer egingo du udalak?
Herritarrek eta herriko talde 
ezberdinek egindako ekarpenak 
txosten baten jasota daude. 
Asmoa, orain, ekarpen horiek 
lehentasunen arabera antolatzea 
da eta 2020ra begira betetzen 
joatea. Lehentasunak taldeka 
antolatuko ditugu: alde batetik, 
bizpahiru urtean aurrera era-
matekoak direnak; bestetik, 
gauzatu ahal izateko urte gehia-
go beharko dituztenak; eta, 
azkenik, Udalaren eskumenak 
ez direnak. Azken horiek beste 
erakunde batzuekin negoziatu 
beharko dira.
Ekarpen interesgarriak egin dituz-
te herritarrek?
Askotariko proposamenak egon 
dira, eta nahiko interesgarriak. 
Askotan, Udaletik urrun ikus-
ten ditugun gauzak herritarrek 

gertuagotik bizi dituzte. Nabar-
menduko nuke Udaletik ere 
ikusia geneukan gabezia garran-
tzitsu bat azaldu dela: garraio 
publikoa. Herritarrek ere huts 
horrekin bat egiten dute. Baga-
biltza Foru Aldundiarekin 
horren inguruan berbetan. Ea 
hurrengo asteetan urte batzue-
tarako proposamenen bat ados-
ten dugun.
parte-hartzea ona izan da?
Foroak, bilera sektorialak, 
inkestak... Formula ezberdinak 
topatzen saiatu gara. Parte-har-
tzea ona izan da, eta gura izan 
duenak aukera hori izan du.

oxel erostarbe | alkatea

"Askotariko proposamenak egon 
dira, eta nahiko interesgarriak"

Oxel erostarbe.  |   l.z.

Urtea bete da Aixolako 
zentroa zabaldu zutela

lArrAItZ ZEbErIO  |  elgetA

"Zentroa zabaldu zenean nahiko 
zalaparta egon zen. Elgetan bai-
no gehiago, inguruko herrietan, 
nire ustez", gogoratzen du Oxel 
Erostarbe alkateak. "Gero, gai-
nera, handik gutxira, Ertzaintza 
etorri beharra egon zen. Horrek 
ere nahiko zalaparta sortu zuen". 
Urtea bete da Gipuzkoako Foru 
Aldundiak Aixola Goikoa base-
rrian etorkin adingabeendako 
zentroa zabaldu zuela. Herritarrek 
adierazi dute ez dela herriko 
bizi-kalitatean aldaketarik naba-
ritu.

herritarrak, lasai 
"Nik uste dut horrelako zentroe-
kin normalean pasatzen den 
moduan gauzak normalizatzen 
dabiltzala", baloratu du egunotan 
alkateak. "Elgetako Udaletik, 
behintzat, ez dugu arazo larririk 
ikusten".

Herritarren iritzia jasotzeko 
asmoarekin, etorkin adingabeen-
dako zentroaren gaineko galde-
ra bat sartu zuen Udalak berri-
ki telefonoz egindako inkestan. 
18 urtetik gorako 234 elgetarri 
galdetu zaie ea zentroa zabaldu 
izanak eragina izan duen herri-
ko bizi-kalitatean. Ezetz erantzun 
dute %11,5ek, ez dela nabaritzen 
%54,3k eta baietz %29,1ek. Gai-
nerakoek, %5,1ek, ez dute iritzi-
rik eman. 

Auzotarrak
Aixolan auzotar gutxi bizi da 
egun, baina badaude baten batzuk. 
Adingabeen zentrotik oso gertu 
bizi dira, esaterako, Angel Gallas-
tegi eta Arantxa Elkoro senar
-emazteak. "Ez dugu kexarik, 
formal dabiltza aspaldi honetan", 
esan digu Elkorok. "Ikusi ere 
gutxi ikusten ditugu", adierazi 
du. "Tarteka, baloi batekin jola-
sean ikusten ditugu eta zentrotik 
irteten direnean zaintzaile bate-
kin irteten dira beti. Aspaldi 
honetan formal dabiltza". 

Jarraipen batzordea, martxan 
Aixolako zentroa zabaldu eta 
denbora gutxira jarraipen batzor-
de bat ipini zen martxan ingu-
ruko hainbat udalen ekimenez. 
"Eibar, Ermua, Elgeta eta Zaldi-
bar gaude jarraipen batzorde 
horretan, baita Gipuzkoako Dipu-
tazioa ere", azaldu du Oxel Eros-
tarbe alkateak. "Hilero elkartzen 
gara eta jarraipena egiten diegu 
zentroaren gorabeherei. Hori izan 
zen adostutako bidea eta bide 
egokia dela uste dut", esan du 
Erostarbek.

inkesta baten galdetutako herritarren %54,3k esan 
dute ez dela herriko bizi-kalitatean nabaritzen

gipuzkoako Foru aldundiak aixolan zabaldutako zentroa.  |   l.z.

Herri Programa
osatzeko deia

elgetAko ezker AbertzAleA

elgetan ere martxan da Zure 
ahotsa, gure hitza kanpaina. 
herritarren ekarpenak jasotzeko 
etxez etxe inkestak banatuko 
dituztela jakinarazi du elgetako 
ezker abertzaleak. Sarean 
webgunea ere zabaldu dute: 
www.herriaprograma2011.net, 
hain zuzen ere.
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MenDikO eskiA

xAbIEr urtZElAI  |  bergArA

Iban Letamendik (Oñati, 1978) 
mendiko eskian denboraldi erdia 
bete du, eta ezin zuen hobeto 
egin: bakarka eta bikoteka –Jose-
ba Tobar tolosarrarekin batera– 
Euskal Herriko txapeldun izan 
da, eta joan den asteburuan, 
Andorran, Espainiako txapelke-
tan bederatzigarren sailkatu 
zen.
32 urterekin hasi zara mendiko 
eskian emaitza onenak batzen. 
Zaila da bi hilabete hauetako txa-
pelketetan egindako lana hobe-
tzea.
Garbi nuen denboraldi hasiera 
ona egin nahi nuela, eta pozik 
nago, bai. Iaz aurrerapauso han-
dia egin nuen, ondo ibili nintzen, 
eta horri esker deitu zidaten 
euskal selekziotik. Aurten hobe-
to entrenatzen nabil, eta ez dakit, 
ba, urteek aurrera egin ahala 
batzen duzun esperientziagatik 
izango da, baina gustura nabil. 
Dena dela, kirol honetan oso 
ohikoa da 40 urte bete dituztenak 
aurrean ikustea. Esperientziak 
balio handia du hemen.
Iazko Euskal Herriko txapeldun 
Joseba tobarrekin osatzen duzu 
bikotea, eta lasterketetan haren 
aurretik ere ibili zara. lasaitasuna 
ematen du horrek? Igarri duzu 
selekzioarekin lehiatzearen pre-
sioa?
Ez, ez dut inolako presiorik izan. 
Batetik, selekzioan ez digutelako 
emaitzarik eskatzen, konpromi-
sioa hartu eta lana fundamentuz 
egitea da eskatzen diguten baka-
rra. Eta Euskal Herriko eta 
Espaniako zenbait lasterketatan 
egotea, baina ez gehiago.

Bestetik, iazko denboraldia 
ikusita, banekien lana ondo egi-
nez gero aurrean egoteko gauza 
izango nintzela.
Andorran izan duzue azken laster-
keta, asteburuan. Espainiako txa-
pelketa, eta hamar onenen artean 
(bederatzigarren).

Bueno, normalean nire aurre-
tik ibiltzen diren hainbat eskia-
tzailek ez zuten zorterik onena 
izan, arazoak izan zituztelako 
materialarekin. Normalagoa 
izango litzateke 15. postu ingu-
ruan sailkatzea, baina lasterke-
ta ona egin nuen. 

Oso lasterketa gogorra izan 
zen, luzea eta teknikoa. Hainbat 
korridore eta mendi ertz gain-
ditu behar izan genituen, eskiak 
bizkarrean, kranpoiak jantzita, 
eta jaitsierak ere nahiko tekni-
koak ziren, elurra ez zegoelako 

batere ondo. Hala, horrelako 
lasterketa baten euskaldun bat 
9. sailkatzea ondo dago.
Inguruan ez dugulako nahi beste 
elur izaten?

Hori da. Kirol honetan kata-
luniarrak dira jaun eta jabe, 
negu osoa elurretan ematen dute 
eta hori igarri egiten da. Hiruz-
palau eskiatzaile egongo dira 
profesional moduan lehiatzen 
dabiltzanak, eta aurreko postue-
tan ibiltzen diren beste bi eskia-
tzaile Guardia Zibilak dira. Nos-

ki, hauek ere mendiko eskira 
dedikatzen dira. Guk, berriz, 
bizpahiru orduko bidaia dugu 
elurretara joateko, eta aste 
barruan ez dugu elurretan entre-
natzeko aukerarik. Horregatik 
diot pozik egoteko moduko emai-
tza dela.
Zelan entrenatzen zarete?

Urtarrilean eta otsailean gor-
putzaldi onean egoteko derrigo-
rrezkoa da irailetik hasita serio 
lan egitea, oinarri ona egitea. 
Korrika eginez, bizikletan ibi-

liaz... halaxe entrenatzen gara, 
eta baita roller-ean ibilita ere. 
Mendiko eskiko teknika hartze-
ko modalitate aproposa da, eta 
Arantzazura igotzen gara roller
-ekin [asfalto gainean eskiatzea 
bezala]. 
Euskal selekzioan jardunda, badu-
zue abantailarik?

Bai, eta asko eskertzen dira. 
Jokin Lizeaga teknikariak pla-
nifikatzen dizkigu entrenamen-
duak; denboraldia beste modu 
baten prestatzen ikasi dut, atse-

den hartzeak duen garrantziaz 
jabetu naiz.

Horrekin batera, lasterkete-
tako izenematea, hotelak, bidaiak... 
Ardura horiek eta horiek dakar-
tzaten kostuak federazioak ordain-
tzen ditu. Eta, federazioak Ternua 
etxearekin duen hitzarmenari 
esker, materiala, arropak... opa-
ritzen dizkigute. Hori ere izuga-
rri eskertzen da. 
Asteburuan atseden hartu eta 
gero, datozen asteotan zer?

Bost aste egin ditugu batera 
eta bestera, eta gustura hartuko 
dut atseden. Bi aste barru, berriz, 
Aragoiko kopan izango naiz eta 
martxoaren 13an Formigalen 
egingo duten euskal kopan.

Bikoteka, berriz, Joseba Tobar 
eta biok bikain moldatzen gara, 
eta martxoaren 27an egingo duten 
Espainiako bikotekako txapel-
ketan lan ona egiteko motibatu-
ta gaude. 
Eta aurten, pierra Menta eta horre-
lakorik ez?

Aitor [Otxoa, Ibanen iazko 
bikotekidea] badoa, baina ez dut 
uste ni joango naizenik. Beste 
lasterketa batzuei eman diet 
lehentasuna, eta horietarako 
prestatu naiz. Horrelakoetan ez 
zait gustatzen hitzorduak inpro-
bisatzen ibiltzea. 

iban letamendi | euskal herriko mendiko eskiko txapelduna

"euskal selekzioarekin egon arren,  
ez dut aparteko presiorik sentitu" 

Iban Letamendi, aste barruan, Oñatiko plazan. Oraingo astea atseden hartzeko aprobetxatuko du oñatiar eskiatzaileak.  |   mireiA bikuñA

Iban Letamendi, lasterketan.  |   goienA

oñatikoa, bakarka eta bikoteka, euskal Herriko txapeldun izan da

Asteon atseden hartu, eta denboraldiaren bigarren zatiari helduko dio gero

"urteek ematen 
duten esperientzia 
oso baliagarria da 
mendiko eskiko 
lasterketetan"

"selekzioarekin 
egonda, bidaiak, 
hotelak, materiala... 
laguntzak ditugu, 
eta eskertzen da"
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Zikloturista gehienak kilometroak 
pilatzen hasi diren honetan iritsi 
da albiste txarra; izan ere, orain-
goz, kolokan daude Gipuzkoako 
Challenge barruan egiten diren 
hamaika probak, tartean Berga-
rako 5+3 proba.  

Kontua da Eusko Jaurlaritzak 
ezarritako araudi berri bat dela 
eta, proba zikloturistak txirrin-
dularitzako gainontzeko laster-
ketekin bateratu dituztela (ama-
teur mailakoak, 23 urtez azpikoak, 
gazte mailakoak...). Horrek esan 
nahi du martxa zikloturista bakoi-
tza zaintzen Ertzaintzak egon 
beharko duela, eta hor dago ara-
zoa. Baina arazoa ez da polizia 
zaintza lanetan egongo dela; kon-
trara, azken urteotan zirkulazio-

ko arau-hauste bat baino gehiago 
egon delako arazoak izan dituzte 
antolatzaileek, eta eurak dira, 
askotan, Ertzaintzaren prezentzia 
gehien eskertzen dutenak. Arazoa 
da ez dagoela nahiko ertzain pro-

ba guztiak jarraitzeko, edo hori 
egiteak gastu handia dakarrela, 
Herrizaingo Sailaren arabera. 
Arazoa, baina, hori baino kora-
pilotsuagoa da, araudiak dioela-
ko asteburu bakoitzeko, lurral-

deka, ezin direla lau lasterketa 
baino gehiago egin. Hala, ziklo-
turismo martxak lasterketen 
multzo berean sartu dituztenez, 
egutegian ez dago denendako 
tokirik. 

Bergarakoak, haserre 
Debagoienean proba zikloturista 
bakarra dago, iaz lehenengoz egin 
zuten Bergarako 5+3 proba: "Maia-
tzaren 1ean egin nahi genuen 
gure proba, baina oraindik ez 
dugu erantzunik jaso, eta dena 
zintzilik dago. Otsail hasieran 
premiazko batzar batera deitu 
gintuen federazioak; Herrizaingo 
Saileko Zirkulazio Departamen-
tukoekin izandako batzarraren 
berri eman ziguten, baina ordu-
tik hona ez dugu berririk izan", 
adierazi digu Unai Asurmendik. 
"Alde horretatik, gure haserrea 
adierazi nahi dugu  antolatzaile 
garen aldetik ez dugulako infor-
maziorik jaso eta egunak aurre-
ra doazelako".

Araudiak bere horretan jarrai-
tzen badu, denendako lekua ez 
dagoenez federazioek lasterketen 
hitzorduak lehenetsiko dituzte, 
harrobiko ziklismoa sustatzeko, 
baina ordainean proba ziklotu-
ristak alde batera uztea hanka
-sartze handia izango litzateke: 
"Gipuzkoan bertan 3.500 ziklo-
turista federatu inguru daude-
lako eta Gipuzkoan gehien prak-
tikatzen den kirolen artean 
dagoelako". 

Hala, ikusteko dago ze kon-
ponbide duen arazo honek, baina 
denboraldi hasiera gainean dago 
–Zumarragan da lehen proba, 
apirilaren 3an– eta ez dirudi kon-
ponbide erraza duenik.

gipuzkoako zikloturismo 
probak kolokan daude
maiatzaren 1ean egin nahi zuten bergarako irteera

bergarako zikloturista koadrila bat, 5+3 zikloturismo probako irteera puntuan, iaz, agorrosin parean.  |   x.u.

2011kO ChaLLengekO behIn-behInekO eguTegIa

egunA probAren izenA

Apirilak 3 zumarragako proba

Apirilak 17 debako proba

Maiatzak 1 bergarako proba

Maiatzak 8 egiako proba

Maiatzak 22 Villabonako proba

egunA probAren izenA

Maiatzak 29 zarautz-gernika-zarautz proba

Ekainak 5 donostia-baiona-donostia

Ekainak 12 bidasoako bira

Ekainak 19 bidasoako pedal eguna

Irailak 25 urretxuko klasikoa

ZiklOturisMOA

Lehen Nazional mailan dabil-
tzan talde debagoiendarrek 
etxetik kanpora jokatuko dute. 
Arrasatekoek jaitsiera fasean 
egongo den Urdanetaren kan-
txara egingo dute bisita bihar 
(18:00). Easo Pastas taldearen 
kantxan, berriz, ligako bi 
oilarrak izango dira zein bai-
no zein gehiago, oñatiarrek 
liderraren kantxara egingo 
dute-eta bidaia (18:00).

sustrai aloñak 
Donostian eta muk 
loiun jokatuko dute

Txapelketa horretako lehe-
nengo fasea egingo dute bihar 
Labegaraietan, eta bertan 
lehiatuko dira Bergarako eta 
Arrasateko gimnastak. Goi-
zeko saioan (11:00-13:00) ale-
binak eta infantilak lehiatuko 
dira, eta aerobik erakustaldia 
ere egongo da. Arratsaldeko 
saioan (16:45), berriz, benjamin 
mailakoen erakustaldia egon-
go da.

b mailako eskola arteko 
txapelketa egingo dute 
zapatuan bergaran

Gipuzkoako trialsin txapel-
ketako hirugarren jardunaldia 
izango da domekan Aretxa-
baletan –Oñatin izango da 
hurrengoa–. Txapelketa 
10:30ean hasiko da, eta bertan 
egongo dira, besteak beste, 
munduko txapeldun Benito 
Ros eta Jon Areitio. Etxeko 
pilotuen artean, berriz, Mar-
kel Uriarte eta Murua anai
-arrebak lehiatuko dira.

aretxabaletan egingo 
dute domekan 
hirugarren jardunaldia

Euskal ligako A mailan, Arra-
sate-Arlutz taldeko Fran 
Miguel, Andoni Miguel, Josu 
Tornay eta Txema Hernando 
lehiatu ziren San Viatorko 
xakelarien kontra eta puntu 
bat batzeko gauza izan ziren, 
bi partidatan berdinketa egin-
da. Orain, ibarreko ordezka-
riak zortzigarren daude sail-
kapenean, zortzi puntu batu-
ta.

arrasate-arlutzekoek 
puntu bat batu zuten 
san Viatorren kontra

Arrasateko eta Durangoko 
jokalariek osatzen duten tal-
deak Mojategin jokatuko du 
bihar, zapatua, 16:30ean, Baz-
tanen kontra. Etxean izango 
den norgehiagoka bakarra 
izango da, gainontzeko taldeek 
atseden hartuko dute-eta. 
Domeka goizean, berriz, errug-
bi eskolako saioak egingo 
dituzte Mojategin, 10:30etik 
12:00ak arte. 

arrasate-Durangok 
etxean jokatuko du 
baztanen kontra

sAskiBAlOiA

GiMnAsiA erritMikOA

triAlsinA

xAkeA

erruGBiA

x.u.  |  bergArA

Aloña (20 puntu) eta Mondra (25) 
ez daude lagunen arteko derbiak 
jokatzeko. Egia da bi taldeen 
artean bost puntuko aldea dagoe-
la, baina oñatiarrak behetik gora 
datoz, kolpeka bada ere, eta Mon-
drari geroago eta gehiago kosta-
tzen ari zaio aldeko emaitzak 
lortzea –ahazteko moduko hila-
betea daramate.  

Esandako moduan, larri samar 
dauden bi talde izango dira dome-
kan aurrez aurre (Azkoagain, 

16:30). Joaneko partiduan zuri-
moreek ondo hartu zuten mendean 
talde gorritxoa (3-0), baina dome-
kako derbirako erreferentzia 
horrek ez du askorako balio. 
Arrasatekoek jokalari kopurua-
ri dagokionez justu jarraitzen 
dute –jokalari gutxirekin hasi 
zuten urtea, eta lesioek ez dute 
egoera samurtu–, eta Aloñakoak 
entrenatzaile aldaketarekin jai-
tsiera postuetatik irten dira –pun-
tu bategatik baino ez da, baina 
psikologikoki eragina izaten du–, 

baina oraindik bide luzea dute 
egiteko, beste 20 puntu bai.   

uDA eta Bergara, bikain 
Ligan aurrera egin dutenak, 
berriz, Aretxabaleta (37) eta Ber-

gara (36) dira. Bergarak Pasaia-
ren bisita izango du bihar, zapa-
tua, Agorrosinen (16:30), eta 
Aretxabaletak Donostiara egingo 
du bidaia domekan, Berioren 
kontra jokatzera (17:30).

Jaitsiera postuak gertuegi 
dituztenen arteko derbia
Aloñak eta mondrak indarrak neurtuko dituzte 
domekan Azkoagainen, 16:30ean hasita

Idigoras, mondraren kontra etxean jokatutako derbietako baten.  |   goienA

futBOlA
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Aretxabaleta eta Eskoriatzako taberna eta jatetxeen gida

Azatza auzoa   ARETXABALETA   943 79 16 68
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Ez da marka makala orkestra 
sinfoniko batek 25 urte betetzea. 
Are gehiago, kontuan hartuta 
herriko orkestra bat dela, musi-
kari amateurrek osatua. Bada, 
gurean, Bergarako Orkestra Sin-
fonikoak 25 urte bete dituela 
ospatuko du aurten. 

1986an sortu zuten orkestra 
Bergarako musikariek. "Proiek-
tu bat bezala sortu zen. Lehe-
nengo, Musika Eskola sortu 
genuen eta hurrengo proiektua 
orkestra sortzea izan zen. Lehe-
nengo lana, baina, neska-mutikoei 
musika irakastea izan zen", gogo-
ratu du Alfredo Gonzalez Chir-
laque orkestrako zuzendariak. 
"Espezialitateak etorkizunari 
begira jarri genituen; hau da, 
etorkizunean musika instrumen-
tu guztiek oreka izan zezaten", 
gaineratu du. Orkestra baten, 
hari-instrumentuek izaten dute 
pisu handien.

45 lagun hasi ziren 
Orain dela 25 urte 45 lagun hasi 
ziren orkestran. Bergararrek eta 
antzuolarrek osatu zuten lehe-
nengo talde hura. 1986ko uztai-
laren 5ean eskaini zuten lehe-
nengo kontzertua, Mariaren 
Lagundiko aretoan: "Zerbait jotzen 
ikasi orduko", dio Gonzalez Chir-
laquek. Eusko-eleskiak eta Fee-
lings izan ziren kontzertu harta-
rako hautatu zituzten lanak.

Orkestran jotzeko arauetako 
bat izan zen orkestran jo gura 
zuenak instrumentua jotzen 
ikasi behar zuela Musika Esko-
lan. "Kanpoko laguntzarik ez 
genuen gura izan", gaineratu 
du. Taldean hasi ziren neska-
mutikoek 13 urte inguru zuten 
garai hartan. Etorkizunari begi-
ra egindako proiektua izan zen: 
gaur egun dagoen orkestrara 
iritsi arte.

"Herri askotan daude musika 
bandak, baina orkestra tradizio-
rik ez dago; batez ere, hari-ins-
trumentuak jotzeko tradiziorik 
ez delako egon", azaldu du Gon-
zalez Chirlaquek. "25 urte iraun 
duen orkestrarik ez da egongo, 
beste herrietan, gu bezala amateur 
mailakoak direnak", dio. "Badau-
de hirietan, eta kontserbatorioen 
barruan sortutakoak, baina ez 
amateurrak".

Benito lertxundirekin 
25 urteotan hamaika kontzertu 
eskaini dituzte. "Asko gustatzen 
zaizkit orkestrak bakarrik jotzen 

dituen kontzertuak", azaldu du. 
Izan ere, orkestrak hainbat 
kontzertu bandaren laguntza-
rekin edo abesbatzarekin ema-
ten ditu; adibidez, Gabonetako 
kontzertua.

Edozelan ere, bereziki gogoan 
du Benito Lertxundirekin batera 

eman zuten kontzertua: "Euskal 
Herrian izen handia duen musi-
karia da. Halako profesionalek 
gurekin jotzea ohorea da; baina 
neu, bereziki, orkestrako kideen-
gatik pozten naiz; izan ere, egiten 
duten lanaren esker ona da", dio. 
Benito Lertxundiz gainera, Gol-

den Apple Quartet laukotearekin 
ere jo dute.

Anekdotarik duten galdetuta, 
Gonzalez Chirlaquek dio kontzer-
tu bat inoiz ez dela irteten nahi 
den moduan: "Akats potoloak 
izan ditugu: adibidez, jo behar 
ez den notaren bat jotzea, edo 
sarrera eman eta inor ez sartzea... 
gertatzen diren gauzak dira". 
Gaineratu du: "Jotzen hasi aurre-
tik berotu egiten dugu. Hala, 
gogoan dut behin esan niola bati 
la nota jotzeko. Esaten nion: 
'Altuago, altuago...'. Eta, mutikoa, 
urduritasunagatik, aulkitik jaiki 
zen nota jotzeko".

Gaur egun 62 lagun dira 
Gaur egun 62 lagun daude taldean, 
eta orkestra tradizionalean egon 
beharreko instrumentu guztiak 
daude ordezkatuta. Hasierako 
taldetik 12k jarraitzen dute.

25 urteotan zer-nolako bilakae-
ra izan duten galdetuta, amateur 
mailakoak direla kontuan hartuta 
aurrerapen handiak egin dituztela 
dio. "Musikalen inguruan munta-
keta handiak egin ditugu –Titanic, 
Avatar...–, eta profesionalak diren 
musikariekin ere aritu gara jotzen", 
dio. "Hortaz, maila bat lortu dugun 
adierazle dira aipatutakoak", gai-
neratu du Gonzalez Chirlaque 
orkestrako zuzendariak.

1986an sortu zuten bergarako orkestra sinfonikoa; 25. urteurrena ospatzen dabiltza

lehen talde hartatik 12 lagunek jarraitzen dute orkestran eta 62 partaide dira gaur egun

25 urte geroago, indartsu

'La misión' lana taldearen ikur izan da
1991n hasi ziren La misión jotzen eta lan horrek garrantzia izan du 
orkestraren ibilbidean; ikur izan dela esan daiteke. "euskadi 
guztira, andaluziara, Valentziara... joan gara", azaldu du 
zuzendariak. "garai hartan ez zegoen partiturarik, nik egin nuen 
partitura, musika entzuten", azaldu du. 

1993an huelvara bidaiatu zuten orkestrako kideek, hain zuzen, 
La misión zela-eta. "huelvako bandako zuzendaria Donostiako 
ervitira etorri zen. han esan zioten bergaran jotzen zela La misión. 
gurera etorri, eta esan zidan: 'Zer nahi duzu trukean?'. nik esan 
nion: 'huelvara joatea'. eta halaxe izan zen", gogoratzen du. 

egubakoitzetan entseatzen dute, musika eskolako lokalean.  |   Julio cAlleJA

urteurren 
kontzertua

"25 urte betetzea oso 
garrantzitsua da, batez ere 
guretako, baina ez dira 
hainbeste urte. hortaz, 
ospakizun xumea egingo 
dugu", azaldu du gonzalez 
Chirlaque orkestrako 
zuzendariak.

urteurren kontzertu 
berezia ekainaren 25ean 
egingo dute, zapatua, 
pilotalekuan. Orkestraren 
ibilbidea erakutsiko dute, 
eta jo zuten lehen pieza ere 
joko dute: Feelings. 
Ondoren, taldekideek eurek 
bazkaria izango dute. 
urteurrena amaitzeko, 
gabonetako kontzertuan, 
eurendako hain 
garrantzitsua izan den La 
misión joko dute.

Orkestrak eskaini zuen 
lehenengo kontzertua, 
Mariaren lagundian.

bergArAko orkestrA sinFonikoA
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A.E.  |  ArrAsAte

Arrasateko Kooltur Ostegunak 
egitasmoaren barruan, datorren 
eguenean, hilak 24, Madrilgo 
Niños Velcro taldeak joko du 
gaztetxean. 

Kontzertua, beti bezala, 
22:00etan izango da eta sarrera 
5 euro kostako da. 

Araurik gabeko musika 
Funk fusio musika egiten dute 
madrildarrek. Euren myspace 
atarian diote ez dutela araurik 
musika egiterakoan, eta euren 
estiloa estilorik eza dela: "Funka 
egiten dugu, baina baita metala 
ere". Sanba, druma eta bassa, 
reggaea, swinga, rocka eta latin-

darra... Ska eta rapa ere gogoko 
dutela adierazi dute.

Araurik gabeko musika 
2006an sortutako taldea da Niños 
Velcro. Adituek diote zuzeneko 
bortitzak dituztela, "aretoa 
sutan" jartzeko modukoak.

Egiten duten musikak dan-
tzarako gogoa pizten du, eta 
taldekideek bidaia amaigabe 
bat egiteko beste indar dutela 
diote.

Egueneko kontzertuarekin 
otsaileko egitaraua amaituko 
da. Datozen hilabeteetan, besteak 
beste, Hesian, Norman, Anari 
eta Malatu izango dituzte gaz-
tetxean.

niños Velcro taldeak girotuko du 
gaztetxea datorren eguenean

A.E.  |  ArrAsAte

Kunka talde gateiztarrak His-
torias canallas lana eskainiko 
du domekan. Komedia bat da; 
hain zuzen ere, komedia "kri-
tiko eta garratza", taldekideen 
esanetan. 

Kunka taldeak "emozio asko-
tariko" antzerki lan moduan 
aurkeztu du antzezlana. Istorio 
orokorra 21 istorioz osatuta 
dago; eta, horietan, pertsonaiek 
eramango gaituzte, era poeti-
koan, barre egitetik negar egi-
tera eta malkotik, berriro ere, 
irribarrera.  

Zuzeneko musika 
Antzezlanean hiru aktorek par-
te hartuko dute: bi gizonek –Eloi 
Beato eta Josean de Migel– eta 
emakume batek –Angeles Argu-
do–. Gainera, taula gainean 
musika zuzenean joko duen 
musikari bat egongo da: Ale-
jandro Ruiz de Azua Alex. 

Ordubete pasako iraupena 
Joan-etorriko istorioa da His-
torias canallas, gure bizitzan 
hain konplexuak eta funtsezkoak 
diren alderdietan sakontzen 
duena: adibidez, maitatzea eta 
ez maitatzea, irabaztea eta gal-
tzea, jaiotzea eta hiltzea.

Ikusle nagusiei zuzenduta 
dagoen antzezlana da. 2010eko 
urrian estreinatu zuten Kunka 
taldekoek lana, Elorrioko Arrio-
la aretoan, eta ordubete eta 20 
minutuko iraupena du. Arra-
sateren ondoren, Getxon eta 
Basaurin aurkeztuko dute lana 
gasteiztarrek.

kunka taldea 
Kunka taldeak hainbat ikuski-
zun egin ditu dagoeneko. Lehe-
nengoa Meando fuera de tiesto 
izan zen. Arrakasta handia lor-
tu zuten lan harekin. Sexo gra-
tis arrakastatsua ere euren 
antzezlana da.

21 istorio batuko dituzte 
kunka taldeko kideek 
'Historias canallas' lanean
Antzezlana Amaia antzokian izango da 
domekan, 19:30ean, eta 10 euro kostako da

kunka taldeko kideak.  |   goienA

A.EZkIbEl/A.ArANburuZAbAlA | oñAti

Aitor eta Sara Mantxola aita-a-
labek eta Aitor Perosterenak 
Oñatira ekarri dituzte parte har-
tu duten filmen –Una caja de 
botones (film labur onenaren saria) 
eta Bon Appétit (Zuzendari Berriak 

saria eskuratu du David Pinillos 
zuzendariak)– bi sarien zatitxo 
bana. Perosterenak Bon Appétit 
filmean atrezzo lanak egin ditu 
eta Mantxolak argazki zuzenda-
ri lanak. "Asko pisatzen du iru-
diak. Maria Reyesek utzi zidan 

Goya, eta Pinillosek ere utzi zidan 
berea hartzen", azaldu du Sarak, 
pozik. Aitortu du urduritasuna 
hasieran izan bazuen ere, behin 
saridunak zirela jakinda poza 
sentitu zuela.

Aitorrek dio ez zuela espero 
bi sariak irabaziko zituztenik: 
"Batez ere, David Pinillos izen 
handikoen aurka lehiatzen zela-
ko –Emilio Aragon, Trueba...–. 
Film ona egin arren, izenek pisu 
handia izaten dute". Aitorrek ere 
poza hartu zuen, lantaldearenga-
tik gehienbat: "Lan ona egin dute, 
eta gogorra izan da".

Artista ezagunen musuak 
Aitak eta alabak besarkada bate-
kin eta patxoekin ospatu zituzten 
sariak. "Inguruan zinemako jen-
de nagusia zegoen, urte mordoa 
daramatenak, eta Sarari esaten 
zioten: "¿Eres tú la artista? Enho-
rabuena….", azaldu du Aito-
rrek.

Sarak dio oraindik ez duela 
autograforik sinatu, baina eska-
tu, eskatu zituela batzuk: "Apro-
betxatu nuen argazkiak ateratze-
ko, adibidez, Unax Ugalderekin", 
dio Sarak.

Jaialdirako, Sarak bere soi-
neko kuttunena eraman zuen, 
"marroi bat". Azaldu du, baina, 
han ikusitakoen artean batzuk 
gustatu egin zitzaizkiola, baina 
beste batzuk ez. Gaua luzea izan 
zela aitortu dute, eta "parranda" 
egin zutela. 

Jarraituko ote du? 
Aitak dio esperientzia polita izan 
dela, baina hurrengo casting bate-
ra aurkeztu edo ez Sarak eraba-
ki beharko duela. Horren harira, 
Sarak dio "ikusi" egin beharko 
duela errepikatzen duen edo 
ez.

Goya sariek curriculuma bete-
tzen duten galdetuta, Aitorrek 
dio ez dutela Oscarrek duten 
indar eta izen bera.

Sara mantxola –goyarekin– eta aitor mantxola atzean lantaldearekin.  |   goienA

Sara mantxola, unax ugalde aktore gasteiztarrarekin.  |   Aitor mAntxolA

sara mantxola: "asko 
pisatzen dute goya irudiek"
'Una caja de botones' eta 'Bon Appétit' filmek saria 
eskuratu zuten domekan banatu ziren goya sarietan

esAnAk

"Aprobetxatu 
nuen argazkiak 
ateratzeko, 
adibidez, unax 
ugalderekin"

s a r a  m a n t xo l a   |   a k t o r e a

"batez ere 
lantaldearengatik 
poztu naiz, 
pinillosek oso 
zail zuen-eta"

a i t o r  m a n t xo l a   |   a r g a z k i l a r i a
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ArAntzAzu ezkibel

San Valentin egunez banatu 
zituzten amodiozko gutunen 
lehiaketako sariak bergaran. 
ezkerretik eskumara: Jaione 
Isazelaia, 50 urtetik gorakoen 
irabazlea; alaine agirre, bigarren 
saria; Idoia galan, irabazlea; 
Deiane Lage, gazteen saria; eta, 
elene etxaniz, bergarar onena.

amodiozko 
gutun onenen 
irabazleak, 
sariekin

ArANtZAZu EZkIbEl  |  oñAti

Oñatiko Udaleko Kultura Sailak 
antolatuta, Markeliñe taldeak 
Uharte ezezaguna antzezlana 
eskainiko du Oñatiko Santa Anan 
otsailaren 27an, domekan. 

Kultura Sailak adierazi du 
sarrerak salgai daudela kultura 
etxean. Interesa dutenek kultura 
etxetik bertatik pasa beharko 
dute astelehenetik egubakoitzera, 

16:30etik 20:30era. Uharte ezeza-
guna antzezlanerako sarrerak 
3,5 eurotan jarri dituzte salgai.

Jose saramagoren ipuina 
Uharte ezezaguna Jose Sarama-
goren ipuinean oinarrituta dago. 
Neska batek erreginari itsason-
tzi bat eskatzen dio uharte eze-
zagunera joateko. Hori da antzez-
lanaren abiapuntua. Erreginak 

ez dio ezetzik esango neskari; 
horren aurrean, erreginaren 
zerbitzariak neskaren atzetik 
joatea erabakiko du, abentura 
bila.

Markeliñek keinuetan eta 
ikusmenean oinarritutako antzez-
lana proposatzen du, zerumuga-
ra egiten duen begirada aldarri-
katzen duen abentura. Antzezla-
nean, potentzialtasunak garatzeko 

eta jomugarekin dugun ardura 
aurrera eramateko dugun esku-
bidea defendatzen da. 

Jose saramagoren ipuina 
Bestalde, Kultura Sailak adiera-
zi du martxoaren 4ko Ecografías 
lanerako sarrerak ere salgai dau-
dela. Sarrerak eskuratu gura 
dituztenek kultura etxetik pasa 
beharko dute, 16:30etik 20:30era. 
Sarrerak 10 eurotan daude salgai.
Ecografías lana Makiescenica 
taldeak taularatuko du, Emaku-
meen Nazioarteko Egunaren 
barruan.

'uharte ezezaguna': sarrerak salgai daude
markeliñeren antzezlana hilaren 27an izango da, 17:00etan, oñatin

Domekan, 19:00etan, Tartufon 
(Bergara) Yonunka antzerki 
taldeak eskainiko duen antzez-
laneko protagonistetako bat 
Aitor Borobia bergararra 
izango da. Ambición umorez-
ko lana eskainiko dute Boro-
bia, Alex Igartua eta Olatz 
Ganboak. Antzezlana William 
Shakespeare-ren testuetan 
oinarrituta dago, eta clown 
ukituak izango ditu.

Borobiak Zerrajerako lana 
utzi zuen aktore izateko. Dome-
kakoa lehenengo aldia izango 
da bergararrak herritarren 
aurrean antzezten duena. 
Getxoko antzerki eskolan dabil 
Borobia. 

aitor borobia 
bergararra tartufoko 
antzezlanean aktore

Datorren egubakoitzean, otsai-
laren 25ean, Elgetako Espaloia 
Kafe Antzokian Pez en Raya 
taldeak eskainiko duen Pésa-
me mucho antzezlanerako 
sarrerak salgai daude dagoe-
neko. 10 eurotan daude salgai; 
egunean bertan, leihatilan, 
12 eurotan salduko dituzte. 
Denboraldiko ikuskizunik 
onenaren saria irabazi du 
taldeak aipatutako antzezla-
narekin. 

'pésame mucho' 
antzezlanerako 
sarrerak salgai daude

otsailak 19
martxoak 19

apirilak 16
maiatzak 21

ekainak 18
uztailak 16

irailak 17
urriak 15

azaroak 19
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ANdEr MONEdErO  |  ArrAsAte

Edurne Elkorok (Arrasate, 1984) 
urte asko eman ditu Arrasate 
Dragoi taldeko gimnasta moduan. 
Orain, berriz, entrenatzaile lane-
tan dihardu. Otsailaren 5ean, 
Arrasateko Uarkape pilotatekuan 
bertako taldeak antolatutako 
txapelketan hasi zuten denboral-
dia. Bada, Elkororekin egon gara, 
horretaz gehiago jakiteko.
Zer da gimnasia erritmikoaz gehien 
gustatzen zaizuna?
Denetik lantzen den kirola dela. 
Oreka, malgutasuna edo gorpu-
tzaren espresioa asko lantzen den 
kirola da eta hori lantzeko zorroz-
tasun handia behar da. Gainera, 
bizitzarako balio duten balioak 
erakusten ditu; adibidez, jendau-
rrera beldurrik gabe ateratzen 
jakitea.
dantza eginez musika interpretatzen 
duzue. Inprobisaziorako lekurik 
badago gimnasia erritmikoan?
Orain dela urte batzuk gimnasia 
erritmikoak izandako aldaketa 
batzuen ondorioz, ezin da inpro-
bisatu. Ariketa egin baino lehen 
gimnastek egin behar duten ari-
keta fitxa baten idatzita eman 
behar diote epaimahaiari. Fitxan 
idatzitakoa betetzen ez baduzu, 
gutxiago puntuatzen da.
Zer nahiago duzu: helburua finka-
tzea eta hori betetzea ala inprobi-
satzea?
Egia esan, ez dakit. Inprobisazio-
rako lekurik ez badago, ariketa 
oso landuta eraman eta ondo 
eginez gero, badakizu zein izan-
go den zure puntuazioa. Eta kale 
egiten baduzu, badakizu non egin 
dituzun akatsak.
Zergatik eskatzen du zorroztasun 
handia gimnasiak?
Egiten ditugun ariketak jendeak 
uste duena baino askoz ere zai-
lagoak direlako. Denok ezagutzen 
dugu espagata. Baina hori lor-
tzeko malgutasuna asko landu 
behar da, ez da egun batetik bes-
tera ikasten den teknika.  Horre-
taz aparte, orekari ondo eustea 
eta birak ondo egitea oso zaila 
da.
gimnasta izatetik entrenatzaile 
izatera pasatu zara. Zer-nolako 
aldaketa da?
Kanpotik gauzak beste modu 
baten ikusten dira. Egiten dituz-
ten mugimenduak zorroztasunez 
begiratzen dituzu, egiten dituzten 
akatsak identifikatzeko eta zuzen-
tzen saiatzeko. Askotan, gimnas-
ta izatea baino gogorragoa da 
entrenatzaile izatea.

kirolariak motibatzea zaila da?
Kirol hau maitatzen laguntzea 
da gure helburu nagusia. Nor-
malean, neskatila bat gimnasia 
egiten hasten bada, gustuko due-
lako da. Horrek asko laguntzen 
du, baina guk gimnasia egiteko 
zaletasuna handitzea nahi dugu. 
Gehienetan, lehiaketa baterako 
ariketak prestatzen direnean 
kirolariak asko motibatzen dira, 
helburu zehatz batekin lan egiten 
dutelako.
bakarkako eta taldekako kirola da. 
Zeintzuk dira bien arteko desber-
dintasunak?
Biak lantzen ditugu. Normalean, 
gazteekin taldeka hasten gara 
eta, maila bat lortzen dutenean, 
bakoitzaren arabera da, batzuek 
bakarka hobeto egiten dute eta 
beste batzuek, berriz, taldeka. 
Biak egitea posible da, baina 
oreka hori behar da.
Nola ikusten duzu gimnasia errit-
mikoa Arrasaten?
Egoera onean dagoela uste dut. 
Azken 5 urteotan asko hazi den 
kirola da eta gaur egun 120 gara 
Arrasate Dragoi taldean.
Ez duzu bueltatzeko tentaziorik 
izan?
Txapelketetan tentazioa izaten 
dut. Gimnasiak ordu asko eska-
tzen ditu eta gaur egun, ez dut 
astirik. Hala ere, oso lan polita 
dan entrenatzaile izatea.
duela astebete Arrasaten eginda-
ko txapelketa antolatu zenuten. 
Nola joan zen?
Ondo. Nahiz eta aurten, pilota-
lekuan izandako arazo teknikoen-
gatik, bi egunean egin behar izan 
dugun txapelketa. Horrelako eki-
taldiak antolatzeko, ikusten ez 
den lan asko egin behar da, eta, 
horretaz aparte, zure taldearen 
ardura eraman behar duzu.
gimnasia egiteko elementuetatik, 
zein duzu gustukoen?
Denak; jendeak zinta du gustu-
koen, elementurik ikusgarriena 
delako, baina baita zailena ere.

Ander monedero

ikasketak: diseinu grafikoa. 
liburu bat: Los hombres que no amaba a 
las mujeres (stieg larsson). 
Zaletasun bat: lo egitea. 
amets bat: bidaia asko egitea. 
gustuko gauza bat: txokolatea. 

bizi izateko leku bat: arrasate. 
bisitatzeko leku bat: Mexiko. 
gimnasta bat: anna besonova. 
gimnasia egiteko elementu bat: zinta.
musika talde bat: edozein, denetik 
entzutea gustatzen zait.

MArrA AZkArreZ

edurne elkoro, 
gimnasia egiteko 
mazoa eta uztaia 
eskuetan 
dituela."azken 5 urteotan asko 

hazi den kirola da, gaur 
egun 120 gara arrasate 
Dragoi taldean" 

edurne elkoro | gimnasia erritmikoko entrenatzailea
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1. etxebiZitZak

101. salDu
antzuola. bi logelako etxebizi-
tza salgai. igogailua eta bero-
kuntzarekin. berritua. 163.000 
eruo, negoziagarri.  645 00 89 
97  edo 645 70 80 26 .

aramaio.etxebizitza saldu edo 
errentan ematen da. hiru logela, 
egongela, sukaldea eta komuna. 
oso argitsua. interesatuok deitu 
zenbaki hauetara: 620 59 86 
55 edo 658 72 52 7.

bergara. ibargarain etxebizitza 
salgai. 88 metro koadro. leku 
onean. hiru logela, egongela, bi 
komun eta sukaldea. egoera oso 
onean. garajeak aukeran. 652 
76 95 09 .

bergara. Martzial agirre kalean 
105 metro koadroko etxebizitza 
salgai. laugarren solairuan. 
sukaldea, egongela, lau logela 
eta bi bainugela. 30 metroko 
garajea eta 11 metroko ganba-
rarekin. 608 15 45 25,

oñati. 60 metroko etxebizitza 
salgai san loretzo auzoan. bi 
logela, komun bat eta sukalde
-egongela. Jantzia eta berritua. 
192.000 euro negoziagarri. 
deitu 20:00ak eta 22:00ak 
bitartean. 699 78 47 49,

oñati. 84 metroko etxebizitza 
ederra salgai. 3 gela, 2 komun, 
sukaldea eta egongela handia. 
gainera 32metroko lorategia 
dauka, garaje itxia eta ganbara. 
leku aproposean dago, denda 
eta ikastetxea ondoan baitauzka. 
ingurune lasaia eta erdigunea 5 
minutura dago. 678 71 36 97,

oñati. 5 metro koadroko etxe-
bizitza salgai obispo otaduy 
kaleko 13.ean, 2. solairuan. 
sukaldea, hiru logela, komuna 
eta egongela. dena jantzia eta 
oso eguzkitsua. zuzenean bizi-
t z e r a  s a r t z e k o  m o d u a n . 
169.000 euro. 659 05 11 57 
edo 630 52 17 89.

oñati. etxebizitza salgai kale-
barrian. 80 metro koadro. 9 urte. 
hiru logela, bi komun, sukaldea 
eta egongela handia. igogailua. 
altzariz hornitua. garajea auke-
ran.622 42 83 18 .

oñati. kalebarrian 71 metro 
koadroko etxebizitza salgai. bi 
logela, sukaldea, egongela eta 
komuna, guztiz hornituak. Patio 
erabilgarria, ganbara eta garaje 
itxia. Prezio ona. 665 71 77 98

 
103. errentan eman

bergara. etxebizitza ematen 
da errentan. bi logela, sukaldea, 
bainugela, egongela eta traste-
lekua.  616 92 55 06 .

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

 
105. etxeak osatu

aretxabaleta. Pertsona bat 
behar dugu etxebizitza osatze-
ko.695 72 79 55. 

bergara. Familia batek etxebi-
zitza behar du errentan.650 62 
12 94  edo 943 08 22 60. 

Debagoiena. logela hartuko 
nuke errentan arrasaten edo 
inguruan.685 73 48 59.

 

2. garaJeak

203. errentan eman
aretxabaleta. garaje bikoitza, 
itxia, 26 metro koadrokoa, erren-
tan eman edo saltzen da. ilargi 
plazan dago eta autoa garbitze-
ko lekua dauka.  675 70 53 79 

bergara. garaje itxia ematen 
da errentan ibargarai kalean.  
679 74 00 61. 

 204. errentan Hartu
eskoriatza. erdialdean, hala 
bada, garajea hartuko genuke 
errentan.943 79 01 07 (aran-
txa)  edo 669 90 73 77 (Fran) 

 

3. lokalak

301. salDu

303. errentan eman
arrasate. lokala ematen da 
errentan san andres auzoan. 
Musika taldeek entseatzeko 
egokia. 690 95 45 47.

 

4. lana

401. eskaintZak
bergara. emakume euskaldu-
na behar da umea zaintzeko. 
deitu: 669 70 89 36. 

 

402. eskaerak
arrasate  eta inguruko herrie-
tan lan egingo nuke arratsaldee-
ta n .  u m e a k  e d o  n a g u s i a k 
zaindu edo garbiketa lanak 
egiten.674 93 20 47 .

arrasate edo bergara. ema-
kume euskalduna gertu orduka 
plantxa edo bestelako etxeko 
lanak egiteko.699 54 17 27. 

arrasate. emakume ardura-
tsua edozein lan mota egiteko 
gertu, asteburu zein astean 
zehar.943 79 60 89 .

arrasate. emakumea gertu 
lanerako. garbiketak egiten 
edota etxean bertan bizi izaten. 
ana luisa de los santos.673 78 
08 99. 

arrasate.  hemengo neska 
etxeko lanak, umeak zaintzeko 
edo edozein lanerako prest. 
orduka ere bai.659 55 27 16. 

arrasate. neska euskalduna 
eskola partikularrak emateko 
prest. 5.mailako ingenieritza 
ikaslea.625 74 91 50. 

arrasate. neska gazte euskal-
duna etxeak garbitzeko eta 
umeak zaintzeko prest, espe-
rientziaduna.618 41 24 79. 

arrasate. orduka lan egingo 
nuke astegun, asteburu zein 
jaiegunetan. Presazkoa da. 
garbiketak, ume edo nagusiak 
zaintzen, atariak.deitu 682 31 
97 37 telefonora.   

bergara edo arrasate. gertu 
garbiketa lanak egiteko, umeak 
z a i n t ze ko  e d o  n a g u s i e k i n 
paseatzeko, 15:30etik 21:30e-
ra.677 81 10 00. 

bergara. igeltsero lanetan edo 
mendia garbitzeko lanetan ari-
tzeko gertu egongo nintzate-
ke.663 34 11 55. 

bergara. orduka lan egingo 
nuke. geriatria titulua daukat. 
esperientziaduna.650 62 12 94  
edo 943 08 22 60.

bergara.  umeak zaindu eta 
etxeko lanak egingo nituzke.665 
75 41 32. 

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua edozein lan egiteko eskain-
tzen da. 696 63 97 52.  lyda 

Debagoiena. emakumea gertu 
asteburu edo gauetan nagusiak 
zaindu edo garbiketa lanak egi-
teko. elkarteak ere bai.  deitu699 
09 46 26 telefonora.  

Debagoiena. emakumea gertu 
lan egiteko, garbiketa lanetan, 
sukalde laguntzaile moduan.616 
68 02 18. 

Debagoiena. emakumea gertu 
nagusi edo umeak zaintzen, etxeak 

garbitzen zein sukalde laguntzai-
le lanetan jarduteko. baita okinde-
gian ere.600 81 99 34. 

Debagoiena. emakumea gertu 
nagusi edo umeak zaintzen, 
etxeak garbitzen zein sukalde 
laguntzaile lanetarako.661 00 
46 55. 

Debagoiena. gizon arduratsua, 
heziketa onekoa eta ikasketak 
dituena edonolako lanak egiteko 
eskaintzen da. Pertsona nagusien 
zaintzan esperientziaduna. 
ordutegi moldagarria. 660 59 
77 20.  Victor

Debagoiena. 26 urteko neska 
arrasatearrak orduka lan egingo 
luke, garbiketak, taberna, baserri, 
edota pertsonak zaintzen.606 
74 42 37. 

Debagoiena. 45 urteko ema-
kumea, eskarmentuduna, nagu-
si zein umeak zaintzeko edo 
atari eta enpresak garbitzeko 
gertu.685 21 24 89  edo 662 
57 53 46. 

Debagoiena. edozein ordutan 
eta edozein animalia zaintzeko 
edota pasiuan  ateratzeko prest, 
jaiegunetan barne. arrasateko 
21 urteko neska gazte  eta ardu-
ratsua, albaitari  ikastaroak 
egindakoa. Konfiantzazkoa eta 
animaliazale amorratua.679 24 
43 42  edo 943 79 78 38. 

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua gertu ume zein nagusiak 
zaintzeko. orduka garbiketa lanak 
egiteko ere bai.943 71 53 74  edo 
695 73 87 15 

Debagoiena. emakume sukal-
daria gertu gauetan eta astebu-
ruetan lan egiteko. eskarmentu-
duna.619 78 63 41. 

Debagoiena. emakumea gertu 
ondorengo lanak egiteko: umeak 
edo nagusiak zaindu,  garbitasun 
lanak egin, tabernan lan egiteko, 
sukaldari laguntzaile  aritze-
ko.663 65 78 43. 

Debagoiena.  esperientzia 
duen emakumea gertu etxeko 

lanak egiteko eta pertsona 
nagusiak zaintzeko.deitu 650 
17 74 87  edo 943 53 27 11 
telefono zenbakira. 

Debagoiena. esperientziadun 
igeltseroa prest edozein laneta-
rako, baita garbiketa lanak zein 
konponketa txikiak egiteko ere. 
esperientzia daukat; elektrizita-
te, estaldura, iturgintzan. lan 
esperientzia daukat baserri eta 
baso lanetan. albaro.deitu 648 
90 16 47 telefonora. 

Debagoiena. gizon arduratsua 
g e r t u  e d oze i n  l a n  e g i te ko .  
deitu 669 64 76 28 telefono 
zenbakira. 

Debagoiena.  Mutila gertu 
asteburuetan lan egiteko.deiut 
654 98 69 14 telefonora. 

Debagoiena.  Mutila gertu 
eraikuntza zein garbiketa lanetan 
jarduteko. gidabaimena eta autoa 
dauzkat.deitu 639 41 68 38  
edo 943 79 70 82 telefono 
zenbakira. 

Debagoiena. Mutila gertu gar-
biketa lanetan jarduteko. eskar-
mentuduna.689 88 80 23. 

Debagoiena.  Mutila gertu 
garbiketa, nagusiak zaintzen edo 
bestelako lanetarako. soldatzai-
lea naiz.616 32 90 12. 

Debagoiena.  Mutila gertu 
nagusiak zaintzeko, eta zerbi-
tzari edota sukaldari laguntzaile 
lanetan aritzeko.697 54 28 76  
edo 682 35 90 60. 

Debagoiena. nagusiak zain-
tzeko prest. beste lan batzuk ere 
egiteko prest. auto propioa 
daukat. gilberto.654 24 13 27. 

Debagoiena.  neska gertu 
denetariko lanetarako: dendan, 
arrandegi zein okindegian, jate-
txe, taberna, umeak zaintzen, 
garbitzen.605 54 45 34. 

Debagoiena.  neska gertu 
orduka lan egiteko: garbiketak, 
tabernak, sukalde laguntzaile, 
pintxoak egiten eta abar. iris.943 
53 36 72  edo 677 03 79 59. 

Debagoiena.  neska gertu 
zerbitzari edo garbiketa laneta-
rako. eskarmentuduna. autoa 
daukat.679 04 42 68. 

Debagoiena. neska lanerako 
prest: nagusiak eta umeak zain-
tzeko zein garbiketa egiteko. 
etxean bertan biziz, orduka edo 
asteburutan. gauez ere bai. 
erreferentzia onak. Momentuan 
hasteko prest.638 93 11 48. 

Debagoiena. zerbitzari lane-
tan, pizzak egiten, lorazaintzan 
eta eraikuntzan jardundako 
mutila lan bila.680 92 59 14. 

umeak zaindu eta etxeko-
lanak. 60 urteko emakumea 
naiz, umeak zaindu eta etxeko 
lanak egiteko prest nago. ardu-
ratsua naiz, ordenatua eta gar-
bia, eta euskaldun zaharra. 
oñatin jaioa.945 22 79 48. 

 

5. irakaskuntZa

501. Jaso
arrasate. ingeleseko ahozkota-
suna lantzeko esperientziadun 
irakasle baten bila nabil. astean 
bizpahiru ordu, arratsaldez. lehen-
bailehen hasteko.665 72 79 38. 

 
502. eman

arabiera.  eskolak emateko 
gertu nago.654 98 69 14 

arrasate. 5. mailako ingenie-
ritza ikaslea arrasaten eskola 
partikularrak emateko prest.625 
74 91 50 

oñati. eskola partikularrak ema-
teko prest haur, lehen eta bigarren 
hezkuntzan. 667 52 83 29.

 

7. animaliak

701. salDu
asto arra. hiru urteko asto arra, 
beltza, salgai.688 67 84 74 

 8. Denetarik

801. salDu
karateko. kaskoa eta babes-
garriak salgai. homologatuak. 
M neurrikoak. 80 euro.deitu 
690 22 05 56  telefonora

sehaskak. etxerako sehaska, 
koltxoi eta guzti, eta bidaiatzeko 
sehaska salgai. 75 euroan biak. 
komun musikala opari.652 74 
85 82 

umeendako kapazoa. oso 
egoera onean dagoen umeen-
dako kapazoa eta aulkia. arrue 
derby modeloa. 180 euro. zakua 
opari.652 74 85 82 

 
804. Hartu

ordenagailuarendako pan-
taila.  Pcarendako pantaila 
emateko moduan bazaude, guk 
gustura hartuko genuke. 635 
20 18 56 

 
805. trukatu

b i z i k l e ta .  n e u r r i  h a n d i ko 
2002ko Mtb bat (1,90 metro 
inguruko pertsona) aldatu nahi 
dut errepideko bizikleta batega-
tik (neurri handia). conor Wrc 
2 , aurreko suspentsioa, pedal 
automatikoak, nahiko erabilia 
baina kubiertak, bielak eta koroak 
berriak dauzka. erabiltzeko 
m o d u a n .  d a g o e n e ko  m a i l a 
ertaineko errepideko bizikleta 
baten bila nabil.648 70 02 07 

 
806. galDu

patinete urdin argia galdu da.
aretxabaletan, araba ibilbidean 
dagoen plazan. 618 49 28 56

perla zuri bat duen. urrezko 
eraztuna galdu nuen igandean, 
otsailaren 6an, arrasateko 
erdialdean, eguerdi aldean. 
bilatu duenak, mesedez dei egin 
dezala.943 79 29 20 

txamarra eta giltzak galdu. 
otsailaren 5etik 6rako gauean, 
ganbara tabernan, norbaitek 
txamarra beltz bat (marra zurie-
kin) hartu zuen konfusioz. bertan 
giltza batzuk zeuden. eskertuko 
genuke zenbakia hauetara deitu-
ko balu, txamarren aldaketa eta 
giltzak jasotzeko asmoarekin.675 
00 95 11  edo 688 64 30 92. 

 

9. Harremanak

904. bestelakoak
autoa partekatu. ikaslea gertu 
bergara-donostia-bergara ibilbi-
dean autoa partekatzeko. ordu-
tegi malgua.629 06 93 60 

sagardotegira irteera. Mar-
txoaren 12an sagardotegira 
joateko autobusa betetzeko 
jende bila gabiltza debagoie-
nean. dagoeneko 15 pertsona 
gaude. asmoa bazkaltzeko joa-
tea eta arratsaldean hernanin 
egon ondoren gau aldean etxera 
bueltatzea da. animatu!686 28 
76 80  edo 943 76 59 21

oÑati
neska euskalduna 

behar da kafetegian 
lan egiteko, 

asteburuetan.
635 70 91 78

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

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: 

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA

SORALUZE

ANTZUOLA

Deba
Garaia
Inmobiliaria

arrasate
taberna salgai 

alde zaharrean. 
txikiteo zonan.
666 40 65 19

ESKORIATZAKO 
ZAHARREN EGOITZA

laN esKaINtZa 
ERIZAIN / KUDEATZAILEA

Betekizunak: 
      - Erizaintzan diplomatua.
      - EGA edo parekidea.
Izena emateko azken eguna: 
Martxoaren 4a.
Curriculumak aurkeztea:
      - Eskoriatzako Zaharren Egoitza
      Gaztañadui kalea, 22
      20540 ESKORIATZA
      - Ordutegia: 10:00 -18:00
Oinarriak ikusteko:
www.eskoriatza.net/udala/lanpostuak 

arrasate
erdialdean dagoen 

taberna salgai.
Prezio interesgarria.

671 42 54 32
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astelehena, 21

13:15 Marrazki bizidunak

13:35 kantari 

14:15 berbetan 

14:45 berriak 

15:15 lamien artean

15:45 ikusmira 

16:15 gipuzkoa kultura

16:45 berriak 

17:10 Marrazki bizidunak

17:45 klik 

18:15 Marrazki bizidunak

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 goiena Magazinea 

20:45 harmailatik 

21:30 goiena Magazinea

22:30 harmailatik 

23:15 gipuzkoa kultura

23:45 goiena Magazinea 

Martitzena, 22

13:15 Marrazki bizidunak

13:45 kantari 

14:15 onein 

14:45 berriak 

15:15 harmailatik 

16:00 kulturzulo 

16:15 28.klip 

16:45 berriak 

17:15 Marrazki bizidunak

17:45 harmailatik 

18:25 Marrazki bizidunak

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 goiena Magazinea

20:45 danbaka 

21:30 goiena Magazinea

22:30 iragana gogoratuz

23:00 goiena Magazinea 

eguaztena, 23

13:15 Marrazki bizidunak 

13:35 kantari 

14:00 harmailatik 

15:45 berriak 

15:15 onein 

15:40 bi tartean 

16:30 leku txiki bat 

16:45 berriak 

17:10 Marrazki bizidunak 

17:30 28.klip 

18:30 Marrazki bizidunak

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 goiena Magazinea

20:45 tertulia 

21:45 goiena Magazinea

22:45 tertulia 

23:45 lamien artean 

eguena, 24

13:15 Marrazki bizidunak

13:45 kantari 

14:15 onein 

14:45 berriak 

15:10 nire herria 

15:35 bi tartean 

16:30 ikusmira 

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 iragana gogoratuz 

21:15 goiena Magazinea 

22:15 gipuzkoa kultura 

22:45 danbaka 

23:45 goiena Magazinea 

zaPatua, 19

08:00 Marrazki bizidunak
09:30 28.klip 
10:00 ipupomamua
10:30 leku txiki bat
10:45 goiena Magazinea
11:45 ur eta lur 
12:15 onein 
12:45 berriak 
13:00 kantari 
14:00leku txiki bat
14:15 Marrazki bizidunak
15:45 esatea libre 
16:45 gipuzkoa kultura
17:15 kulturzulo 
17:30 tertulia 
18:30 Filma 
19:30 ikusmira 
20:20 danbaka 
21:20 berriak 
21:35 goiena Magazinea
22:35 nire herria 
23:00 gipuzkoa kultura
23:30 bi tartean 
23:59 bertso saioa

doMeka, 20

08:00 klik 
08:35 leku txiki bat
08:55 ipupomamua
09:20 Marrazki bizidunak
10:45 kantari 
11:15 bertso saioa 
11:45 iragana gogoratuz
12:15 berbetan 
12:55 ur eta lur 
13:30 esatea libre 
14:30 onein 
15:00 berriak 
15:15 ipupomamua 
15:45 goiena Magazinea
16:45 bi tartean 
17:30 ikusmira 
17:50 esatea libre 
18:50 klik 
19:20 Marrazki bizidunak
20:15 danbaka 
21:15 goiena Magazinea
22:15 tertulia 
23:15 Filma

egubakoitza, 18

13:15 Marrazki bizidunak

13:45 kantari 

14:15 onein 

14:45 berriak 

15:15 ur eta lur 

15:45 kulturzulo 

16:00 leku txiki bat

16:10 danbaka 

16:45 berriak 

17:15 Marrazki bizidunak

17:45 gipuzkoa kultura

18:15 ipupomamua

18:45berriak 

19:15 kantari

19:45 goiena Magazinea

20:45 gipuzkoa kultura

21:15 goiena Magazinea

22:15 danbaka 

23:45 goiena Magazinea 

gOIena TeLebISTa

as t e a  g o i e n a n

Josu txintxurretA

politika kontuak izango ditugu 
hizpide aste honetako Tertulia 
saioan; sorturen legalizazioari 
buruz hitz egingo dute solasal-
dian, baita nafarroa bairi buruz 
ere. Julen iriondoren gidaritza-
pean izango da hori.

politika kontuak 
jorratuko ditugu 
'tertulia'-n

'tertulia'
eguaztena, 20:45

goienA

domekan Azkoagainen jokatuko 
den derbia komentatuko dugu 
eta bertako irudiak ikusi ahal 
izango dira. iban letamendi 
banaka eta binaka euskal Herri-
ko mendiko eskiko txapeldun 
oñatiarrarekin ere izango gara.

aloña mendiren 
eta mondraren 
arteko derbia

'harmailatik'
Astelehena, 20:45

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

arrasate
Zapatua, 19 erkuden etXeberria zarugalde 42, 44 943 77 16 30
Domeka, 20 alberto azcoaga Ferrerias, 1 943 79 15 15
astelehena, 21 M. Fca. azcoaga iturriotz, 17 943 79 79 99
martitzena, 22 ana Fdez. corcuera aranbarri  plaza, 1 943 79 22 26
eguaztena, 23 Juan antonio irizar erguin, 11 943 79 12 39
eguena, 24 lourdes aMezua sta. Marina, 32 943 79 09 74
egubakoitza, 25 ana esPañol Morales araba etorb.,  14 943 79 18 65

bergara
Zapatua, 19 iñigo zabala barrenkale, 25 943 76 16 87
Domeka, 20 iñigo zabala barrenkale, 25 943 76 16 87
astelehena, 21 Mercedes guallar san antonio, 5 943 76 11 05
martitzena, 22 JaVier estella Matxiategi,  5 943 76 19 63
eguaztena, 23 l. alVarez-M. Mozos iparragirre 943 76 12 15
eguena, 24 a. urrutikoetXea orixondo plaza, 4 943 76 11 74
egubakoitza, 25 iñigo zabala barrenkale, 25 943 76 16 87

oÑati
Zapatua, 19 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28
Domeka, 20 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28
astelehena, 21 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16

martitzena, 22 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
eguaztena, 23 barrenetXea kale zaharra, 1 943 78 01 22
eguena, 24 barrenetXea kale zaharra, 1 943 78 01 22
egubakoitza, 25 garate kale barria,  42 943 78 05 58

aretxabaleta
Zapatua, 19 M. Victoria anitua belorrieta auzoa, 1 943 08 11 43
Domeka, 20 M. Victoria anitua belorrieta auzoa, 1 943 08 11 43
astelehena, 21 Juan Fraile herriko plaza, 1 943 79 21 99
martitzena, 22 Juan Fraile herriko plaza, 1 943 79 21 99
eguaztena, 23 Juan Fraile herriko plaza, 1 943 79 21 99
eguena, 24 Juan Fraile herriko plaza, 1 943 79 21 99
egubakoitza, 25 Juan Fraile herriko plaza, 1 943 79 21 99

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).

ZAPAtuA, 19

zapatuan euria egingo du, bai 
goizaldean, bai gauean. Hego-
mendebaleko haizea ibiliko da 
eta tenperaturak ez dira igoko.

DOMekA, 20

ostarteak zabalduko dira; ateri 
egongo da eta giro atsegina 
izango dugu. tenperatura antze-
koa izaten jarraituko dugu.

max. 14º max. 13º

min. 5º min. 5º

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

DebagOIena

euSkaL herrIa

tenperatura maximoak 
gutxi igoko dira eta 
elur-maila 1.200 m-tik 
1.500 m-ra igoko da.

arraSaTe IrraTIa

Otsailaren 26an, zapatuan, 
Aitona Matias antzezlana 
eskainiko dute, 17:00etan, 
Arrasateko Amaia antzo-
kian. Bada, Arrasate Irra-
tian sarrerak ditugu zoz-
ketan. Deitu 943 25 05 05e-
ra edo idatzi irratia@
goiena.com helbidera.

'aitona matias' 
haurrendako 
antzerkirako sarrerak

Amaraunari begira jartzen 
gara Geektonic-ekin marti-
tzenetan, Igo autobusera 
irratsaioan. Bertan, sarean 
gertatzen ari denaren azken 
berriak jasotzen ditugu. 
Horretarako, Maider Arre-
gi izaten dugu 107.7ko uhi-
netan zehar.

sareko azken berriei 
buruzkoak 
martitzenean

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

bekak
Ibercaja. ibercaja Fundazioa. 
doktoratu osteko 5 beka deial-
di. Atzerrian dauden unibertsi-
tateetan eta goi mailako iker-
keta zentroetan ikerketa 
proiektuak egiteko. ikerketa 
alorrak izango dira: biologia, 
medikuntza eta teknologia. 
epea: martxoak 31.

Arte sorkuntza.  musAc 
(museo de Arte contempora-
neo de castilla y leon); siglo 
para las Artes de castilla y leon 
fundazioa. bekak arte plasti-
koen proiektu onenentzat: 
pintura, eskultura, grabatua, 
marrazketa, fotografia, bideoa, 
arte-bideoa, arte elektronikoa, 
eta abar. zebatekoa: 15.000 
euro. epea: martxoak 15.

lana
telekomunikazio teknikariak. 
bilboko udala. telekomunika-

zioetan bi teknikari behar dira 
bilboko udalerako. epea: mar-
txoak 2.

langile, enplegu, industria eta 
merkataritzako laguntzailea 
eta ikuskatzailetzako admi-
nistrari laguntzailea. urretxu-
ko udala. epea: martxoak 2. 

leHiaketak
Elkar. elkarren 3. ilustrazio eta 
ipuin lehiaketa. Haurrek, esko-
lako ikasmailaren arabera, hiru 
mailatan parte hartzeko auke-
ra izango dute lehiaketan: HH 
2 /3, lH 1/2 eta lH 3 /4. epea: 
apirilak 15.

ikastaroak
uEuren udaberriko ikasta-
roak. moodle 2.0-ren oinarriz-
ko erabilera; interneten balia-
bideak erabiltzen ikasteko 
baliagarria; argazkigintza doku-
mentala...

inFormaZio geHiago naHi iZaneZ gero:
arrasateko gazte bulegoa: biteri etorbidea 3  |  943 25 20 65  |  gaztebulegoa@arrasate-mondragon.net
oñatiko gazteendako  informazio gunea: Foruen plaza 4  |  943 71 82 57  |  gazteinformazioa@oinati.net
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Dolores santiago morales. bergaran, otsailaren 10ean. 79 urte.

manuel martin gomez. arrasaten, otsailaren 10ean. 56 urte.

migel angel Fernandez matias. bergaran, otsailaren 11n. 49 urte.

Francisco lizarribar Jauregi. arrasaten, otsailaren 11n, 97 urte.

Dioni tejado nogales. bergaran, otsailaren 12an. 86 urte.

ignacio beitia ibarguren. oñatin, otsailaren 12an. 86 urte.

benedicta gallastegi lete. elgetan, otsailaren 13an. 89 urte.

orlando Hernandez aguado. arrasaten, otsailaren 14an. 78 urte.

rosario agirregomezkorta arregi. arrasaten, otsailaren 14an. 79 urte.

sabina aperribai madinabeitia. bergaran, otsailaren 15ean. 88 urte.

h i l da koa k

urteurrenA

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza 
domekan, otsailaren 20an, 12:30ean, 

bergarako san Pedro parrokian ospatuko da.

Jabier 
Bikuña Urriategi

esther eta iñigo
esther maskariano eta iñigo madina oñatiko udaletxean ezkondu-
ko dira bihar, zapatua. etxekoen partetik zorionak eta urte askota-
rako, bikote.

Felix eta libe
Felix barrutiak eta libe mendi-
zabalek otsailaren 7an 50 urte 
bete zituzten elkarrekin. merezi 
zuten ospatzea. eta ondo ospa-
tu gainera! larunbatean fami-
liako guztiak elkartu ginen Felix 
eta liberen urrezko ezteiak ospa-
tzeko. zorionak eta mila esker 
urte hauengatik guztiengatik. 
zure seme-alaba, iloba eta bilo-
ba guztien partetik.

urteurrenA

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza 
domekan, otsailaren 20an, 12:30ean, 

bergarako san Pedro parrokian ospatuko da.

Maria Dolores 
lete Aranguren

urteurrenA

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza 
domekan, otsailaren 20an, 12:30ean, 

bergarako san Pedro parrokian ospatuko da.

Jose luis 
Miner Garate

urteurrenA

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan, 
otsailaren 20an, 12:00etan, oñatiko 

Mikel goiaingeruaren parrokian ospatuko da.

Vicente 
Inza Iñurritegi

urteurrenA

antonio kortabarriaren alarguna

2010eko otsailaren 27an hil zen.

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan, otsailaren 20an, 
12:30ean, bergarako san Pedro parrokian ospatuko da. 

—
Urak dakarrena, urak darama;

lurrak emandakoa, lurrean gelditzen da.
Zuk emandakoa, gugan geratu da.

Betiko, betira arte.

Jesusa 
etxezarraga Goikoetxea

urteurrenA

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza zapatuan, otsailaren 19an, 
19:00etan, oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian ospatuko da. 

—
Begira nago, begira
bizitzaren jirabira,

kristau-fedeko argira;
Kristo piztu denez gero,

geroak argiak dira. 

Angel 
Milikua Iarza

esker onA

arrasaten hil zen 2011ko otsailaren 14an, 79 urte zituela.

Arrasaten, 2011ko otsailaren 18an.

hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

rosario 
Agirregomezkorta Arregi

oroigArriA

arrasaten hil zen 2011ko otsailaren 14an, 79 urte zituela.

Muruamendiaraz gozotegiko betiko lagunak
Arrasaten, 2011ko otsailaren 18an.

Alaitasunaren iturritik
edan genuen elkarrekin
oroimenean izango zara

zu beti gurekin.

rosario 
Agirregomezkorta Arregi

Babeslea:

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

Beilatokia
Etengabeko zerbitzua

Lore koroak
Eskelak

Tramite guztien bideratzea
eskelaren prezioa: 126  euro.
egubakoitzean eta astelehenean, bietan, argitaratuz gero, 168 euro.
Goiena: astero, 34.000 irakurle (CIeS) Gipuzkoan.

GOIeNAN eSKelA JArTZeKO 
DeITU eGUeN eGUerDIA BAINO leHeN: 943 25 05 05.
eDO ZATOZ OrDeZKArITZA BATerA.
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musika
arrasate 'la mejicana 
clandestina' taldearen kontzertua
Arrasateko gaztetxeak eta Deba-
goieneko Askapenak antolatuta, 
La Mejicana clandestina taldeak 
kontzertua emango du. Zapatuan, 
bestalde, dokumental ikusteko 
aukera egongo da gaztetxean ber-
tan, hori ere Mexikon inguruan 
(18:00): Zapatistas.Cronica de una 
rebelion. 
gaur, egubakoitza, 22:00etan, gaztetxean. 

arrasate arrasate musikaleko big 
bandaren kontzertua
Leioako Big band taldeak kon-
tzertua emango du Amaian. 
Kontzertu horretan ere Arrasa-
teko Big band taldeak bere lekua 
izango du.Kontzertuak bi zati 
izango ditu: lehenengoan Arra-
satekoak arituko dira eta lau 
pieza interpretatuko dituzte eta 
ondoren Leioako taldearen txan-
da izango da.
gaur, egubakoitza, amaia antzokian. 

arrasate Jai berezia aratusteen 
bezperan
Los Galerna taldeak kontzertu 
berezia emango du aratusteetako 
lehen aste bukaeran, Los Moons-
tones taldearekin batera. Hala, 
garaje eta surf doinuak izango 
dira nagusi. Sarrera lau euro 
ordaindu beharko da.
Martxoak 4, egubakoitza, gaztetxean, 
22:00etan.

antZuola txistularien diana
Domekeroko diana 
otsailaren 20a, domekaherrian10:00etan

bergara lobo electrico eta nCC 
txapa irratiaren urteko lehen 
musika hitzorduan

Lobo Electrico eta Nuevo Cate-
cismo Catolico taldeen emanaldia 
iragarri du Txapa Irratiak otsai-
laren 19rako. Martxoaren 19an, 
berriz, Fiachras bergararrak eta 
Norman eibartarren rock psiko-
delikoa zuzenean entzuteko auke-
ra izango da Bergarako gaztetxean. 
Apirilaren 2an Bizardunak talde 
nafarra izango da.
bihar, zapatua, bergarako gaztetxean, 22:30ean.

bergara bigott bakarlariaren 
kontzertua
Biggot izen artistikoaren azpian 
Borja Laudo musikaria ezkuta-
tzen da. Zaragozakoa da Biggot 
eta western, folk eta pop giroak 
nahasten ditu, entzuleari musi-

ka koktelera bitxi bezain inte-
resgarri eskainiz.
bihar, zapatua, 23:00etan, tartufo jatetxean.

eskoriatZa go Chick taldearen 
kontzertua
Taiwanetik Inkernura. Elektro 
popa lantzen duen taldea eta ema-
kumezkoak dira protagonista. 
Euskal Herrian bi kontzertu baka-
rrik emango dituzte: Eskoriatzan 
eta Ondarroako Kafe antzo-
kian. 
gaur, egubakoitza, 23:00etan, inkernu tabernan.

antZerkia
bergara Yonunka teatro taldearen 
'ambición' lana
Aitor Borobia bergararrak lehen 
aldiz herritarren aurrean antzez-
tuko du. Ambición antzezlanare-
kin dator: komedia bat da eta 
beraz, umorea izango da nagusi. 
Olatz Ganboa antzezle algortarra 
da zuzendaria. Sarrera sei euro 
ordaindu beharko da  
otsailaren 20an, tartufo jatetxean, 19:00etan.

bergara panta rhei taldearen 
'tira aurrera' antzezlana
5 eta 10 urte arteko umeeendako 
da. Sarrera hiru euro dira. 
otsailaren 19a, zapatuazabalotegi 
aretoan18:00etan

arrasate 'Historias canallas' 
antzezlana
Arabako Kunka antzerki taldea-
ren eskutik Historias canallas 
antzezlana dator. Barrea eragitea 
eta tarteka ikusleari pentsaraztea 
du helburu antzezlanak. Poesiak 
ere izango du bere pisua. 
etzi, domeka, amaia antzokian, 19:30ean. 

elgeta 'kili kontuak' antzezlana
Udalak antolatua 3-10 urte bitar-
teko umeendako. Sexualitatea 
lantzen duen antzezlana. Ludo-
tekako bazkideendako sarrera 
doakoa da, gainerakoek euro bat 
ordaindu beharko dute. 
gaur, egubakoitza, espaloian, 17:30etan

ikastaroak
arrasate Hikan berba egiten 
ikasteko ikastaroAED elkarteak 
hikan egiteko ikastaroa 
antolatu du. Martxoaren 11 eta 
12ko aste bukaeran hasiko da 
ikastaroa eta 20 ordu iraungo 
du. Izena ematen dutenek 
adostuko dute ikastaroa 
egubakoitz arratsaldetan edo 
zapatu goizetan egin. Izena 
emateko azken eguna da 
martxoaren 4a. Izena emateko: 
Pablo Uranga kalea 4 behea, 
aed@aedelkartea.com helbidea 
edo 943 77 12 28 telefonoa. 
Martxoaren 11ako aste bukaeran hasita, aedn

arrasate emakumeentzako 
autodefentsa ikastaroa 
Tailerraren helburuak dira nor-
berarengan dugun konfiantza 
sendotzea, autoestimua hobetzea, 
emakumeen arteko elkartasuna 
bultzatzea eta defentsa pertsona-
leko  oinarrizko teknikak ikastea. 
Ikastaroan ikasiko da indarkeria 
matxista guztiei aurre egiteko 
baliabideez hornitzen. 18 edo 23 
euro ordaindu beharko da matri-
kula. Egubakoitzean 16:00etatik 
20:00etara izango da eta zapatuan, 
berriz, 10:00etatik 14:00etara eta 
15:30etik 19:30era. 
Martxoak 18 eta 19an, emakume txokoan. 

erakusketak
bergara nekane lazkano 
argazkilariaren erakusketa
Nekane Lazkano argazkilariak 
erakusketa zabaldu du Nahikari 
tabernan. La porbreza de Roma 
du izenburu erakusketak eta zuri 
beltzeko argazkiak erakutsiko 
ditu.   
otsail osoan zehar, bergarako nahikari kafetegian

HitZalDiak
aretxabaleta gernikako 
akordioaren aurkezpena
Herritarrei aurkeztuko diete Ger-
nikako Akordioa horren bultza-
tzaile diren eragileek. 
gaur, egubakoitza, arkupen, 19:00etan

aretxabaleta Juan antonio 
urbeltzen hitzaldia, aratusteen 
gainean

goienA

eskoriatZa go Chick  
taldearen kontzertua
Proposamen ezberdina eta 
oso urrutitik datorrena izan-
go da gaur Inkernu tabernan. 
Taiwanetik dator Go Chick 
taldea, elektro pop doinuekin. 
Emakumezkoak nagusi dira 
protagonista eta biran datoz. 
Euskal Herrian bi kontzertu 
besterik ez dute emango, Onda-
rroan eta Eskoriatzan.
gaur, inkernu tabernan, 23:00etan.

goienA

arrasate 'Historias canallas' antzezlana
Arabako Kunka antzerki taldearen eskutik Historias canallas 
antzezlana ikusteko aukera egongo da. Barrea eragitea eta 
tarteka ikusleari pentsaraztea du helburu antzezlanak. Gai-
nera, poesiak ere izango du bere pisua.
domeka, amaia antzokia, 19:30ean.

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

non-Zer otsaila 18
otsaila 24

ZerbitZuak

argazkia eta galdera: Jose  Fernandez

zorionak aurreko zenbakiko irabazleari:
arrasateko Juanita lasa 
erantzun zuzena:   
untzeta etxea

erantZuna: 
iZen-Deiturak:
Herria:  teleFonoa:
ekarri txartela Martitzen eguerdirako goienako edozein egoitzatara

etXez etXeko 
banaketa

larchago ardoak eta 
produktu ekologikoak. 

943 76 98 51

nahiz eta gure eskualdean ez 
egon, oso bisitatua izaten da 
urtean zehar. 
non gaude?

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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Juan Antonio Urbeltz euskal fol-
klorean eta antropologian adituak 
hitzaldia emango du, Euskal ara-
tusteak gaitzat hartuta. Antro-
pologia, folklore, dantza eta tra-
dizioei buruzko hainbat liburu 
argitaratu ditu eta haren lanak 
haibat aldiz izan dira sarituak, 
besteak beste, Ingalaterran, Bel-
gikan, Alemanian,Frantzian, 
Espainian eta Kuban. Euskaraz 
eta gazteleraz izango da. 
otsailaren 24a, eguena, kurtzebarri eskolako 
liburutegian, 18:00etan. 

kirola
aretxabaleta trialsin proba
Gipuzkoako txapelketari dagokion 
trialsin proba egingo dute gurean, 
Santa Kurtz kale osteko parkean, 
bidegorri alboan. Parte hartu 
gura dutenek egunean bertan 
eman dezakete izena. 
otsailaren 20a, domeka. santa kurtz kale 
ostean, 10:30ean

aramaio Familiendako irteera, 
baskonia jokatzen ikusteko
Otsailaren 20an irteera antolatu 
du Udalak ACB Ligako Caja Labo-
ral Baskonia taldeak C. B. Gra-
nadaren aurka duen partidua 
ikusteko.
Bost euro da sarrera (autobusa 
barne) eta joaten  diren guztiek 
kamiseta bana jasoko dute. 10 
urtetik beherakoek nagusi  baten 
laguntzarekin joan beharko 
dute.
Plazak mugatuak dira eta izena 
emateko azken eguna urtarrilaren 
31  izango da. Zuiako Kuadrilla-
ren kontu korrontean dirua sar-
tu eta  ordainagiria udaletxean 
aurkeztu beharko da. 
etzi, domeka, 17:00etan

antZuola pilota: Debarroko 
txapelketa
Eskuz binaka. 
otsailaren 19a, zapatua Pilotalekua18:00etan

DantZa
aretxabaleta kintoen dantza 
saioa
Santa Ageda neska-mutilek dan-
tza saioa egingo dute Herriko 
Plazan. 
otsailaren 20a, domeka, herriko Plazan, 
19:00etan

elgeta erretiratuendako 
dantzaldia
Udalak antolatuta, urteroko 
dantzaldia egingo dute erreti-
ratuek. Gardoki taldea izango 
da Espaloian. 
otsailaren 19a, zapatua, espaloian, 18:00etan. 

irteera
arrasate sagardotegira irteera 
Zahar-berri ekimenaren eskutik
Aurten Zahar-Berri ekimenak 
herritarrei ere zabaldu die sagar-
dotegirako irteerarekin bat egi-
teko gonbitea. Ikaztegietara 
autobusa dohain izango da eta 
menuaren prezioa 28€koa da. 
Ordainketa AEDn, euskaltegietan 
eta Jardun euskara elkartean 
egin beharko da otsailaren 22a 
baino lehen. Izena emateko, dei-
tu 943 77 12 28 telefonora edo 
idatzi honako helbidera: zahar-
berri@aedelkartea.com 
otsailak 25, egubakoitza,19:00etan, arrasateko 
garibaiko autobus geltokian. 

bestelakoak
aretxabaleta ezker 
abertzalekoak argibideak ematen
Ezker Abertzaleko kideak kalean 
izango dira otsaileko ekimenen 
berri ematen. Banatutako galde-
tegia betetzeko aukera izango da, 
baita bertan uzteko eta ekarpenak 
egiteko ere. 
otsailaren 23a, eguaztena, Mitarte kalean, 
18:00etan.

arrasate Jmakoen bertso afaria
JMAko langileek bertso afaria 
egingo dute, langileen artean eus-
kara sustatzeko asmoz. Afarian 
izango diren bertsolariak izango 
dira Eneritz Zabaleta eta Adur 
Gorostidi. JMAk euskararen alde 
lan egiten duela lau haizetara 
zabaldu gura dute.
gaur, egubakoitza, 21:30ean, txondorra 
sagardotegian.

antZuola sorgin dantza egiteko 
entseguak, aratusteetara begira
Martxoaren 6an ospatuko diren 
aratusteetan Sorgin dantza egin 
nahi duenak entseatzeko aukera 
izango du, hilaren 26an eta mar-
txoaren 5ean. 
otsailaren 26a eta martxoaren 5a, 11:00etan, 
torresoroan. 

Duela 42 urte henry 
hatawayek Valor de Ley 
westerna zuzendu zuen 

eta John Waynek aktore onenari 
ematen den Oscarra lortu zuen 
film horretan eginiko lanagatik. 
Orain Coen anaiek beste bertsio 
berri bat filmatu dute, eta bi 
zuzendariek, ez dute film 
zaharra kontuan izan, jatorrizko 
eleberria baizik. eta bai, hainbat 
desberdintasun daude bi 
pelikulen artean. 

Coen anaiek narratzaile 
moduan 14 urteko neska bat 
hartzen dute, eta kontatutakoa 
duela urte batzuk gertatutakoa 
izateak, hots, oraina ez izateak, 
ukitu malenkoniatsua ematen 
dio istorioari. bueltatuko ez den 
garai bat kontatzen du eta baita 
bueltatuko ez diren pertsonaiak 

ere. amaieran sentsazio triste 
hori areagotzen da. 

bertsio berria ilunagoa da: 
argazkiak argi gutxiago du. 
erabilitako margoak 
motelagoak, jantziak ilunak, 
eszena ugari gauean gertatzen 
dira, eta musikak, 1969ko 
bertsioan epikoagoa bazen, 
oraingoan nahiko tonu 
malenkoniatsua du. Dena den, 
umorea ere badago. Pertsonaiak 
bereziak dira: 14 urteko 
neskatila burugogorra, edalea 
den agente federal ohia, eta 
eurekin batera doan Texasko 
agentea. horien deskribapena, 
berba egiteko modua eta euren 
artean sortzen diren tirabirak 
ematen dute aukera irribarrea 
ateratzeko. Coen anaiak 
westernera hurbiltzen dira euren 

betiko ezaugarriak galdu barik, 
baina, aldi berean, genero horrek 
duen ezaugarri eta filmatzeko 
moduetara moldatzen dira.  
Valor de ley-ren argumentua 
nahiko sinplea da: pertsonaiak 
hiltzaile baten bila doaz, eta 
istorioa aberasten duena da bide 
horretan topatzen dutena: 
eguraldi kaskarra, lurraldearen 
orografia, zaldi gainean egiten 
duten ibilbide luzeak, eta 
atsedenaldietako momentuetan 
sortzen diren harremanak.  
Zuzendariek gehiegizkoa duten 
estiloa baretzen dute, ez da 
beste batzuetan bezain eroa. 
neurritsuago agertzen dira, eta 
erakusten dute nahi dutenean 
narratzaile bikainak direla.   

Western malenkoniatsua

arrasate

AMAIA ANTZOKIA

midas erregearen 
altxorra
zapatua:17:00.

el turista
zapatua:19:30.

bergara

ZABAlOTeGI

el super canguro
domeka: 17:00.

80 egunean 
(euskaraz)
domeka: 19:30.

GAZTeTxeA

metal: a Headbanger’s 
Journey
domeka: 18:00.

oñati

KUlTUr eTxeA

Camino a la libertad
egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

el pequeño rey macius
zapatua eta domeka: 
17:00.

the Cove
eguena: 20:00.  

elgeta

eSPAlOIA

Que se mueran los feos
eguaztena: 21:30.

aretxabaleta

ArKUPe

ahora los  padres son 
ellos
egubakoitza eta zapatua: 
22:00.
domeka: 19:30
astelehena: 16:00

midas erregearen 
altxorra
zapatua eta domeka: 
17:00.

aramaio

KUlTUr eTxeA

shutter island
egubakoitza: 21:45

pepper
domeka: 17:00

eibar

COlISeO ANTZOKIA

saw Vii (3D 
emanaldiak)
egubakoitza: 22:30.
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 19:30
astelehena: 20:30

COlISeO 1

morning glory
egubakoitza: 22:30.
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

COlISeO 2

tambien la lluvia
egubakoitza: 22:30.
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 19:30.
astelehena: 20:30.

gasteiZ

flOrIDA GUrIDI

el cisne negro 
egubakoitza: 20:15, 
22:30.
zapatutik domekara: 
18:00,20:15,22:30

enredados
18:00.

De dioses y hombres
egubakoitzetik domekara: 
20:15, 22:30 
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

the Fighter
18:00, 20:15, 22:30.

De dioses y hombres
17:30, 20:15, 22:30.

el discurso del rey
18:00, 20:15, 22:30

tambien la lluvia
17:30, 20:00, 22:30.

sin retorno
17:30, 20:00, 22:30.

Winte's boneo
17:30, 20:00, 22:30.

otsailaren 18tik 24ra.

GUrIDI

el cisne negro
egubakoitza: 17:30.

enredados (3D 
emanaldiak)
zapatua eta domeka: 
16:45.

saw Vii (3D 
emanaldiak)
egubakoitza: 20:30, 
22:30. 
zapatua eta domeka: 
18:40, 20:30, 22:30
astelehenetik 
eguaztenera: 18:00, 
20:15, 22:30
eguena: 18:00, 22:30

mas alla de la vida
17:30, 20:00, 22:30.

r.e.d.
17:30.

127 horas
20:00, 22:30.

pan negro
17:30, 20:00, 22:30.

primos
18:00, 20:15, 22:30.

Valor de ley
18:00, 20:15, 22:30.

el oso yogui
egubakoitzetik domekara: 
17:00,18:45, 20:30.

territorio prohibido
17:30,

otsailaren 18tik 24ra

yelMO GOrBeIA

el cisne negro
15:45 (zapatua eta 
domeka), 18:00, 20:15, 
22:30, 0:45.

el oso yogui (3D 
emanaldiak)
16:45 (zapatua eta 
domeka), 18:45, 20:45.

saw Vii (3D 
emanaldiak)
16:00 (zapatua eta 
domeka), 18:00, 20:00, 
22:00, 0:00.

el santuario (3D 
emanaldiak)
16:00 (zapatua eta 
domeka), 18:05, 20:10, 
22:15, 0:20.

enredados
15:30 (zapatua eta 
domeka), 17:30, 19:30, 
21:30, 23:30.

enredados (3D 
emanaldiak)
16:30 (zapatua eta 
domeka) 18:30, 20:30.

Valor de ley
16:10 (zapatua eta 
domeka) 18:20, 20:30, 
22:40, 0:50.

la trampa del mal
16:50 (zapatua eta 
domeka) 18:45, 20:40, 
22:35, 0:30.

mas alla de la vida
17:25, 19:50, 22:20, 
0:45.

primos
16:20 (zapatua eta 
domeka), 18:20, 20:20, 
22:20, 0:20

sed de venganza
16:15 (zapatua eta 
domeka) 18:15, 20:15, 
22:15, 0:15.

tambien la lluvia
15:45 (zapatua eta 
domeka) 17:45, 19:45, 
21:45, 23:45.

biutiful
19:30, 22:15.

red
22:30, 0:40.

balada triste de 
trompeta
15:40 (zapatua eta 
domeka), 17:40, 19:40.

los proximos tres dias
21:40, 0:10.

127 horas
22:45, 0:45.

Como la vida misma
17:30.

sammy (3D 
emanaldiak)
15:45 (zapatua eta 
domeka).

otsailaren 18etik 24ra. 
gauerdiko emanaldiak, 
egubakoitzean eta 
zapatuan.

ABACO BOUleVArD

primos
16:15, 18:15, 20:15, 
22:15, 0:20.

el santuario
16:00, 18:10, 20:20, 
22:35, 0:45.

amor y otras drogas
15:50, 18:05

la trampa del mal
20:25, 22:10.

el oso yogui (3D 
emanaldiak)
16:20, 18:30, 20:30.

el saw Vii (3D 
emanaldiak)
22:35, 0:40.

red
15:50, 18:05, 20:25, 
22:45

Cisne negro
16:05, 18:15, 20:25, 
22:35, 01:00.

Valor de ley
16:05, 18:15, 20:30, 
22:45, 01:00.

enredados
16:00, 18:05, 20:15.

Camino a la libertad
22:20.

saw Vii
16:00, 18:00, 20:05, 
22:15.

sed de venganza
16:20, 18:20, 20:25, 
22:30, 0:35

mas alla de la vida
17:00, 19:30, 22:00, 
0:30. 

127 horas
16:25, 18:25, 20:25, 
22:25, 0:50.

otsailaren 18etik 24ra. 
gauerdiko emanaldiak, 
egubakoitzean eta 
zapatuan.

Valor De leY  
Zuzendaria: Joel eta ethan coen.
Herrialdea: aeb.
urtea: 2010.
aktoreak: Jeff bridges, hailee steinfeld eta 
Matt damon.
iraupena: 110 minutu.

ANtONIO ZAbAlA

kritikA

ZineMA

ZerbitZuak

goienA

bergara lobo electrico eta 
nCC taldeen kontzertuak
Lobo Electrico eta Nuevo 
Catecismo Catolico taldeen 
emanaldia antolatu du Txapa 
irratiak. Rock gogorraren 
munduan aski ezagunak dira 
bi taldeak eta euren kontzer-
tu guztietan agertoki gainean 
ikuskizuna egongo dela ber-
matzen dute.
zapatua, gaztetxea, 22:30ean.
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t i r a- b i r a k a

 gOIena TXarTeLak askotariko abantailak eskaintzen dizkizu 48 euroren truke.
 gainera, otsailean 350 euro irabaz ditzakezu!

abantailaz betetako kluba!OrAinDik ... eZ 
DuZulA?

Tel.: 943 25 05 05 | e-posta: kluba@goiena.com | 
www.goienakluba.com | urteko kuota: 48 €.

ArrItxu bArrusO  |  oñAti

Arantzazuko Sindika hotelean 
Poloniako bederatzi gazte aurkitu 
ditugu liburu artean. Zertan? Harri-
garria badirudi ere, euskara ikas-
ten ari dira.

Poloniako Poznan hiritik etorri 
dira; unibertsitatean Linguistika 
eta Etnografia ikasten ari dira eta 
ikasketa horietarako aukeratu 
duten hirugarren hizkuntza eus-
kara izan da. Bilboko Ulibarri 
euskaltegiko Elu Garate dute ira-
kasle eta hark kontatu digu Poznan
-eko unibertsitateko ikasleekin 
barnetegia egiten duten bosgarren 
urtea dela: "Unibertsitatean astean 
bi orduz izaten dituzte euskara 
eskolak; hemen, berriz, hamabost 
egunean 65 ordu inguru. Hizkuntza 
bera ikasteaz gain, euskal kultura 
eta euskara inguratzen duen edo-
zer ezagutzea da helburua". Ira-
kasleak kontatu digu, horren hari-
ra, oso kezkatuta daudela euskarak 
bizi duen egoerarekin: "Euskararen 
diglosi egoerak asko kezkatzen 
ditu, eta jendeak euskara jakin eta 
ez erabiltzeak". 

Arantzazutik gaueko girora 
Liburu artetik irten eta Euskal 
Herriko txokoak ezagutzeko auke-
ra ere izan dute egunotan. Donos-
tian izan dira, Gipuzkoako kostal-

dea zeharkatu dute eta Oñati eta 
Arrasate ere bisitatu dituzte. Joan 
den astean Arrasateko gaztetxean 
izan ziren eguenetako Kooltur 
kontzertuan. "19 eta 23 urte bitar-
teko gazteak dira; beraz, gaueko 
giroa ere erakutsi behar zaie. Azke-
nengo egunean Bilboko gaua eza-

gutzeko aukera izango dute", kon-
tatu digu Garatek.  

Eta bai, aditzak eta gramatika 
ikastez gain, bestelako gauzak ere 
ikasi dituzte. Anna Andersz Aran-
tzazura datorren hirugarren aldia 
da eta inolako arazo barik hitz 
egin ahal izan dugu harekin eus-

karaz. Zer ikasi duen galdetuta, 
honakoa erantzun digu: "Patxara-
na edaten ikasi dugu, euskal kan-
tuak abesten eta gramatika apur 
bat ere bai [Barre]."

Patxarana edaten ez dakigu, 
baina Mikel Laboaren Txoria txo-
ri abesten bikain atera dute.

poloniako poznan hiritik iritsita, bederatzi ikasle euskara ikasten ari dira Arantzazun 

Linguistika eta Etnografia ikasten ari dira Polonian eta hirugarren hizkuntza euskara dute

euskarak polonian ere baditu hiztunak
b u k at z e ko

Poloniako ikasle taldea elu garate irakaslearekin, euskarazko eskola amaitu berri dutela.  |   AmAiA txintxurretA

AINtZANE 
OIArbIdE

E
z naiz haragi pus-
ka bat", zioen Lady 
Gaga kantariak 
haragi xerraz egin-
dako so inekoa 

jantzita zuela. Gauzak mutu-
rreraino eramatea izango 
da, eszentrikoa erabat, bai-
na artista honek lortu du 
dagoeneko 15 milioitik gora 
disko saltzea. Lady Gagaren 
jantzi eta espektakulu harri-
garrien gainetik, edo azpitik, 
musikari artista dugu. 4 
urterekin pianoa jotzen ika-
si, 13 urterekin musika kon-
posatzen… itxurak itxura, 
sekulako prestakuntza musi-
kala duen 24 urteko emaku-
mea. Bere abestien bertsio 
akustikoetan ikusten da bere 
artea biluzik, ederra benetan. 
Euskal kultura krisian omen 
dago… diru falta! Aitzakiak 
ere pittin bat. Sorkuntzaren 
krisi galanta dugu. Euskal 
edukiak sortu behar ditugu 
mundu zabalean saltzeko. 
Horrela ere eraikitzen da 
herria. Erakundeen zain 
egon baino hobe dugu gure 
Lady Gaga sortzea… kolore 
politikoen gainetik, gizarte 
loturen gainetik, sasi guztien 
gainetik eta laino guztien 
azpitik… Espiritu librea, 
kreatibitate librea, askata-
sun osoz. Euskal kulturak 
ikono bat behar du. Euskal 
Herria marka saldu behar 
dugu…  

Gora Lady Gaga!

Lady  
Gaga

a z k e n  h i t z a


