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lEIrE kOrtAbArrIA  |  ArrAsAtE

Bagara prozesua badabil bidea 
egiten Debagoienean, iazko mar-
txoan sortu zenetik; eta darabil-
tzan proiektuen artean, indar-
tsuenetariko bat da Herrigintza 
Gaztea. Bagararen helburua bal-
din bada, herrigintzan oinarri-
tuta, esperientzia komunitario 
bat martxan jartzea, Herrigintza 
Gaztea Bagarak sortutako gaz-
teendako eskola edo mintegi 
antzeko bat dela esan dezakegu; 
Debagoieneko herrigintzaren 
etorkizuna, alegia.

Hogeita hamar gazte inguruk 
eman zuten izena, baina azkenean, 
20 bat laguneko taldea osatu zen, 
eta bi astean eguazten baten batzen 
dira, Ion Etxebarria arrasatearra 
eta Aitzol Loyola debarrarekin, 
koordinatzaileekin. "Maiztasun 
handienarekin, 15 lagun etortzen 
dira, 18 eta 29 urte artekoak. Ikas-
leak, langileak… denetarik dago. 
Arrasatekoak, Aretxabaletakoak, 
Eskoriatzakoak eta Antzuolakoak 
dira; bestalde, jaiotzez bailarakoak 
izan ez arren, hemen ikasten dute-
nei ere eman genien parte har-
tzeko aukera, eta hemen uniber-
tsitatean dabilen Getxoko partai-
de bat daukagu", diote. 

Gai sozialekiko kezka eta 
gizarte eraldaketarako grina iza-
tea, horixe dute oso antzeko par-
taide guztiek: "Bagararen oinarri 
eta iparrak – euskalduntasuna, 
iraunkortasuna, elkartasuna eta 
autoeraketa– konpartitzen dituz-
te eta askotariko esparrutan ari-
tzen dira lanean: aisialdian, kul-
turan, feminismoan, gazte mugi-
menduan…", horrelakoak dira 
Herrigintza Gazteko kideak.

Tolosara eta Iparraldera 
Eskola berezi horren ikasturtea 
aurtengo urtarrilean hasi zuten, 
eta ekainera arte jardungo dute 
parte hartzen dabiltzan gazteekin; 
hortaz, egutegiaren erdia baino 
zertxobait gehiago dagoeneko 

egin dute. Bagara mugimendua-
ren lau oinarriak aintzat hartu-
ta, denetariko gaiak landu dituz-
te. 

Hala, orain arte jardun dute 
egungo errealitateaz, azterketa 
kritikoa eginez; bestalde, euskal-
gintzaz –hizkuntzen ekologiaren 
ikuspuntuan eta TELP tailerretan 
oinarritutako beste saio bat–; eta 
aste bukaerako bi irteera ere egin 
dituzte. Horietako baten, autoe-
raketan oinarritzen den gazte 
esperientzia bat ezagutu zuten 
bertatik bertara: Tolosako Bon-
berenearena, hain zuzen ere. 
Bestean, Iparraldera joan ziren, 
eta zenbait esperientziaren berri 
ere jaso zuten: hango gazteekin 
trukea, Xiberuako Botza irratia 
ezagutu… 

Protagonisten ahotik 
Egitarau hori ikusita igartzen da 
Herrigintza Gaztearen ezaugarrie-
tako bat: "Saioak eta edukiak modu 
parte-hartzailean gauzatzen saiatzen 
gara". Finean, "gure helburua 
herrigintzan airtzeko baliagarria 
izan daitekeen formazio gune bat 
antolatzea izan da", azaltzen du 
Aitzol Loyolak. Ion Etxebarriak 
honakoa gaineratzen du: "Arlo 

Herrigintza gaztea delako taldea dago bagaran

Dagoeneko ia lau hilabete daroate lanean

Herrigintzarako tresnak eta metodoak lantzen dira

Debagoieneko 
herrigintzaren 
etorkizuna 
gaurko kontua da

daTua

Bailaran bizi edo ikasten 
duten 20 gazte dabiltza 
Herrigintza Gaztean.

20
kiDE

Xiberoko Botza irratia ezagutu zuten Maulen.

Herrigintza Gaztea, labur
IkasTurTea
Urtarrilaren 12an izan zuten 
aurkezpen saioa, eta ekainaren 
15ean bukatuko dute.

saIoak
Aretxabaletan, Galartzan, hiru 
orduko mintegiak egin izan 
dituzte, eta hilean behin, 
Debagoieneko herri baten egin 
izan dute. Bi aste bukaeratan, 
irteerak egin dituzte.

helburuak
Herrigintzaren esperientziak 
ezagutu, munduko klabeak 
ulertu, datozen desafioak ikusi 
eta herrigintza berri baterako 
tresnak lantzeko aukera 
ematea gazteei.

oInarrI-IParrak
Euskalduntasuna, 
iraunkortasuna, elkartasuna 
eta autoeraketa.

Arrasateko Emakume Txokoan, EGK kideekin Gazteen gaur egungo errealitatea ardatz hartuta izandako saioa, 2011ko urtarrilean.
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teorikoak jorratzen dira, baina 
esperientziak ere ikusi izan dira. 
Adibidez, Tolosan etxe autogestio-
natuaren eredua ikusi genuen; 
Eneko Aritza kultura taldearekin 
ere egon ginen, filmak autoerake-
ta bidez egiten dituena; Iparralde-
ko gazteekin egon ginen…".

herri arteko topagunea
Ekainera bitartean, parte-hartze 
esperientzien berri jasoko dute 
protagonisten ahotik, eta parte
-hartze teknikak entseatuko dituz-
te; gero, ekintzailetasuna landuko 
dute, Saiolanen laguntzarekin; 

beste aste bukaera bat gazteek 
eurek kudeatu beharko dute; eta, 
azkenik, beste gizarte mugimendu 
batzuk ezagutuko dituzte, Brasilgo 
MST (Movimento dos Trabalha-
dores Sem Terra, lur bako neka-
zarien mugimendua) kasu. 

Gero, datorren urtera begira 
jarriko dira. "Asmoa da lehenen-
go edizio hau beste gazte batzue-
kin errepikatzea; eta, bestalde, 
aurtengo talde honekin datorren 
urtean zer egin edo nola jarraitu 
dezakegun guztion artean haus-
nartzea", azaltzen dute Ionek eta 
Aitzolek.

Modu batera edo bestera, 
Herrigintza Gazteak dagoeneko 
eman du fruiturik: Debagoieneko 
gazteen arteko topagune bihurtu 
da, herri desberdinetako gazteek 
elkar ezagutzeko balio izan du, 
"eta gazteek eurek asko baloratu 
dute hori", dioskute koordina-
tzaileek. 

Bestalde, dagoeneko herrigin-
tzan dabiltzan gazteak izanda, 
aurten ikasten dabiltzan trebeziak 
eta baliabideak dagoeneko era-
bili ahal izango dituzte euren 
eguneroko lanean edo dabiltzan 
beste arloetan.

Orain arteko gaiak eta datozenak
egungo errealITaTea
Jendartearen azterketa 
kritikoa egin zuten, lau arlotan: 
etxebizitza, lana, aisialdia eta 
hezkuntza.

euskara
Hizkuntzen ekologiaren 
ikuspuntua ikusi zuten: 
munduko hizkuntza 
bakoitzarendako lekua 
aldarrikatzen duen teoria.

ProTagonIsTekIn
Protagonisten lekukotasuna 
jaso zuten: bailarako bi 
intsumiso, Bonbereneako 
bultzatzaileak, Iparraldeko 
gazteak…

daTozen asTeoTan
Saiolanen laguntzarekin, 
ekintzailetasuna landuko dute; 
aste bukaera bat eurek 
gestionatu beharko dute…

Herrigintza Gazteko bi koordinatzaileak.  |   lEirE kOrtAbArriA

Herrigintza gazteko koordinatzai-
leak pozik daude orain arteko 
emaitzekin.
Herrigintza gazteko kideek 
ezagutzen zuten bagara?
ion Etxebarria: Entzunda bai, iaz-
ko martxoan aurkeztu zenetik; eta 
Herrigintza gaztea ere bai, deial-
dia egin genuenetik. gero, aur-
kezpen egunean berriro gogora-
razi genien. Azken baten, forma 
hartzen dabilen proiektua da baga-
ra. Azaldu genienean, eurek ere 
bat egiten zutela ikusi zuten.
Aitzol loyola: bai, eta bagara 
aurrera doan heinean eurekin kon-
partitzen dugu, eta eurek ere sor-
tzen diren proiektuetan parte 
hartzea edo ideia berriak propo-
satzea gustatuko litzaiguke.
Zelan egiten duzue lan?
i.A.: urtarrilaren 12an Aretxaba-
letako galartza etxean batu ginen, 
eta harrezkero bi astean behin 
batzen gara. izan gara Euskadiko 
gazteria kontseiluko bi kiderekin, 
Arrasateko Emakume txokoan 

gaur egungo errealitateaz sola-
saldia izan genuen, hizkuntzen 
ekologiaren gaineko bi saio egein 
ditugu, garabideren inguruan ere 
jardun dugu; bailarako bi intsumi-
sorekin solasaldia ere egin dugu, 
eta bi irteera. gero, hori dena blo-
gean batzen dugu (bagaraherri-
gintzagaztea.wordpress.com).
A.l.: gure ideia da ezagutza, haus-
narketa eta sormena ahalbidetzen 
duten saioak egitea; hau da, herri-
gintzarako baliagarria den gaietan 
formatzea, modu parte-hartzaile 
batean egitea eta ikusitakoa prak-
tikan erabiltzea. zentzu horretan, 
testigantza pertsonalak indar 
handia izaten ari dira: bailarako 
ikastoletako sortzaile baten tes-
tigantza entzun genuen, bi intsu-
misorena, iparraldean, bailaratik 
hara orain 40 urte joandako per-
tsona batena; asmoa dago koo-
peratibetan ardura izan duen 
pertsona batekin ere egoteko, 
munduan zehar lankidetzan aritu 
den pertsona bati entzuteko…

"Testigantzak indar handia dauka, 
aurrekoek zer egin duten entzutea"

Ion eTxebarrIa eTa aITzol loyola | ArDurADuNAk

Amaiurko gazteluan, bertako gazte birekin.  |   ArgAzkiAk: HErrigiNtzA gAztEA

Hizkuntzen Ekologiaren gaineko saioa Amaia Anterorekin.Arrasateko Emakume Txokoan, EGK kideekin Gazteen gaur egungo errealitatea ardatz hartuta izandako saioa, 2011ko urtarrilean.
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Elgetatik sartu zen Korrika bailarara; irudian, Haritz Gallastegi lekukoarekin.

Aurten lehenengoz iritsi da Angiozarrera. Irudian, Joseba Perez lekukoarekin.

Adina zen gutxienekoa Aretxabaletan Korrikan parte hartu zutenen artean.

Lekukoa Bergaratik pasatzen. Goseko Ines Osinaga, Arrasaten.Goienako lankideak pozik.

Dantzariak ere animatu ziren Aramaion.

Euskalakariak, Antzuolan.

Beti barre Eskoriatzan.

Gatzagarrak aldapa gogorrak igotzen. Arratsaldean jasotako omenaldian, aurreskua egin zioten Patxi Uribarreni.  |   ArgAzkiAk: ANDONi gOiti, bErNAt AlbErDi, irAti gOitiA, AMAiA txiNtxurrEtA

Debagoienak ez zuen hutsik 
egin: milaka lagun batu ziren 
euskararen alde korrika
MIrIAN bItErI  |  ArrAsAtE

Maitatu, ikasi, ari... Euskalakari. 
Kantuan sartu zen goizeko ordu 
txikietan Korrika 17 gurean. Elo-
rrioarrek elgetarrei entregatu zie-
ten lekukoa 05:00etan, hamar bat 
minutuko atzerapenarekin. Ume 
eta guraso gutxirekin baina apar-
teko giroarekin Asentziorantz abia-
tu ziren korrikalariak; Angiozarkoak 
urduri zituzten zain. Ilunpean, 
azkar jaitsi ziren Bergarara.

Ordurako jendetza zegoen pla-
zan; indarrak hartzeko salda, txo-
rizo eta txokolatea zuten. Harrera 
beroa egin ostean, Antzuolarako 
bidea hartu zuen, eta handik Des-
kargatik gora atzean utzi zuen 
Debagoiena. 10:00etan, Udanatik 
behera, Oñatin sartu zen. Harri-

garria txantxikuarrek egindako 
harrera. Ziztu bizian Elorregirantz 
abiatu ziren, eta aurreratuta zebil-
tzanez, Fagorreko biribilgunean 
hainbat bueltan eman zituzten, 
denbora egiteko. Arrasateko sarre-
ran ere, Epele eta Eroskiko biri-
bilguneen artean bi buelta eman 
zituzten arrazoi beragatik. Arra-
sateko kaleetan ere jende asko batu 
zen, aulkitxoan zeuden umeak, 
gazteak, helduak, aitita-amak...

Aramaion aldapa gora bertso-
tan hasi zen txirrindularia izan 
zuten lagun. Aretxabaletan eta 
Eskoriatzan ere jendetza batu zen 
eta penaz laga zuen Korrikak Deba-
goiena. Joan nahi ez zuela-eta, 
Leintz Gatzagan furgonetari bultza 
egin behar izan zioten.  

Oskar Elizburu: 
"Ikaragarria da"
Debagoieneko AEKko 
koordinatzaile Oskar 
Elizbururen esanetan, 
"ikaragarria izan da, jende 
guztia harrituta geratu da 
parte-hartzearekin: 
politikoak, langileak, 
ikastetxe guztietako 
ikasleak....". Horren harira, 
azpimarratu du aspaldi ez 
zela bailaratik eguerdian 
pasatzen, eta horrek eragina 
izan duela. Dena aurreikusi 
bezala irten zen.
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Udaletxe ondoan jarritako zabor-ontziak.  |   MANkOMuNitAtEA

E.M.  |  ArrAsAtE

Orain dela hilabete jarri zuten 
martxan atez ateko bilketa sis-
tema Antzuolan eta Mankomu-
nitatea pozik azaldu da jasotako 
erantzunarekin. "Gai organi-
koaren %100 bereiztuz, errefu-
sa nabarmen jaitsi dugu eta 
gaikako beste bilketetan igoera 
oso garrantzitsuak izan ditugu. 
Bilketa guztietan oso kalitate 
handia lortu dugula; hau dena 
kontuan izanda, egin beharreko 
lehenengo gauza antzuolarrak 

zoriontzea da", diote Ingurumen 
Zerbitzutik. 

berrerabilpena bultzatu
Orain arte Antzuolan erabilita-
ko zaborrontziak gaikako kolo-
reekin margotu, multzoka jarri 
eta kaleko hondakinak gaika 
jasotzeko berrerabiliko dituzte. 
Lehengo 140 zaborrontzietatik, 
berritu eta margotu ondoren, 
92 aprobetxatuko dira eta lau-
naka jarriko dira herriko 23 
puntutan banatuta.

Mankomunitatea pozik antzuolako 
atez atekoaren erantzunarekin

Maiatzaren 8an Herri urratsera joateko autobusa 
antolatu dute ibarreko euskara elkarteek
Herri Urratseko aurtengo ekitaldia Senperen ospatuko da maia-
tzaren 8an, Laku bat munduan lelopean. Debagoieneko euskara 
elkarteek autobusa antolatu dute Iparraldeko ikastolen aldeko 
jaira joateko. Irteera orduak hauek izango dira, ohiko lekuetan: 
Aretxabaletan, 08:45ean; Arrasaten, 09:00etan; eta Bergaran 
09:15ean. Itzulera 19:00etan izango da. Prezioa: 10 euro euskara 
elkarteetako bazkideendako eta 12 euro gainerakoendako. Izene-
matea: euskara elkarteetan, maiatzaren 5a baino lehen.

E.M.  |  ArrAsAtE

Aste Santuaren atarian ohikoa 
denez, Donostiako Elizbarrutiak 
antolatuta Arantzazura erro-
mesaldia egingo da bihar, zapa-
tua. Martxa 09:30ean irtengo 
da Oñatitik eta Arantzazuko 
Santutegian izango du amaiera. 
Han, otoitzaldia eta ekitaldi 
xume bat egingo dira eta Jose 
Ignacio Munilla gotzainaren 
bedeinkapenak jarriko dio 
amaiera egunari.

otoitzean igoera
Ibilbidean zehar 165 bozgorailu 
ezarriko dira, partaide guztiek 
otoitzean, gogoetan eta kantuan 
egin ahal izan dezaten igoera. 
Urtero bezala, autobusak irten-
go dira Oñatira Gipuzkoako 
parrokia guztietatik. Milaka 
lagun batzea espero dute anto-
latzaileek. Oinez igotzeko zail-
tasunak dituztenendako, Oña-
titik autobusean igotzeko auke-
ra izango da.

gotzainarekin ohiko erromesaldia 
arantzazura bihar, aste santuaren atarian

Edu MENdIbIl  |  ElgEtA

Espainiako gerran Elgeta bonbar-
datu zutela 74 urte bete diren 
honetan, argazki erakusketa zabal-
du zuten atzo Espaloia Kafe Antzo-
kian. Aste Santu ostera arte izan-
go da zabalik. Bertan, gerraren 
aurretik Elgeta zelakoa zen, bon-
bardaketek eragindako kalteak 
eta ondorengo herri eraikitzea 
ikusi ahal izango da. Toribio Jau-
regi bergararraren, Indalecio 
Oianguren eibartarraren eta San-
ta Maria del Villar markesaren 
(gobernuaren enkarguz lan egin 
zuena) irudiak dira, eta argazki 
ikusgarriak daude. 

bonbardaketako argazkiak
Intxorta 1937 kultur elkarteak, 
Gerediaga elkarteak eta Udalak 
hartu dute parte. Gernikako alka-
te Jose Luis Gorroño ere izan 
zen martitzeneko aurkezpenean. 
Gerediaga elkarteko Jon Iraza-
balek azaldu zuenez, Durangoko, 
Elorrioko eta Elgetako argazki 
batzuk topatu dituzte Italian, 
Erroman, 1937ko apirilaren 23an 
Saboya 81 hegazkin italiarretik 
ateratakoak. "Elgetako bi irudien 

artean segundo bakar bat ere ez 
dagoela esango nuke eta argi 
ikusten da Elgetako biztanleria 
zibila izan zela objektiboa egun 
hartan. Elgetako plaza justu-jus-
tu ikusten da eta inguruan bon-
ba ugari. Aurretik, irailaren 26tik 
apirilaren 23ra, 209 egunez, txo-
ko gogor bat izan zen Elgeta".

Intxorta 1937 taldeko Josuren 
Murgizuren arabera, alemanen 
eta italiarren bonbardaketaren 
erruz, Elgeta ia erabat suntsitu 
zuten eta Elgeta berreraikitzeko 
agindua eman zuen Franco dik-
tadoreak 1940ko martxoaren 10ean: 
"Hala ere, 1944ra arte ez zuten 
ezer egin eta 1944ko bukaeran 
hasi ziren udaletxea berritzen. 
1946an inauguratu zuten udaletxea 

eta bien bitartean elgetar asko 
ez ziren jaioterrira itzuli 1950eko 
hamarkadara arte".

Jose Luis Gorroño Gernikako 
alkateak hauxe adierazi zuen 
martitzenean: "Memoria histori-
koa ez da inoiz galdu behar eta 
transmisioa funtsezkoa da, gure 
ondorengoek gertatutakoa ezagut 
dezaten; gure aurrekoek gurekin 
egin zuten moduan. Alemaniako 
Parlamentuak 1997ko martxoan 
aitortu zuen orduko gertaerekin 
Alemaniak zuen errua eta Madril-
go Parlamentuari ere keinu bera 
egitea eskatzen gabiltza aspaldian". 
Atzoko irekiera ekitaldian Bide 
Ertzean musika taldea eta Elge-
tako Musika Eskolako ikasleak 
parte hartzekoak ziren.

elgetako bonbardaketaren 
gaineko argazki erakusketa
toribio Jauregi eta indalecio Jauregiren argazkiak tartean

Martitzeneko aurkezpenean parte hartu zutenak, Intxortan aurkitutako SC bonba alemanaren ondoan.  |   E.M.

Elgetan, 1937ko apirilean
1937ko apirilaren 20an, 22an, 23an eta 24an izan ziren 
bonbardaketak Elgetan. Horren lekuko, SC bonba alemana, 50 
kilokoa, Intxorta inguruan topatutakoa. Euskal Herrian mota 
horretako bakarra da. Beste lekuko bat, argazkiak: Elgeta, eremu 
suntsitua izenburuko erakusketa apirilaren amaierara arte izango 
da zabalik Espaloia Kafe Antzokian.

E.M.

ELA, LAB eta ESK sindikatuek 
osasun publikoaren aurka ezartzen 
ari diren murrizketen aurka elka- 
rretaratzea egin zuten eguazte- 
nean Debagoieneko ospitalean. 
Murrizketok zuzen-zuzenean 
ospitaleari eragiten diotela salatu 
zuten parte-hartzaileek. 

ospitaleko 
murrizketen
aurka

Debagoiena

Zure ziklismo, running 
eta triatloi esparrua 
Gasteizen.

www.vibike.com

Parking propioa. Zapatu arratsaldeetan zabalik.
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oJd erakundeak ikuskatutako astekaria.

KOMUNIKAZIO tAlDEA

laguntzaileak

J
aponiako Fukuxima herrian gertatutako arazo larria 
zentral nuklearrarekin ezin dugu ahaztu eta gure bizitza-
rekin aurrera jarraitu, oso urrutian gertatu bezala eta 
hemen ezer ere ez. Japonia urruti dago, bai, baina mundu 

honetan zentral asko dago eta ezin dugu gure seme-alaben eta 
iloben etorkizuna zapuztu. Txernobil ere urruti dago, baina 
hango egoera latza ikusten hasiak gara jendearengan.

Beti egon naiz zentral nuklearren aurka, Deban jarri behar 
zutenaren aurka, Lemoizen aurka, Garoñakoaren aurka eta 
nuklear guztien aurka. 

Eta beti esan izan dut nahia-
go dudala bizi kalitate okerragoa 
edukitzea eta egunero ordu 
batzuk argindarrik gabe bizi-
tzea. 

Nahiago dut pedalei emanez 
argia sortzea, zentral kutsaga-
rriak erabiltzea baino.

Energia berriak eta berriz-
tagarriak ikertzeko ahalegin 
gutxi egiten jarraitzen dugu. 

Duela hogei urte hasi izan bagina sektore honetan gehiago 
ikertzen eta inbertitzen, orain ez ginen ibiliko beldur hauekin. 

Baina non dago koska sektore honetan ez inbertitzeko? 
Energia berriztagarri gehienak kontrola ezinak dira botere 

ekonomikoengandik, eta ez zaie interesatzen ezin badituzte 
kontrolatu. 

Eta, arez gehiago, oztopoak jartzen saiatuko dira beraien 
kontrola izaten jarraitu dezaten.

Garoñako zentrala itxi egin behar da lehenbailehen, eta bai-
ta beste guztiak ere, segurtasun baliabideak ez direlako inoiz 
nahiko izango akats pertsonalen aurrean eta naturaren indarra-
ren aurrean (lurrikarak, tsunamiak, eta abar). 

Bestalde, garbi dago interes ezkutuak (ekonomikoak batez 
ere) izaten direla gelditu ez daitezen nahiz eta arazoak egon, eta 
ez gara inoiz lasai egongo horrelako zentral bat gure etxe ondoan 
izanik.

MIkEl lEZAMIZ
'http://goiena.net/iritzia/'

Zentral nuklearrak: bat ere ez

"Nahiago dut 
egunero ordu 
batzuk argindarrik 
gabe bizitzea"

z a b a l i k

B
i lanuzte egin dituzte azken asteotan Haurreskola Par-
tzuergoko langileek, LAB, STEE-EILAS eta ELA sindika-
tuek deituta. Zerbitzu horren erabiltzaileak gara etxean 
eta orain arte sindikatuek bidalita jaso ditugun ohar 

informatiboetan protestaldiekin "ulerkorrak" eta "lagungarriak" 
izateko eskatzen digute. Egunero 2 urteko umea uzten dut hau-
rreskolan eta nik ere zerbitzua ona izatea nahi dut. Horregatik 
eta zerbitzuaren kalitateak hainbeste egin badu atzera, atentzioa 
ematen dit sindikatuek gurasoengana ez jotzea. Bilera bat egin, 
egoera zein den azaldu, aldarrien nondik norakoak agertu... 
Akaso, gurasoek ere badugu zer esan edo zer egin.

lArrAItZ ZEbErIO | 'lzeberio@goiena.com'

Lanuzteak haurreskolan 

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

Aldatua aldatzen 
ez jakitea
Aitor Manterola
http://berria.info/blogak/

Okerrak zuzentzeko. 
Astebururako lan hauek jarri 
nizkion neure buruari: 
Realaren eta Osasunaren 
jarduna zehatz aztertzea. 
Luparekin. Aurreko 
jardunaldian zenbait gauza 
oker egin zituzten, eta zuzendu 
dituzten ikusi nahi nuen. Oker 
horien berri Jose Luis 
Mendilibarrek eman zuen, bere 
taldeaz ari zela, aurreko 
asteburuko partidaren ondoren. 
Martin Lasartek ez zuen 
halakorik egin, baina 
nabarmena zen zerbait aldatu 
eta asko zuzendu behar zuela 
igandera begira. [...] 

Marrazkiaren zirriborroa. 
Lasartek jokalariak aldatu 
zituen. Marrazkia ere bai. Eta 
marrazki berriak taldeko 
taktikan eragina izan zuen. 
Rivasen eta Zurutuzaren ordez, 
Markel eta Elustondo atera 
zituen. Ohiko 4-2-3-1 marrazkia 
4-1-4-1 bilakatu zen. Eta 
marrazki hori egokia denez 
aurkariari bere zelaian 
presionatzeko, aukera hori 
baliatzen saiatu zen taldea. [...] 
Marrazkiaren gaiari helduko 

diot. Esan dut zertarako den 
egokia, baina marrazki guztiak 
bezala, desegokia ere badu 
zerbait: lerroak atzeratu eta 
egoera horretan defendatzeko 
ez du balio. Lauko bi lerroen 
artean zulo asko gelditzen da 
euskarriaren bi alboetara. 
Ederki baliatu zuen hori 
Atletico Madrilek, barrutik 
jokatzeko, Reala ez baitzen gora 
iristen, presioa han egiteko. Eta 
lerroak atzeratuta eduki behar 
izan zituenez, marrazkia ez zen 
egokia lan hori egiteko. Hor 
izango naiz kritikoa 
Lasarterekin. Ikusirik 
marrazkia ez zela egokia 
etxekoen jokoa gelditzeko, beste 
zerbait marraztu behar zuen 
une horretan.

Euskarriei boikota. 
Osasunak kale egin zuen etxeko 
partidan, eta kale egin zuen, 
besteak beste, alor honetan: 
erasoan, jokoari hasiera ematen 
zaion eremuan, atzelariak eta 
zelai-erdikoak bat egiten duten 
leku horretan, makina bat aldiz 
galdu zuen baloia. Herenegungo 
jardunerako hobetu beharra 
zeukan hori. Hobetu ez, aldatu 
egin zuen, euskarriei boikota 
eginez. Lau atzelariek baloia 
zutenean, euskarriak ez ziren 
jaisten baloia eskatzera. 
Atzelarien ardura zen baloia 
gorago igoaraztea. Aurreko 
partidako arazoa kolpetik 

akabatzea da hori. Sportingeko 
aurrelariek Osasunako 
atzelariei presiorik egin ez 
izanak ere eragin zuen egoera 
berria. Gabezia konpontzea ez 
da, baina etxeko partidan baino 
zailtasun gutxiago izan zituen 
taldeak horretan. Beharko izan! 
Baina beste bat azaldu zen 
igandean: atzelariek baloia 
zeukatenean, baloiaren aurretik 
zeuden jokalariak ez ziren asko 
mugitu, eta ezin paserik jaso 
horrela, ezin jokoa lotu. Eta 
halakoetan erabaki bera 
hartzen dute ia beti atzelariek: 
joko zuzena erabiltzea. [...]

Denok ulertzeko moduan. 
Ezin nuen ikusi Athletic-Real 
Madril partida. [...] Emaitzaren 
berri izatean, hor bertan, eta 
gero, Mourinhoren 
estrategiaren berri izatean, alor 
horretan. Joaquin Caparrosek 
azaldu zuen prentsaurrekoan 
portugaldarrak zer prestatu 
zion. Ohi bezala, luzea bota 
zuen, bata zela, bestea zela, 
kontraerasoan jokatzera etorri 
zela Real Madril, horri aurre 
egiten ez zutela asmatu, talde 
fisikoa atera zutela 
kanpotarrek, Pepe euskarrian 
jarri zuela... Entzuten ari 
nintzela, pentsatu nuen neure 
baitan, Caparrosi hizketan ari 
banitzaio bezala: "Ari haiz 
esaten sekulako astindua eman 
diala Mourinhok".



gOIENA  |  2011-04-15  |  EgubAkOitzA 7iritzia

Nuklearrik? Ez! 
Ez hemen ez inon
Piter Encinas
(Ekologistak Martxan eta gorripidea 
taldeetako kidea)
Arrasate

Hondamendi nuklear izugarri 
hau gertatu behar izan da, 
trumoien kutxa berriz irekitzeko. 

Gauza bat argi geratu da, 
behintzat: Japoniako istripu 
nuklearrak erabat deuseztatu 
ditu energia nuklearra garbia, 
arriskurik gabea, ez-kutsatzailea 
eta abar dela diotenen argudioak. 
Erreaktoreetan izandako 
leherketek, nukleoen fusioa 
gertatzeko arriskuak, itxura 
guztien arabera hirugarren 
erreaktorean dagoen arrakalak, 
nazioarteko Segurtasun 
Nuklearrerako Batzordeek isuri 
erradioaktiboak izateko arriskua 
handia dela onartu izanak eta 
denborarekin azalduko diren 
beste datu batzuek argi utzi dute 
argudio ustelak direla horiek. 
Bide batez esanda: nuklearren 
alde daudenek energia mota hori 
defendatzeko erabiltzen duten 
argudioetako bat da energia 
nuklearrak ez duela CO2rik 
sortzen. Bada, horren aurrean, 
nik diot zentral nuklear bat 
eraikitzeko bost urte behar 
direla, 500.000 tona hormigoi 
behar direla, argindarra, 
garraioa eta abar behar direla. 
Ez dago, nik uste, besterik 
erantsi beharrik.

Hondamendi bat gertatzen 
denean, era batekoa edo bestekoa 
izan, gobernuek arras txikiagotu 
ohi dute kalteen garrantzia, 
hildakoen kopurua eta abar. Eta 
Japoniako gobernuak eta 
Segurtasun Nuklearrerako 
Batzordeak erradiazio-arriskua 
benetakoa dela eta zentraletik 30 
kilometro baino gehiagora 
zabaldu dela onartu eta 
ohartarazi izana, edota kanilako 
zein iturrietako ura ez edatea eta 
inguruko baraziak ez jatea 
gomendatu izana, zerbait oso 
larria gertatzen ari den seinale 
dira. Hori dela eta, ni ziur nago 
hemendik ez oso luzera askoz ere 
kasu larriagoak agertzen hasiko 
direla. Baina Japonian 
gertatutako hondamendia 
gorabehera, energia nuklearrari 
buruzko zenbait gogoeta egin 
nahi nituzke orain.

Ezer baino lehen, gauza bat 
gogorarazi nahi nuke: 
Espainiako Gobernuko 
presidente hautatua izan eta 
gutxira, Zapatero jaunak beste 
lau urtez luzatu zuen 
Fukushimakoaren ia bikia den 
Garoñako zentral nuklearraren 
jarduera, eta duela gutxi 
Zapaterok berak zirrikitu bat 
irekita utzi zuen zentral horrek, 
zaharkituta egon arren, martxan 
jarrai dezan, amaiera-datarik 
jarri gabe. Zer esan nahi du 
horrek? Bada, hurrengo 
hauteskunde orokorretan PP 
alderdia garaile ateraz gero, ez 
litzatekeela batere harrigarria 
izango Garoñako zentralaren 
bizitza luzatzeko erabakia 
hartzea, nuklearren aldeko 
alderdia baita.

Garoñako zentralaren jabea 
Nuclenor da. 1957an Iberduerok 
eta Electra de Viesgo konpainiek 
Centrales Nucleares del Norte 
SA sortu zuten, eta sektore 
elektrikoan izan diren 
mugimenduen ondorioz, gaur 
egun, Nuclenorren gaineko 
jabetza Iberdrolaren eta 
Endesaren artean erdibana 
banatuta dago. Zentrala 
eraikitzeko lanek 1966tik 1970era 
iraun zuten eta indarretxea 
1971ko maiatzaren 11n jarri zen 
martxan. Berez, zentralaren 
bizitza baliagarria 40 urtekoa da; 
hau da, 2011n amaitu beharko 
litzateke haren jarduera-epea, 
baina Zapaterok onartutako 
luzapenarekin, 2013ra arte, hau 
da, zentralak 42 urte bete arte 
luzatuko da.

Zentrala Burgosko 
iparraldean dago, Tobalina 
ibarrean, Miranda de Ebrotik 32 
kilometrora, Gasteiztik 64 
kilometrora, Burgostik 91ra, 
Bilbotik 96ra eta Arrasatetik 
75era. Inguruko beste hiri batzuk 
kontuan hartuz gero, milaka 
biztanle gehiago bizi dira 
eragin-esparruan. Gaur egun, 
Garoña, estatuko zentralik 
zaharrena izateaz gain, milaka 
pertsonaren bizitza arriskuan 
jartzen duen bonba bat da 
ahalmenez. Egoera muturrera 
eraman eta Txernobilen gertatu 
zenari begira jartzen bagara, 
adibidez, galdera hau datorkigu 
burura: zertarako balio die 
larrialdi-plan batek zentral baten 
inguruan bizi diren pertsonei? 
Txernobilgo sarraskian, 30 
kilometroko erradioan, biztanle 
guztiak aterarazi zituzten. Gaur 
egun inor ere ez da bizi han, eta 
urtero neska-mutil pila bat 
etortzen da gurera beren 
gaixotasunetatik suspertzera. 
Ozenago esan daiteke, baina 
argiago ez!

Zentralaren zuzendaritzak 
eta enpresa-batzordeak 
negozioarekin aurrera 
jarraitzearen alde egiten dute. 
Haientzat lanpostuei eusteak du 
lehentasuna beste ezeren 
gainetik. Nik, berriz, garrantzi 
handiagoa ematen diet egungo 
biztanleriaren osasunari eta 
belaunaldi berriei.

Zentral nuklearrek haien 
aldekoek aipatu ere egiten ez 
dituzten "oparitxo" batzuk utzi 
ohi dituzte: jarduera apal eta 
ertaineko milaka eta milaka litro 
hondakin, hain zuzen.Aditu 
batzuen ustez, hondakinok guztiz 
arriskutsuak dira eta ehunka 
urte iraun dezakete. Hondakin 
horiek arbuioa sortzen dute, 
hainbesteraino non, Britainia 
Handian, adibidez, tximistorratz 

erradiaktiboak birziklatu egin 
behar izan zituzten, kostu 
ekonomiko ikaragarriarekin. 
Gaur egun, Garoñako hondakin 
erradioaktiboak Kordobako El 
Cabril hilerrira eramaten dira 
kamioietan. Hilerri hori 15.000 
upel hartzeko sortu bazen ere, 
gaur egun 30.000 har ditzake. 
Hondamendirik ez gertatzeko 
itxaropena izatea beste 
erremediorik ez zaigu geratzen. 
Jarduera handiko hondakin 
erradiaktiboak zentraletan 
gastatutako erregaiz osatuta 
daude neurri handi batean. 
Erradiaktibitate handiko 
hondakinak dira, eta oso 
luzaroan irauten dute. Zentral 
nuklearren barruan dauden aska 
batzuetan pilatzen dira, uretan 
sartuta, sortzen duten berotasun 
handia hozteko.

Garoñako zentral nuklearra 
lehen belaunaldikoa da; hau da, 
Three Mile Island-eko 
(Harrisbour) istripu nuklearra 
gertatu baino lehenagokoa. 
BWR-3 (Boiling Water Reactor) 
motako erreaktorea du, ur 
irakineko erreaktorea alegia, eta 
uranio aberastua erabiltzen du 
beroa sortzeko; bero horrek 
uraren tenperatura igoarazten 
du eta urak, irekin eta 
lurruntzean, turbinak 
mugiarazten ditu, argindarra 
sortuz.

Zer da uranioa? Uranioa 
naturan dagoen elementu kimiko 
bat da, oso metal dentsoa 
(beruna baino 1,7 aldiz 
dentsoagoa). Hori dela eta, 
jaurtigaietan erabili ohi da, 
Tomahawk izeneko misil 
ospetsuetan, adibidez. Xedea 
jotzen dutenean, jaurtigai horien 
uranioak aireko oxigenoarekin 
erreakzionatu eta hodei gisa 
barreiatzen diren uranio 
oxidozko zatiki txikiak eratzen 
dituzte. Haizeak bultzatuta, 
hodeiok urrutira irits daitezke, 
eguraldi baldintzen arabera. 
Azkenean, baina, zatikiok 
lurrean eta uretan ezartzen dira. 
Maila handiagoan, gauza bera 
gertatzen da zentral nuklear 
batean isuri erradioaktiboak 
daudenean. Japoniara itzulita, 
itsasoan, lurrean eta abar egiten 
ari diren neurketen emaitzak 
entzun besterik ez dago 
hondamendiaren larritasunaz 
jabetzeko.

Uranioa hiru isotopo 
desberdinen nahasketa da: U-238 
(%99), U-235 (%0,7) eta U-234 
(%0,3). Zentral nuklearretan 
erabilia izateko, U-235 
isotopoaren kopurua handitu 
egin behar da, hiruren artetik 
nukleidoen ezaugarririk 
nabarmenenak dituenarena, 

U-238 isotopoaren kaltean. 
Uranioa aberasteko teknikak oso 
konplexuak direnez, 
ezinbestekoa da laborategi 
aurreratuak izatea eta 
kapital-inbertsio handiak egitea.

Bukatzeko, beste gogoeta-gai 
bat jarri nahi nuke mahai 
gainean. Munduko herrialderik 
boteretsuenek energia 
nuklearraren alde egitearen 
arrazoia ez da soilik energia 
elektrikoa lortzea; izan ere, 
horren guztiaren atzean botere 
militarra dago beti. Bestela, 
zergatik jarraitzen dute arma 
nuklearrak izaten? Zergatik ez 
dituzte arma horiek guztiak 
behin betiko desegiten?

Atez atekoa
Juan ramon Aranguren
Antzuola

Hilabete pasatxo da "zero zabor" 
helburuarekin Antzuolan atez 
atekoa egiten hasi ginela eta 
gaur ematen du betidanik egin 
dugula. Berrikuntzen aurrean 
bezala, zalantzak izan genituen: 
gai izango ote ginen, zelako 
zailtasunak izango zituen... 
Aurreiritzi batzuk ere izan ziren 
herriko giroa apur bat kaskartu 
zutenak. Baina behin abian 
jarrita eta lehenengo egunetako 
akatsak zuzendu ondoren, dena 
ondo baino hobeto joan da. 
Helburua zen ahal den eta 
hondakin gehien sailkatzea eta 
birziklatzea, eta, denbora 
gutxian, %86ra heldu gara. 
Sistema hau ipintzeak beste 
onura batzuk ere ekarri dizkigu: 
herria garbiago, usainik ez dago, 
kalean arratoiak eta katuak ia 
desagertu egin dira, janaria falta 
zaielako, eta abar. Herritarroi 
baldintzak eta bitartekoak 
jartzen dizkigutenean, erakutsi 
dugu instituzio eta politikari 
asko baino arduratsuagoak 
garela ingurugiroarekin. Herrian
lehen 40 herritarrek edo familiak 
egiten zuten konposta, gaur 170 
izatera heldu gara.
Harrokeriarik gabe, asko harro 
sentitzen gara emaitzekin eta, 
batez ere, ondo egiten ari 
garelako. Bi urtetan posible 
izango litzateke atez atekoa 
Gipuzkoa guztira zabaltzea, 
baldin eta instituzio eta alderdi 
batzuek kontrako jarrera ez 
badute izaten. 

Herri txikia edo handia izan 
(Hernani-Antzuola), nor bere 
berezitasunekin, denentzako da 
balekoa sistema hau. Ez dago 
inongo arrazoirik, gutxi batzuen 
interes ekonomikoa salbu, 
erraustegia eraikitzeko. Zubieta 

eta inguruetako herritarrek 
eskubidea dute lasai bizi izateko; 
minbizia eta beste gaixotasun 
batzuen beldur barik bizitzeko.

Antzuolako kasuan %14 
besterik ez da errefusa, 
birziklagarria ez dena; hondakin 
inerte kopuru baxu horrek ez du 
justifikatzen 600 milioi euroko 
gastua egitea. Are zentzu 
gutxiago dauka hori saihesteko 
alternatiba bideragarria dagoela 
egiaztatuta egon dagoenean. 
Erraustegiko errautsak %14 hori 
baino gehiago izango dira, eta 
kutsakorrak. Eskerrik asko, 
Usurbil, Oiartzun eta Hernaniko 
udal eta herritarrei, beraiek gabe 
gu ez ginateke hona iritsiko eta 
eztabaida teorikotan jarraituko 
genuke. Aipamen berezia 
Usurbili, lehena izan zelako eta 
medioen, instituzioen eta hainbat 
alderdiren erasoei aurre egiten 
jakin izan duelako.

Hauteskundeak datozen 
honetan, aukera ederra daukagu 
alderdiei eskatzeko gai honen 
aurrean jarrera arduratsua har 
dezaten. Gai honek arduratzen 
bazaituzte, etorri Antzuolara 
herria nola dagoen ikustera.
Animo eta aurrera bolia, gure 
ondorengoek eta ingurugiroak 
eskertuko digute.

Eskerrik asko
Ane Elorza
(Elgetako korrika batzordearen izenean)
Elgeta

Korrika dela eta, Euskal Herriko 
hainbat herri eta auzotan bezala, 
Elgetan ere Korrika Batzordea 
sortu dugu. Ahalik eta egitarau 
zabal eta parte hartzaileena 
osatzen saiatu gara  Elgetako 
eragile eta norbanakoek.

Elgetako Korrika 
Batzordearen izenean, 
antolatutako ekimenetara 
gerturatu eta bertsoak entzun 
zein bota dituzuenoi, afaria eta 
bazkaria prestatu duzuenoi, gerri 
buelta mugitu edota eztarriak 
urratu artean abestu duzuenoi… 
eskerrik asko, euskalakari 
guztioi! Baita eguen goizaldean 
errepidera irten eta iluntasuna 
zuen laster-pausoez argitzearren 
ere. Mila esker, zuen parte 
hartze eta irriaz euskara 
hauspotzeagatik.

Hala ere, ez ahaztu egunotan 
egindakoa ez dela nahikoa eta 
gure konpromisoa beharrezkoa 
dela; euskaraz bizitzeko elgetar 
guztion konpromisoa. Hortaz, ez 
dagigun datorren ediziora arte 
itxaron, eta egin dagigun milaka 
berbetako-kilometro egunero, 
euskaraz!

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

ZUZENKETA

Asteleheneko Goiena paperean, 11. 
orrialdean, Joxe Angel Antxiaren 
ahotan hau jarri genuen: "Deba 
Garapenerako Agentziara joan 
ginen eta kontsumo taldeen berri 
eman ziguten". Deba 
Garapenerako Agentzia beharrean 
Deba Garaia Debagoieneko Landa 
Garapenerako Elkartea esan nahi 
genuen. Barkatu eragozpenak.



8 2011-04-15  |  EgubAkOitzA  |  gOIENADebagoiena

ENEkO AZkArAtE  |  ArrAsAtE

Bilbokoa, deustuarra da Idoia 
Mendia. 45 urte, abokatua, fami-
lia abertzalekoa, sozialista, Lope-
zen Jaurlaritzaren bozeramailea. 
Justizia eta Administrazio Publi-
koetako sailburua ere bai. Goie-
nan izan da oraingo astean.
Zelan baloratzen duzu EtAren azke-
neko ekintza?
ETAk bizirik jarraitzen du; hori 
bagenekien. Baina argi dago ETA-
ko kideek ez dutela borondate 
argirik armak uzteko. Estatua, 
batik bat Espainiako Gobernua 
eta Eusko Jaurlaritza, ez daude 
su-etenean. Gure lana da legea 
bete eta betearaztea, gaizkileak 
atxilotu eta epailearen aurrera 
eroatea. Frantziako polizia ere 
horretan ari da.
Ezker abertzaleak esan du gertae-
ra larria dela eta su-eten konpro-
misoarekin bat ez datorrela.
Kuriosoa izan da ezker abertza-
learen mundutik komunikatu 
ezberdinak heldu izana. Ezker 
abertzaleak argi eta garbi esan 
du gaitzesten duela ekintza hori 
eta ETAri bide horretatik ez jarrai-
tzeko eskatu dio. Eta, bestetik, 
ikusi ditugu EA eta Alternatiba, 
bi alderdi demokratiko, aurrekoak 
baino epelago. Intentzio elektoral 
bat dago horren atzean.
sortuk gaitzespen garbia adierazi du 
jendarmearen tiroketa dela-eta.
Sortu eta ezker abertzalea ari 
dira urrats garrantzitsuak egiten. 
Baina Auzitegi Gorenaren epaian 
ikusi genuen epaileak mesfidati 
direla ezker abertzalearen bene-
tako borondatearen inguruan. 
Demokraziarako urratsak egitea, 
legea betetzea, indarkeria gai-
tzestea… hori da beti eskatu dio-
guna ezker abertzaleari, eta, hori 
egiten badu, lortuko du Sortu 
erregistratzea eta legezko izatea. 
Eta demokraziak irabaziko du. 
Zelakoak dira sozialisten eta popu-
larren arteko harremanak?
Bion artean sinatutako itunak 
oso helburu garbiak zituen eta 
helburu horiek betetzen ari gara. 
Balantzea positiboa da. Eta soli-

doa. Etorkizuna dauka, gainera. 
Askotan, pertsonen artean harre-
man onak izatea da garrantzitsua 
eta Lopezen eta Basagoitiren 
arteko harremanak onak eta zin-
tzoak dira, alderdien ideologien 
gainetik. 
EtAren biktimak bere probetxura-
ko erabiltzen ditu PPk?
Guk uste dugu auzitegiei ez zaie-
la presiorik egin behar. Bestetik, 
Zapaterori edo Rubalcabari buruz, 
terrorismoaren biktimen mani-
festazioan, Madrilen, esan zirenak 
erabat injustuak iruditzen zaizkit. 
Inoiz baino hobeto gaude, hilke-
ta gutxirekin, ETA inoiz baino 
ahulago, ezker abertzalea mugi-
tzen dabil demokraziara etortze-
ko… Hori da beti nahi izan dugu-
na. Biktimak aintzat hartu behar 
dira, haien ahotsa entzun, justi-
zia egin behar da haiekiko… 
baina haien zeregina ez da poli-
tikan jardutea. 
Eusko Jaurlaritzan PPrekin dau-
kazuen ituna beste udal eta foru 
aldundietara zabalduko duzue hau-
teskunde ostean?
Alderdi guztiak goaz hauteskun-
deetara irabaztera. Eta ez da oso 
komenigarria hauteskundeen 
aurretik berba egitea bozketa 
osteko paktuen gainean. Herri-
tarrek zer bozkatzen duten ikusi 
behar da lehenbizi. Eta, bihara-
munean, emaitzak aztertu eta 
erabakiak hartu behar dira. Argi 
dago, edozelan ere, aldaketaren 

alde gaudela, eta, horretarako, 
batekin edo bestearekin egin 
ditzakegu hitzarmenak. Sozialis-
tok edozein alderdirekin egin 
ditzakegu hitzarmenak.
Eusko legebiltzarrerako hauteskun-
deen bezperan, lopezek esan zuen 
ez zuela hitzarmenik PPrekin.
Beti pentsatzen duzu bakarrik 
goberna dezakezula, baina emai-
tzak jartzen zaituzte dagokizun 
tokian. Saiatu ginen jeltzaleekin 
gobernatzen, baina ez zuen aurre-
ra egin. 
Zein da lopezen Jaurlaritzak eus-
kal jendarteari egin dion ekarpenik 
nagusia?
Krisi handi baten erdian egon 
eta aurrekontu murrizketa han-
dia egin behar izan arren, eus-
kararekiko laguntzei eutsi diegu. 
Euskal kultura euskal jendarte 
osoari zabaldu diogu. Lehen, eus-
kal kulturaren kontzeptua zen 
euskaraz egiten dena bakarrik. 
Eta gaztelaniaz egiten dena ere 
bada euskal kultura. Halere, eus-
karak babes berezia behar du.
Euskobarometroak erakutsi du 
herritarrek ez dutela begi onez ikus-
ten Jaurlaritzaren jarduna.
Gobernu gazte samarra gara. 
Bestetik, gobernu batek gober-
natu egin behar du, erabakiak 
hartu behar ditu egunero. Bai-
na garrantzitsuena da herrita-
rren eta herriaren alde lan egi-
tea. Hori da gure helburua: 
Euskadi etorkizunerako pres-
tatzea arlo guztietan. Krisi une 
hau aprobetxatu behar dugu 
hori guztia egiteko. Zaila da 
denen gustukoa egitea. Jakina, 
herritarren iritzia kontuan har-
tu behar da eta gauzak aldatu 
behar badira, aldatu. 
EItbren audientzia datuak ez dira 
oso onak izan.
EITBk denona izan behar du. 
Hala sentitu behar dugu. EITB 
autogobernuaren funtsa da. Bai-
na etorkizuna edukitzeko, zer 
aldatu behar dugun, gastuak zela 
murriztu behar ditugun, erabaki 
behar dugu. Zama handia da EITB 
gastu aldetik.

Euskararen Aholku batzordearen 
osaketagatik kritika handiak entzun 
behar izan dituzue.
Euskararen Aholku Batzordea 
izan behar da tokia berba egiteko 
euskararen etorkizunaz. Euskara 
21 dokumentua oso garrantzitsua 
da. Gobernu kontseiluan sarri 
aipatzen dugu euskararen etorki-
zunak erabileraren aldetik etorri 
behar duela, ez bakarrik jakintza-
tik. Belaunaldi berriak elebidunak 
dira, hori lortu dugu, baina orain 
lortu behar dugu euskaraz egitea, 
kaleetan entzutea... Erakunde 
publikoetatik herritarrak euskaraz 
egitera gonbidatu, lagundu, moti-
batu egin behar ditugu. 

Jon Juaristi Euskararen Aholku 
batzordeko kide da, baina hark 
esana du, publikoki, bost axola dio-
la euskararen etorkizunak.
Ona da Jon Juaristi Euskararen 
Aholku Batzordean egotea. Haren 
ekarpenak garrantzitsuak izango 
dira eta, bestalde, Juaristirenda-
ko ere, Aholku Batzordean egotea 
ona izango da. Batzordea plura-
la da, eta hori ona da euskara-
rendako.
Jaurlaritzaren apustua garbia da 
euskararen, euskarazko hedabideen, 
euskal kulturaren alde?
Bai. Aurrerapausoak egin ditugu. 
Atzera begiratzen badugu, argi 
dago hobeto gaudela. Euskarazko 
telebista publikoaz gain, Goiena 
bezalakoak ere badaude, uniber-
tsitatea euskalduntzen dihardu-
gu… Herri administrazioan era-
bilera bultzatzen ari gara lanpos-
tuetan euskara erabiltzeko. 
Noiz izango ditugu epaiketak eus-
karaz normal?
Horixe da nire kezka nagusietako 
bat. Lortu dugu Donostian espe-
rientzia pilotua egitea banaketa 
epaiketa batean. Non epailea, pro-
kuradoreak, abokatuak, funtzio-
nario guztiak, diren euskaldunak. 
Orain arte, justizia administrazioan 
lan handia egin da. Izan ere, epai-
le euskaldun asko daude.  

idoia Mendia | eusko Jaurlaritzaren bozeramailea

"Lopezen eta 
basagoitiren arteko 
harremanak onak   
eta zintzoak dira" 
sortuk eta ezker abertzaleak urrats garrantzitsuak 
egiten dihardutela dio idoia Mendiak

Idoia Mendia, Goiena telebistan, martitzenean.  |   xAbiEr urtzElAi

"Argi dago EtAko 
kideek ez dutela 
borondate argirik 
armak uzteko"

"EtA inoiz baino 
ahulago, ezker 
abertzalea 
mugitzen..."

"EItbk denona izan 
behar du; 
autogobernuaren 
funtsa da" 

"uste dut ona dela 
Jon Juaristi 
Euskararen Aholku 
batzordean egotea"
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Debagoieneko 
oSASun
ZerbitZuAk

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

AkuPunturA
integu 
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34

etxeberriA AnA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

ALbAitAriAk
etxeberriA JuLio  

(DebAgoieneko ALbAitAri ofiZiALA)
Bergara  / 609 54 16 13

DentiStAk
Ane LASAgAbASter
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk. 

943 79 13 68

Agirre hortZ kLinikA
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

ArAnburu hortZ kLinikA
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

ArrASAte hortZ kLinikA
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

Arregi hortZ kLinikA
Arrasate / San Bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

AStiAZArAn SoLoZAbAL
Bergara / Iparragirre 1, behea / 943 76 27 95

bengoA SAn migueL AngeL
Aretxabaleta / Durana 14, 1. / 943 79 05 57

bergArA hortZ kLinikA
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

CAvigLiA SiLvAnA
Bergara / Simon Arrieta 3-2B / 943 76 38 54

goroSAbeL J. ALberto
Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88

iriArte iruretA Ane mAite
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

iriArte iDoiA
Bergara / Artekale 1-1C / 943 76 01 65

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

LoPeZ De goikoetxeA
Arrasate / Alfontso X. Jakintsua 5 / 943 79 17 74

mAZmeLA boLinAgA enrike
Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

SAinZ mALkorrA AnA
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

DermAtoLogiA
tAmAyo ConCePCion
Oñati / Atzeko kalea 6 behea 

620 12 48 43 / 943 71 61 82

entZumen ZentroAk
inStituto oPtiCo – bioACuStiCA
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

erreumAtoLogiA
gorASArri ZubiZArretA, xAbier DoktoreA

troJAoLA ZuLuetA, LurDeS DoktoreA
Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

homeoPAtiA
AmAiA iriArte (meDiku homeoPAtA)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

kiroPrAktikA ZentroA
LArrAñAgA AnDreA
Arrasate / Erdiko kalea 22, 3. eskuma / 943 79 92 83

LogoPeDiA
PSikoPeDAgogiA ZentroA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

mASAJiStAk
AZPeitiA irune
Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

etxeberriA AnA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

oPtikAk
begionDo oPtikA
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

 
oSASun-DiAgnoStikoAk
uDALAitZ meDiku-ZentroA  

(erreSonAntZiA mAgnetikoA)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

oSteoPAtiA
bengoA nereA 
Arrasate / Erdiko kale 22, 3 ezk / 659 58 66 89

etxeberriA AnA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

PoDoLogoAk
erDiko kLinikA PoDoLogikoA
Arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46

ikerLeku PoDoLogiA ZentroA
Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

oineZ PoDoLogiA kLinikA
Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

PSikiAtrA
gALLAStegi PAbLo
Bergara / San Martin plaza 2-1. ezk. / 943 76 26 64

PSikoLogoAk
gArmenDiA LAnDer 
Arrasate / Obenerreka 2, 7H / 943 79 35 86

nuñeZ txomin 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

PSikoPeDAgogiA ZentroA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

yogA
SAmADhi yogA
Bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.
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d u e l a  5  u r t e

Debagoieneko ostatuek aurrei-
kuspen onak zituzten Aste San-
tuari begira. Duela bost urte 848 
toki zeuden gure ibarrean ostatu 
hartzeko eta oporraldia baino 
lehen erdiak baino gehiago bete-
ko zirela ziurtatu zuten.  Bisitari 
gehienak Madrildik eta Katalu-
niatik etorri ziren, eta baita Eus-
kal Herritik bertatik ere.

aste santurako eskaintza
2006-04 -12

d u e l a  1 0  u rt e

Duela hamar urte, 20 urte bete ziren Urku-
luko urtegiko lanak amaitu zirenetik. Beraz, 
orain 30 urte inguru bete dira Arrasate, 
Aretxabaleta, Bergara, Elgeta, Eskoriatza 
eta Oñatik Urkulutik edaten dutela. Aldun-
diaren proiektua izan zen. Ur eskasia eta 
behar handien Arrasatek zuen, baina beste 
herriei ere ur emaria ziurtatzeko jarri zen 
martxan Urkuluko urtegia. Lanek 380 milioi 
pezetako aurrekontua izan zuten. 

2001-04 -18

urkulu: bailarako egarri asetzaile
2001eko maiatzaren 13ko hauteskundeetan 
zazpi debagoiendar aurkeztu ziren legebil-
tzarkide izateko: Blanca Roncal arrasatearra 
(PSE-EE), Mireia Unamuno antzuolarra (EH), 
Rafa Uribarren arrasatearra (EAJ-EA), Iña-
ki Nafarrate aramaioarra (EAJ-EA), Xabier 
Zubizarreta arrasatearra (EH), Pello Urizar 
arrasatearra (EAJ-EA) eta Joseba Ugalde 
arrasatearra (EB-IU). Roncal eta Unamuno 
ziren aukera handien zutenak. 

2001-04 -15

zazpi debagoiendar Legebiltzarrerako

Urkuluko araztegia, 2001ean.  |   gOiENA

h e r r i ta r r a k

a
ramaioar peto-petoa dugu 
Xabier Uribarren (Aramaio-
ko Etxaguen auzoa, 1940). 

"Beti bizi izan naiz Aramaion", 
dio. Alaiak elkarteko zuzendari-
tza taldearen hileroko batzarrean 
harrapatu genuen; gustu handiz 
erantzun zituen gure galderak. 
Nolakoa izan da erretiratu elkarte-
ko presidente lana?
Zortzi urtez izan naiz Alaiak 
elkarteko presidente. Lau urte 
egin ostean, bazkideek berriro 
aukeratu ninduten, baina zortzi 
urte egin ostean bada garaia kar-
gua beste bati uzteko. Ondo dago 
jende berriari eta ni baino gaz-
teagoa denari aukera ematea; 
bai, horixe! Irailean utziko dut 
kargua, eta badugu hautagai 
posible bat; hala ere, 202 bazkideon 
artean erabakiko dugu zein izan-
go den presidente berria. 

Argitu behar da elkartearen 
egoitzan, erretiratuez gain, pen-
tsionistak –aurre-erretiroa eska-
tu dutenak– eta alargunak ere 
badaudela. Ni horien guztien 
presidente izan naiz orain arte. 
Zeintzuk izan dira Alaiak elkartea-
ren lorpen nagusiak?
Hasteko, elkartearen beraren 
funtzionamendua kudeatzea eta 
hobetzea bada lorpen bat. Izan 
ere, egoitza bizi-bizi dago eta 
elkarte baten moduan funtziona-

tzen du. Goiz zein arratsalde, 
egunero etortzen den jendea dago, 
karta jokoan edo bestelako planen 
bat egiteko. Horrez gain, urtean 
zehar ekitaldi ezberdinak anto-
latzen ditugu. Martxo amaiera 
eta apiril hasiera artean, esate-
rako, Extremadura aldera egin 
genuen bidaia. Eta noski, beste-
lako ekintzak ere antolatzen 
ditugu: denetariko karta txapel-
ketak, adibidez. Bestalde, Udala-
rekin ere kolaboratzen dugu. Hau 
da, talderen bat etortzen bada 
luncha edo dena delakoa presta-
tzeko lana ere hartzen dugu. 

Hala ere, azken lau urteotako 
helburu nagusia izan da eguneko 
zentroa irekitzea. Hasieran ezer 
gutxi egin genezakeela uste 
genuen, halakoak gure esku ez 
zeudelakoan. Baina Diputazioa-
rekin bilera bat egin genuen eta 
helburu hori lortzeko lan egiteko 
aukera eman ziguten. Horregatik 
asko borrokatu gara; lehen egu-
netan esaten ziguten ez zela jen-
derik egongo, baina erakutsi dugu 
Aramaiok bazuela eguneko zen-
tro bat izateko behar hori. Udalak 
jarri zuen lokala eta egun martxan 
da, sei lagunekin. 
Nola ikusten duzu Aramaio erreti-
ratu batendako? 
Arrasate gertu daukagu, zortzi 
kilometro eskasera. Egun distan-

tzia hori erraz gainditzeko modu-
koa da. Hala, Arrasaten zerbitzu 
guztiak asetzeko moduko eskain-
tza dugu. Hemendik asko joaten 
dira, esaterako, gimnasia, yoga 
edo pilates egitera. 

Erretiratuendako Aramaio 
nahiko ondo dago gertatuta. Edo-
zelan ere, datozen hamar urtee-
tarako plan orokorraren barruan 
zaharren egoitza bat eskatu dio-
gu Udalari. Are gehiago, egune-
ko zentroaren inaugurazioan 
Gizarte Zerbitzuetako diputatuak 
adierazi zuen hurrengo pausua 
egoitza izango zela. Hori asko 
gustatu zitzaidan. Beraz, gure 
hurrengo eginkizuna hori da, 
egoitza lortzea, hain zuzen. 
Aramaiok ba al du beharrik zaharren 
egoitza bat izateko? 
LKS enpresak ikerketa bat egin 
zuen eta bertan Aramaiok oso 
puntuazio handia lortu zuen. 
Lekua dela, distantzia dela... 
Horrek esan gura du beharra 

egon badagoela. Adibidez, Are-
txabaletakoaren estilokoa nahiko 
genuke, txikiagoa akaso, baina 
estilo horretakoa. Aurreikusita 
badago, hau da, plan orokorrean 
badu bere lekua. Gure lana orain, 
hori jarraitzea eta bultzatzea 
izango da. 
Zein da zure eguneroko lana? 
Elkartetik egunero pasatzen saia-
tzen naiz baina esandako moduan, 
zuzendaritza taldeko kide barik 
ezingo nuke guztia ondo eraman. 
Sei lagun gara taldean, hiru gizon 
eta hiru emakume. Bakoitzak 
bere betebeharra dauka: biltegi-
ko arduraduna, diruzainak, idaz-
kariak... Hilean batzar bat egiten 
dugu elkartearen gaineko gora-
beherak eguneratuta eramateko. 
Gaur [eguaztena] egin dugu api-
rileko batzarra. 

Azken finean, presidente lana 
ez da berezia, talde on batekin 
oso eramangarria da. Eta talde 
ona baino hobea daukat. 

Xabier Uribarren, Alaiak elkartearen egoitzako atarian.  |   JOkiN bErEziArtuA

Xabier uribarren  zortzi urte daramatza Alaiak 
erretiratu elkarteko presidente lanetan. gustura 
aritu dela dio, baina badela ordua lekukoa beste 
bati uzteko; irailean utziko du kargua.  |  JOkIN bErEZIArtuA 

"eguneko zentroa 
ireki ostean, gure 
hurrengo helburua 
da zaharren 
egoitza lortzea"

"talde on batekin 
eramangarria da 
nire lana, eta nik oso 
talde ona daukat"

"Ondo dago jende 
berriari nire kargua 
hartzeko aukera 
ematea; bai, horixe!"

nIre herrIan

'suITza TxIkIa' 
da aramaIo

ez dago ondo 
komunIkaTuTa

:)

:(

Aramaiok duen onena da 
herri txikia dela. Gu ez gara 
monarkikoak, baina Alfontso 
XIII.ak bere garaian Suitza 
txikia moduan bataiatu 
zuen. Bat nator adierazpen 
horrekin; oso gustuko dut 
herri txikia, lasaia eta oso 
polita delako. Gazte asko 
etorri da eta horrek bizia 
ematen dio. Hori bai, horrek 
zerbitzuak hobetu beharra 
ere ekarri du.  

Txarrena da ez dagoela 
ondo komunikatuta. 
Aramaiok bi irteera ditu, 
besterik ez. Orain 
Arrasaterako irteera 
zabaldu digute, eta nahiko 
ondo dago. Hala ere, 
bidegorri bat beharrezkoa 
da, bizikletan jende asko 
ibiltzen da-eta. Bestalde, 
Gasteizerako bidea ez dago 
ondo. Duela 40 urteko 
bidea da, eta nahiko estua. 

aramaIo
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H e r r i a k
oñaTI

MIrEIA bIkuñA  |  OñAti

Oñatiko Udalak erosketa publiko 
arduratsuarekiko konpromisoa 
onartu zuen martxoko osokoan. 
Testu horretan aipatzen da "eros-
keta publiko arduratsuak, etika, 
gizarte eta ingurumen hausnar-
keta ezberdinak dituzten eroske-
ta eta kontratazio publikoaren 
prozesuan sartzeari buruzko kon-
promisoa". Konpromiso horrekin, 
Udalak erosketa etikoak eta ingu-
rumenari errespetua diotenak 
egingo ditu. "Azken urteotan 
administrazio publikoan geroz 
eta kontzientziatuago gaude giza 
garapen iraunkor eta ardura 
sozialaren sustapenean dugun 
aktore paperaz, bai tokiko mailan, 
eta baita orokorrean ere", esan 
digu Lourdes Idoiaga alkateak.

etikoa, soziala eta berdea
Ikuspuntu horretatik, erosketa 
publiko etikoa, soziala eta berdea 
egingo dute aurrerantzean udal 
arduradunek. Etikoa nazioarteko 
lan erakundearen hitzarmenetan 
jasotako hizpideak eta lan bal-
dintza duinak –gutxieneko sol-
data, langileen eskubideak eta 
umeen lanaren kontrako borro-
ka– barneratzen dituelako, "ban-
ka etikoa edo bidezko merkata-
ritza bezalako ereduen aldeko 
apustua egiten duten hornitzaile, 
banatzaile eta produktuei lehen-
tasuna emanda".

Bestalde, erosketa soziala 
izango da, "hainbat alderdi" har-
tuko ditu-eta aintzat: enplegua, 
minusbaliotasunen bat eta gizar-
te-bazterketa egoera dauden per-
tsonen eta laneratzeko enpresen 
kontratazioa. "Orain onartu dugun 

konpromiso horren aurretik, 
hasita geunden erosketa soziala 
garatzen. 1996an sortu genuen 
Bidebarri zentroa Caritasekin, 
minusbaliotasuna zuten edo egoe-
ra ekonomiko larrian zeuden 
pertsonen gizarteratzea bultza-
tzeko", esan digu Idoiaga alka-
teak.

Azkenik, erosketa berdea egi-
terakoan, "ondasunak eta zerbi-
tzuak erosteko konpromisoa" 
hartu du Udalak. Baina ez baka-
rrik produktu, zerbitzu edo lanen 
irizpide ekonomiko edo teknikoak 
kontuan hartuz, baita horiek 
inguruarekiko duten jarrera kon-
tuan hartuz.

Ikuspegi orokorretik, udale-
rriko garapen sozial eta kultura-
lari laguntzen dieten jarduerak 
barneratzen dituzten enpresak 
lehenetsiko dituzte.

esperientzia aitzindaria 
Hitzarmenean adostutako kon-
promisoak aurrera eramateko, 
urtebetean, Udalak egindako 
kontratazio publiko guztien azter-
keta egin beharko du. Ondoren, 
etika, gizarte eta ingurumen iriz-
pideak nola sartu landuko dute. 
Irizpide orokorrak prestatuko 
dituzte. Horiek guztiak eginda, 
esperientzia pilotua abiaraziko 
dute. 

Aurrerantzean, erosketa etikoa, soziala eta berdea egingo dute udal arduradunek

urtebeteko epean egindako kontratazio guztien azterketa egin beharko dute

Erosketa publiko arduratsuarekiko 
konpromisoa hartu du Udalak

Iñigo eta Marga bonboiak egiten Bidebarri zentroan.  |   MirEiA bikuñA

1996a ezkero 
enplegua sortu

Bidebarri enplegu zentroa 
1996an sortu zuten. 
Helburu nagusia zen 
minusbaliatuei eta 
bazterketa egoeran 
zeudenei laneratzen 
laguntzea. Ordutik hona, 90 
bat pertsona pasa dira 
handik. Egun, 18 langile 
dituzte: 8 minusbaliatuak 
eta 7 laneratzeko 
hitzarmena dutenak. Horiek 
hiru urteko tartea dute 
beste enplegu bat 
topatzeko. Lau jardun ditu 
Bidebarrik: bi okindegi, 
vending zerbitzua, tailerra, 
eta bonboiak eta pastak 
egiteko tailerra.

Hitzarmenaren lau puntuak
hobekunTza Etika, gizarte eta ingurumen hirukoak Udalaren 
ardura sozialaren jarrerari dagokion hobekuntzaren instrumentu 
gisa jokatuko du, baita garapen iraunkorraren sustapen gisa ere.

FormazIoa Erakunde eta pertsona espezializatuekin elkarlanean, 
udal langile teknikoen sentsibilizazioan eta formazioan oinarritutako 
ekintzak garatu beharko ditu.

urTebeTe Kontratazio publikoen prozedura guztien azterketa 
egin beharko du urtebeteko epean.

marTxan IPInI Azterketa egin ondoren, egitasmo-pilotu edo 
ibilbide-orri esperimental bat ezarri beharko du Udal Gobernu 
Taldeak.
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ubANE MAdErA  |  ArrAsAtE

Inguruko aparkaleku batzuk ken-
du (15 bat) eta plazatxo bat, bi 
berdegune, zoladura berezitua 
eta argidun ikurra izango duen 
zutoina eraikiko dituzte Amaia 
Udal Antzokiaren aurreko aldean. 
Hori guztia egin gura du Udalak 
herriko antzokiak "sarrera duina" 
izan dezan. Izan ere, gaur egun, 
ezkutuan geratzen da antzokira-
ko sarrera, aparkaleku, edukion-
tzi, eta bestelako "oztopoen" 
artean. 

aparkalekuak kendu
Antzokirako sarrera berria gau-
zatzeko egingo dutena da Ariz-
mendi ikastolako patioko apar-
kalekuen zati bat antzokirako 
erabili, "garajeetako eskaileren 
etxolatxorainoko zatia", Elena 
Lete aparejadorearen esanetan. 
Horrek esan gura du patio barru-
ko zortzi bat aparkaleku eta kan-
poko zazpi kendu egingo dituz-
tela. 

edukiontziak lekualdatu
"Gaur egun antzokiaren aurrean 
dagoen berdegunearen pareko 
edukiontziak ere kendu egingo 
ditugu, eta garajeen eskaileren 
parera eraman; espaloia luzatuz 
egingo diegu lekua. Eta berdegu-
neari berari ere altuera txikitu 
egingo diogu, antzokiarendako 
bista irabazteko. Bestalde, oinez-

koen bidearen albo bietan ber-
deguneak eraikiko ditugu, eta 
erdian beste lorategitxo bat. Lora-
tegi horretan, gainera, jarlekua 
ipiniko dugu, eta erdiguneko 
berdegunearen ondoan, berriz, 
argidun farola moduko bat, bur-
dinazkoa, Amaia Antzokia ipin-
tzen duena", gaineratu du udal 
aparejadoreak.

harlauza bereziak
Sarrera berria, gainera, harlau-
za bereziekin jantziko dute, oinez-
koen gunea dela adierazteko; 
bizikletak lagatzeko "aparkale-
kutxoa" eraikiko dute bertan, eta 
inguruan dagoen zebrabidea, 
Correostik ateratzen dena, lekuz 
aldatu eta antzokirako sarreraren 
pareraino eramango dute: "Hel-

burua da jendea espaloitik ber-
tatik bideratzea antzokira", argi-
tu du Letek. 

hiru hilabete bukatzeko
Asteon onartu dute hori guztia 
eraikitzeko plegua. Lehiaketara 
aterako dute orain, 223.585,24 
euroko aurrekontuarekin. Behin 
obrak hasita, hiru hilabeteko 
epean bukatuko dituzte. 

Udalaren helburua da ekai-
nerako lanak adjudikatzea, eta 
modu horretan urrirako obrak 
bukatuta izatea, ikasturte hasie-
ratik ahalik eta gertuen. 

Igogailua eta txarteldegia
Bestalde, antzokiaren barruan 
egiten dabiltzan obrak Pazko Aste 
osterako bukatuta izango dituzte. 
Igogailua eta txarteldegia dabil-
tza egokitzen. 

Beheko solairutik lehen solai-
rura joango da igogailua, aretoa-
ren sarrerara, hain zuzen ere. 
Txarteldegiak, bestalde, leku 
berria hartuko du lanak amaitzen 
direnean. Eskumako aldean beha-
rrean, ezkerraldean joango da 
eta orain arteko txarteldegia bai-
no handiagoa izango da. Gainera, 
elbarriendako egokituta ere egon-
go da; hau da, altuera txikiagoa 
izango du.

Urtarrilaren 10ean hasi zituz-
ten obra horiek, 100.000 euro 
pasako aurrekontuarekin. 

Sarrera duina egingo diote Amaia 
Udal Antzokiari, urrirako
gaur egun antzokia "ezkutuan" geratzen da, automobil, edukiontzi eta beste 
oztopo batzuen atzean; sarrera "garbitu" egin gura du udalak

Antzokirako egin gura duten sarreraren infografia.  |   ArrAsAtEkO uDAlA

u.M.  |  ArrAsAtE

Baliteke aurtengoa gazteen doke 
txapelketaren azkenekoa izatea. 
Ohiturari jarraituz, Aste Santu 
aurreko domekarako egin dute 
hitzordua, oraingo honetarako, 
beraz. Baina iaz baino gazte gehia-
gok parte hartu ezean (iaz zortzi 
gaztek jokatu zuten dokean), SUDC 

elkarte antolatzaileak erabaki du 
aurtengoa azkena izango dela. 
"Aurten nahi genuen bertan behe-
ra utzi, baina batzar orokorrean 
komentatu genuenean eskatu 
ziguten aurtengoari eustea. Beraz, 
eutsi egingo diogu, baina gazte 
gutxi badator, bagabiltza pentsa-
tzen datorren urtean erretira-

tuendako-edo antolatzea Aste 
Santu aurreko txapelketa", adie-
razi du Juan Luis Arkauzek, SUDC 
elkarteko presidenteak.  

10-14 urte bitartekoak 
Domekako hitzorduari dagokio-
nez, 11:00etan hasiko da gazteen 
txapelketa. Komeni da, baina, 

izena emateko 10:30erako bertan, 
Monterron ondoko zelaian egotea, 
bikoteak antolatu, txapelketara-
ko zozketa egin eta 11:00etan 
jokoan hasi ahal izateko. Aurrei-
kuspena da eguerdi ingururako 
bukatuta izatea txapelketa. 

10-14 urte bitarteko gazteei 
zuzendutako deialdia da dome-
kako hori, eta "neskak zein muti-
koak" daude gonbidatuta. 

SUDC elkarteak sariak iraga-
rri ditu aurreneko lau irabaz-
leendako. 

Gazteendako doke txapelketa, galtzear 
Azkenaldian baino gazte gehiago agertu ezean, erretiratuendako antolatuko dute

u.M.  |  ArrAsAtE

Apirilaren 19rako hitzordua 
egin du EAk ezohiko hiri batza-
rra egiteko, 19:00etan, alkarte-
txean. 

Bestalde, iragarri du api-
rilaren 24rako Aberri Egunera 
joateko autobusa antolatu dute-
la. Gernikako manifestazioa-
rekin egingo dute bat, Inde-
pendentistak sareak antolatu-
takoarekin, 12:00etan. Gero, 
Jai Alai pilotalekura joango 
dira bazkaltzera. Izena alkar-
tetxean eman behar da.

Bukatzeko, posta bidez boz-
katzeko, martitzen, eguazten 
eta eguenean 18:00-20:00ak arte 
izango dira alkartetxean. 

Ezohiko hiri 
batzarra eta beste 
alkartetxean

O h a r r a k

lITeraTura lehIakeTak
Gaur, egubakoitza, 18:00etan 
banatuko dituzte AEDren aur-
tengo literatura lehiaketen 
sariak. 70 lanen artean, 14 
iritsi dira lehiaketako finale-
ra. Kulturateko Loramendi 
aretoan da hitzordua, 18:00etan, 
eta Miren Agur Meabe idazle 
ezaguna izango da gonbida-
tu.  

sanTa marIna, ludoTeka
Gaur, egubakoitza, Santa Mari-
nako ludotekaren 19. urteu-
rrena ospatzeko jaialdia egin-
go dute. Jolas erraldoiak 
izango dira, aurpegia margo-
tzeko aukera, giltzatakoak 
egingo dira, eta merendola ere 
iragarri du Txatxilipurdi elkar-
teak. Ludotekako bazkideak 
zein bazkide ez direnak gon-
bidatu gura ditu Txatxilipur-
dik jaialdira. 17:00etan hasi 
eta 20:00etan bukatuko dira 
ekitaldiak. 

baserrITarren azoka
Apirilaren hirugarren zapatua 
izanik, baserritarrek azoka 
ipiniko dute bihar Seber Altu-
be plazan. Ohi moduan, 09:00e-
tatik 14:00ak arte izango da 
baserriko produktuak eroste-
ko aukera. Eta erosleen artean 
baserriko produktuekin osa-
tutako otarrea zozketatuko 
dute amaieran. 

Gesalibar auzoa z/g.
Tel.: 943 79 99 61  ARRASATE

MEKANIKA, TXAPA ETA PINTURA

IBABE GARAJEA

ZENTRO PSIKOPEDAGOGIKOA

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

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

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

Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58
ARRASATE
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JOkIN bErEZIArtuA  |  ArrAsAtE

Eguaztenean aurkeztu zuten 
Arrasateko Ahotsak proiektua 
Kulturateko areto nagusian. 
Udalak 85 gonbidapen bidali 
zituen eta protagonista guztiak 
agertu ez ziren arren, asko izan 
ziren omenaldi ekitaldian. Eki-
taldiaren antolatzaileek –Badihar-
dugu euskara elkarteko eta Uda-
leko ordezkariak izan ziren 
aurkezpenean– eskerrak eman 
zizkieten Mondragoeko hizkera 
eta ondarea mantentzea helburu 
duen ekimenean parte hartzea-
gatik. 

"zuek ez duzue altxorra gorde"
Esker on hitzak besterik ez zuen 
Badiharduguko Aintzane Agirre-
beñak: "Ahotsak proiektuaren 
helburua da zuek barruan duzuen 

altxor hori jasota uztea. Altxorrak 
gorde egiten dira, baina zuek ez 
duzue gorde, zuen euskara, zuen 
ezagutza eta zuen bizipenak denon 
eskura utzi dituzue. Hori biziki 
eskertu gura dizuegu". 

Izan ere, lehengo Arrasate 
nolakoa zen erakusten duen tes-
tigantzak dira proiektu honen 
emaitza, betiere Arrasateko hiz-
kera jatorrean jasota. Badihar-
dugu euskara elkarteak aspaldi 
jarri zuen martxan Euskal Herri-
ko ahozko ondarea eta herri 
hizkerak katalogatzeko proiektua. 
Arrasateren kasuan, azken hiru 
urteetan hainbat elkarrizketa 
egin dituzte, AEDrekin eta Uda-
larekin elkarlanean. Proiektuan 
parte hartu duten adinekoek 
informazio asko dutela zioen 
Agirrebeñak: "Askotan galdetzen 

zenuten: 'Eta nik zer konta deza-
ket?'. Asko dakizue, kontatu 
diguzuen hainbat kontu sines-
gaitzak dira guretako; pelikula 

bateko parte balira bezala uler-
tzen ditugu. Eta kontu horiek 
guztiak zuek bizi egin dituzue; 
guretzako oso interesgarria izan 
da hori jaso eta jendearen esku-
ra uztea". 

Ekitaldian zenbait grabazio 
ikusi zituzten eta amaieran nork 
bere grabazioa eta diplomatxoa 
eraman zuen etxera. Arrasateko 
historia bizia dira eta esker onez 
jaso zuten oparia; ekitaldia bera 
ere asko gustatu zitzaien.  

"Grabazioak 
bihar edo etzi 
datozen 
gazteendako 
ondarea dira"
Adi-adi jarraitu zuen omenal-
di ekitaldia Patxi goikoleak. 
Ekitaldiaren aurretik gustura 
erantzun zituen Arrasate irra-
tiko lankideen galderak.  
gogoan duzu badihardugu-
koek egindako elkarrizketa?
Nahiko ahaztuta daukat. bada-
kit mutil bat etorri zela eta 
hainbat galdera egin zizkidala. 
batez ere nire gazte denborez 
egin genuen berba. gaztetako 
gure bizimodua nolakoa zen, 
neskatan nola egiten genuen, 
gure orduko zaletasunak... 
hamaika kontu. Etxean egin 
genuela akordatzen naiz. 
Zein iritzi duzu halako eki-
menen gainean?
grabazio horiek bihar edo etzi 
datozen gazteendako ondare 
moduan ikusten ditut. bai eus-
kara aldetik eta baita garai 
bateko kontuengatik ere. izan 
ere, asko aldatu dira gauzak. 
Orduko xelebrekeriak berres-
kuratzeko modu bat ere bada. 

PaTxI goIkolea 
OMENDuA

J.b.

Aspaldiko Arrasateren testigantza utzi 
digutenei esker ona eta oparia 
Ahotsak proiektuan parte hartu duten arrasatearrei omenaldia egin zieten

Ekitaldiaren amaieran talde argazkia atera zuten Kulturate kanpoan ekitaldira joan ziren protagonistek.  |   JOkiN bErEziArtuA

esTher goIkolea 
OMENDuA

"Ezer gutxi gogoratzen dut nire 
elkarrizketaz. Gogoan dut espero 
baino hobeto joan zela. Grabazio 
horiek inork erabili gura baditu, 
hortxe egongo dira." 

bITorIano eTxagIbel 
OMENDuA

"Ikaragarri gustatu zait ekitaldia, 
oso gustura egon naiz. Lan hori 
hartu duenak bete-betean asmatu 
du, bai horixe. Grabazioa etxera 
eramatea opari on bat da, gainera." 

J.b.  |  ArrAsAtE

Txatxilipurdiren udalekuetako 
izenematea maiatzaren 6ra arte 
dago zabalik. Hala ere, ohar garran-
tzitsu batzuk eman gura dizkiete 
izena emateko asmoa dutenei. 
Almikera joan gura dutenen txan-
da –orain Arrasatekoak ez direnek 
ere eman dezakete izena– "bereha-

la" beteko dela diote. Kosta ala 
Kosta-n izena emateko ez da ara-
zorik, oraingoz, eta antolatzaileek 
14 eta 16 urte artekoak izena ema-
tera animatu ditu: "Esperientzia 
ahaztezina da". Garaiongo udale-
kuetarako plazak betetzen doaz 
eta Oriokoetarako uztailetik 1etik 
11rako txanda bakarrik dago libre. 

Udaleku irekietarako, berriz, ize-
nematea azken egunerako ez uztea 
aholkatu dute, ez dira-eta epez 
kanpoko eskaerak onartuko. Azken 
horietan izena ematen dutenek, 
gainera, Bila eta pila mahai jokoa 
jasoko dute. 

Gogora ezazue non dagoen 
Txatxilipurdiren egoitza berria: 
Nafarroa etorbideko 23. zenbakian, 
udaltzaingoaren egoitza berriaren 
atzealdean eta INEMen parean. 
Hau da, gazteendako egokitu den 
parke berrian. 

Udalekuetan izena emateko azkar 
ibiltzeko eskatu du Txatxilipurdik

Arizmendiko batxilergoko 
lehen mailako ikasleek moda 
desfilea egingo dute gaur 
Amaia antzokian, 18:00etan. 
Datorren urtean egingo duten 
ikas bidairako dirua lortzeko 
asmoz egingo dute desfilea. 
Sarrera bost euro da; gaine-
rako ikasleendako, berriz, 
hiru euro da sarrera. 

Arizmendiko ikasleen 
moda desfilea gaur 
Amaian (18:00)

Santa Marina auzoko ludote-
kak 19 urte bete dituela ospa-
tuko dute gaur. Haurrek jolas 
erraldoiak egingo dituzte, 
aurpegia margotzeko aukera 
izango dute, baita giltzatakoak 
egiteko ere. Merienda ederra 
ere izango dute. Urteurren 
jaia 17:00etan hasi eta 20:00e-
tan amaituko da. 

Santa Marinako 
ludotekak 19 urte bete 
dituela ospatuko dute
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Elektrizitatea

Joan den asteburuan egin 
zuten Gipuzkoako eskolarte-
ko atletismo txapelketa, Ordi-
zian, eta LEKeko neska-mu-
tikoak seigarren sailkatu ziren. 
Hain zuzen, Eider Luengo, 
Alba Etxeandia, Nora Agirre, 
Ainhoa Merino, Nerea Elortza, 
Jone Uriarte eta Nerea Goñi 
lehiatu ziren atletismoko zor-
tzi modalitatetan. 

Oraingo asteburuan, berriz, 
Tolosan izango dira, bakar-
kako eskolarteko txapelketan 
parte hartzen, Alba Etxeandia, 
Maitane Iria, Eneko Carrascal 
eta Dani Martinez atleta gaz-
teak.

Leintz Eskola Kirola 
seigarren Gipuzkoako 
atletismo txapelketan

Arrasateko AGT Pilota Tal-
deko ordezkari Markel Moron 
pilotariak Zizun Nagusiko 
(Nafarroa) pilota torneoa ira-
bazi zuen joan den domekan. 
Txapelketa lau t'erdikoa izan 
zen, eta finalean Burlatako 
Andoni Agirre izan zuen 
aurrean (16-6).

Bestalde, alebin mailako 
Ander Murua, Imanol Elko-
robarrutia eta Ander Llodio 
ezingo dira Diputazioak anto-
latutako txapelketako finalean 
egon, finalerdietan kanporatu 
zituztelako. Hala ere, hilabe-
te hauetan sekulako lana egin 
dute torneo horretan.   

Markel Moronek Zizur 
Nagusiko torneoa 
irabazi du

Arrasate-Arlutz taldeko Liher 
Urrutia Gipuzkoako txapel-
dunorde izan zen joan den 
asteburuan, banakako moda-
litatean. Alebin mailako xake-
lariak lehen aldiz hartu zuen 
esku txapelketan, eta lau par-
t i da t a t ik  h i ru  i r abaz i 
zituen.

Domekan taldekako Gipuz-
koako eskolartekoa jokatu 
zuten Donostian eta Arrasate 
Herri Eskolako taldea hiru-
garren sailkatu zen. Taldean, 
Liher Urrutia, Eneko Carras-
cal, Asier Etxeberria eta Mikel 
Murua izan ziren.

Liher Urrutia bigarren 
geratu da Gipuzkoako 
xake txapelketan

xAbIEr urtZElAI  |  ArrAsAtE

Ointxe! eta Bergarako saskibaloi 
taldeak antolatuta saskibaloi 
ikastaroa jarri dute abian, Aste 
Santuan hasi eta uztailera bitar-
tean. Hala, ikastaroarekin esku-
ratuko duten tituluaz, ikasleak 
lehenengo mailako entrenatzai-
le izan ahalko dira, eta horrek 
probintzia mailako senior kate-
goriara arte entrenatzea ahalbi-
detuko du. 

Entrenatzaile kurtsoak hiru 
orduko 25 saio izango ditu eta 
alde teorikoa eta praktikoa tar-
tekatuko ditu. Ekaineko azken 
asterako Iturripen campus tek-
nikoa antolatu dute neska eta 
mutil gazteentzat, eta bertan 
izango dute ikasleek ikasitakoak 
praktikatzen jartzeko aukera.

maila handiko entrenatzaileak 
Irakasle lanetan, Debagoieneko 
entrenatzaileekin batera, fede-
razioko teknikariak arituko dira. 
Bertan izango dira lehenengo 
mailako ibarreko bi taldeetako 
entrenatzaileak, Josu Larreategi 
(MU) eta Xabier Igartua (Sustrai 
Aloña Mendi). Eta eurekin bate-
ra parte hartuko dute Ointxe!-ko 
kirol arduradun Gorka Zurutu-
tzak, ACBko epaile Ruben Sanche-
zek, Euskadi Irratiko saskibaloi 

aditu Aitor Uriondok eta ACBko 
Fuenlabrada taldeko entrena-
tzaile laguntzaile Jose Angel 
Samaniegok. Entrenatzaile iza-
teko kurtsoaren gaineko infor-
mazio gehiago, www.ointxe.org 
webgunean.

muk etxean jokatuko du
Bestalde, Mondragon Unibertsi-
tateak zapatuan jokatuko du, 
18:00etan, Centro de Estudios 
Mikeldi taldearen kontra. Liga 
amaieraz gozatzeko partiduak 
dira, helburua beteta dago-eta.

Larreategi entrenatzailea, jokalariei aginduak ematen.  |  ArtxibOA: JuliO cAllEJA.

Saskibaloi entrenatzaile izateko 
ikastaroa abian, uztailera bitartean
Arrasateko eta bergarako klubek antolatu dute, federazioaren laguntzarekin

x.u.  |  ArrAsAtE

Joan den domekan Dorletako 
Ama Eskolako Mugarri-Jay tal-
deko Alex Aranburu eta Jon Ander 
Kortabarria eta Lizarralde Kiro-
lak taldeko Mikel Iribecanpos 
mendiko bizikletako euskal selek-
zioaz egon ziren korritzen, Tute-
ran. Eta eurekin batera Beñat 
Burgi eta Aitor Pagaldai ere egon 
ziren lasterketan. 

Gazte mailan Alex Aranburu 
izan zen azkarrena; irteeratik 
egin zuen ihes, eta bakarrik hel-
mugaratu zen. Kortabarria 5. 
izan zen eta Burgi 11. postuan 
helmugaratu zen. Kadeteetan, 
berriz, Iribekanpos 7. izan zen  
eta Aitor Pagaldai 9. 

Asteburuan, berriz, Alex Aran-
buru eta Jon Ander Kortabarria 
Gipuzkoako Klasikoan izango 
dira, errepideko lasterketan.  

Alex Aranburu lehenengo, 
selekzioaren maillotarekin
Mugarri-Jay taldeko ziklista tuteran gailendu zen 

Alex Aranburu, alde nabarmenarekin, lehenengo helmugaratzen.  |  i.kOrtAbArriA.

z a l d i b a r
emaitzak

Fuxxion-Portaboleiros 2-4
steua del grifo-Fidel&discipu. 4-9
mcawendauen-ekaitz 7-2
abokajarro-dublin 5-5
iluntz-betrayer 5-4
dribling-betrayer 3-6

Partiduak

aPirilak 16, zaPatua
11:30 Cipris-iriztu /  antolatzaileak
*partidu bakarra jokatuko da oraingo astean.

oporraldi luzea, aste 
santuak direla-eta

Antolatzaileek egutegia 
burutzeko orduan, ez 
zuten kontutan eduki 
Aste Santutan jokalari 
askok bi asteko oporral-
dia izango zutela. Ondo-
rioz, apur bat berandu 
bada ere, egutegia egu-
neratu dute eta astebu-
ru honetan atzeratutako 
partidu bat baino ez dute 
aurreikusi, zapatu goi-
zean Ciprisek eta Iriztuk 
jokatuko dutena.

egutegia dagoenetan 
geratuko da

Azken orduko erabaki 
honen ondorioz, behin
-behineko egutegia 
dagoenetan geldituko 
da, baina aste bete atze-
ratuta. Talderen batek 
egutegi berriarekin 
arazoren bat baldin 
badauka, jar dadila 
harremanetan antola-
tzaileekin (634 447 592), 
ahalik eta azkarren 
–apirilean zehar–, ara-
zoari lehenbailehen 
irtenbidea emateko.

Arrasate Errugbi Taldekoak 
Aretxabaletara joango dira 
domekan (10:00-11:30) entre-
namendu ibiltariaren beste 
saio bat egitera. Bestalde, 
errugbi taldeei dagokienez 
gazte mailakoek baino ez 
dute asteburuan jokatuko, 
zapatuan (18:30) Duran-
gon.

Entrenamendu 
ibiltaria egingo dute 
errugbikoek Ibarran
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A.E.

Poesia errezitaldi musikatua egin zuen Miren Agur Meabe idazle 
lekeitiarrak eguaztenean Kulturateko Jokin Zaitegi aretoan. Bitsa 
eskuetan liburua oinarri hartuta egin zuen saioa Meabek. Apirilaren 
23an ospatuko den Liburuaren Egunaren harira antolatutako 
ekitaldia izan zen eguaztenekoa. 

Miren Agur Meaberen saioa

A.E.  |  ArrAsAtE

24. literatura lehiaketako sari 
banaketa gaur egingo dute Kul-
turaten. 18:30ean izango da 
ekitaldia eta hamalau sari bana-
tuko dituzte. AEDk antolatzen 
du literatura lehiaketa.

70 lan aurkeztu dituzte 
Lau atal izan ditu lehiaketak: 
ipuina, poesia, bertso-papera 
eta komikia izan dira atalak. 
Denera, 70 lan aurkeztu dituz-
te aurten.

Finalistak eta gaur saria 
jasoko dutenak izan dira: ipui-
nen sailean, Maria Oses, Alaz-
ne Zuazubiskar, Maialen Gallar-
do, Garazi Romero eta Maddi 

Labayen; poesia sailean, Gara-
zi Romero eta Jon Iraola; komi-
kia sailean, Aitor Gonzalez eta 
Aritz Irigoien; eta bertso-pape-
rean, Jone Perez Moreno, Mari-
xe Ruiz de Austri, Ane Zuazu-
bizkar Iñarra, Arantzazu Leto-
na Elizburu eta Asier Delgado 
Gartzia.

miren agur meabe 
Literatura lehiaketako sari 
banaketara idazle bat gonbida-
tu izaten dute. Hala, gaurko 
emanaldiko idazle gonbidatua 
Miren Agur Meabe bizkaitarra 
izango da. Asteon birritan egin 
du bisita Meabek Arrasateko 
Kulturate aretora.

Arrasate literatura sariak 
banatuko dituzte gaur

Liburuaren Egunaren harira 
antolatutako erakusketa da 
–apirilaren 23an da Liburua-
ren Eguna–. Kulturateko 
klaustroan daude ikusgai 
Carmen Domech egilearen 
lanak. Martitzenetik dome-
kara arte, 17:30etik 20:30era. 
Liburu fantastikoa da erakus-
ketaren izenburua.

'Liburu fantastikoak' 
erakusketa hilaren 
20ra arte ikusgai

100 ikasle inguru batuko dira 
gaur Kulturaten Aste Santu-
ko kontzertua eskaintzeko, 
18:30ean. Lau taldetan bana-
tuta joko dituzte musika lanak. 
Hainbat instrumentu entzu-
teko aukera egongo da, eta, 
duda barik, musika pieza 
politak eskainiko dituzte. 
Sarrera doan izango da.

Arrasate Musikaleko 
ikasleen Aste Santuko 
kontzertua gaur

ArANtZAZu EZkIbEl  |  ArrAsAtE

Eskola antzerkiaren 21. jardu-
naldia egin dute asteon. Marti-
tzenean eta eguaztenean eskole-
tako taldeen antzezpenak egin 
zituzten eta eskolako ikasleak 
eurak izan ziren protagonistak. 

Juanito Barberan Udaleko 
Hezkuntza teknikaria gustura 
zegoen jardunaldiok izandako 
erantzunarekin. Bost taldek jar-
dun zuten eskolako antzezpenetan. 
Martitzenean, 10:30ean hasita, 
Arizmendi (Gaztelupe A), Arra-
sate Institutua eta Arizmendi 
(Almen gunea) antzerki taldeek 
eskaini zituzten euren obrak. 
Gaixo Tranpatiak, Ibilian ibilian 
eta Irakasle gaiztoak lanak eskai-
ni zituzten, hurrenez hurren. 
Arratsaldean berriro ere errepi-
katu zituzten. Eguaztenean, aldiz, 
Arizmendi (Gaztelupe B) eta Arra-
sate Institutua B taldeek Bedera-
tzi ez da bederatzi eta Musu baten 
bila aurkeztu zituzten.

antzerki profesionala 
Jardunaldiok hiru fase izango 
dituzte: lehenengoa eginda, maia-
tzean izango da bigarrena. Antzer-
ki talde profesionalak etorriko 
dira Amaia antzokira, ikasleen 
aurrean antzeztera. Maiatzaren 
3an, 10ean eta 16an izango dira 
antzezpenak. 

Azkeneko fasean Lehen Hez-
kuntzako 6. mailako ikasleek 
Amaia antzokia bisitatuko dute. 
Lehenengo, gidoi didaktikoa egin-
go dute eta gero, ordubeteko 
bisita. "Antzerkiaren atzeko mun-
dua eta baliabide teknikoak eza-
gutzea izango da helburua", azal-
du du Barberanek. 

harrituta geratzen dira 
1996an hasi ziren eskola antzer-
kiaren topaketak modu honetara 
egiten, eta arrakasta izan dute. 
Orain arteko esperientzia kontuan 
hartuta neska-mutikoak gustura 
geratzen direla azaldu du Barbe-
ranek: "Harritu egiten dira atzeal-
dean dagoen muntaketarekin: 
altuera, sokak... baliabide tekni-
ko asko daude atzealdean". Hala, 
tresna pedagogiko interesgarria 
da ikasleendako.

2.000 ikasle inguru 
Antzezpenetan 70 gaztek inguruk 
parte hartu dute, eta talde pro-
fesionalak ikustera beste 2.000 
joango dira. Maiatzeko jardunal-

dietan nabarmentzekoa da Dar-dar 
taldeak eskainiko duen Etzi antzez-
lana. Ikasleek unitate didaktikoa 
egingo dute antzezlanaren gainean, 
eta hori landuko dute. 

Arrakasta izan dute eskolarteko 
antzerki jardunaldiek
Jardunaldien bigarren fasea maiatzean izango da; antzerki talde 
profesionalek ikasleen aurrean eskaini dituzte antzezlanak Amaian

Arizmendi ikastolako ikasleak Irakasle gaiztoak antzezten.  |   A.E.

AnTZErKI TALDE PrOfESIOnALAK
ANtzEzlANA EguNA ikuslEAk

txirulari magikoa Maiatzak 3 lHko 1., 2. eta 3. mailetakoak

Ogro txikia Maiatzak 10 lHko 4., 5. eta 6. mailetakoak

Etzi Maiatzak 16 DbHko 3. , 4. eta 5. mailetakoak

antzezpenak amaia antzokian izango dira 10:30ean eta 14:45ean.

943 71 17 68Iturriotz, 9 ARRASATE  Tel.: 943 79 81 82
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Eguaztenean, Korrika 17 herrira iristeko bezperan, Korrika Txikia egin 
zuten Mariaren Lagundiko, Aranzadiko eta San Martingo ikasleek. 
Euskalakari txikienek erdiguneko kaleak zeharkatu zituzten euskararen 
alde korrika eginda. Egindako esfortzutik errekuperatzeko, San Martin 
plazan San Joxepeko erretiratuek egindako txokolatea hartzeko aukera 
izan zuten; baita jolas egiteko ere.

Txikienek ere
euskalakariak 
direla erakusi 
dute

M.b.  |  bErgArA

Djembea jotzen ikasteko ikasta-
roa egingo dute Osintxun maia-
tzaren 5etik ekainaren 2ra. Egue-
netan izango dira eskolak, 18:00e-
tatik 20:00etara, Osintxuko 
ludotekan. Prezioari dagokionez, 
10 euro balio du ikastaroak.  

Edonork har dezake parte, 
baina lehentasuna izango dute 
bergararrek, eta izena emateko 
epea gaur, egubakoitza, buka-
tuko da. Ikastaroa antolatu dute 
Osintxuko herri batzarrak, 
Udalak eta Bizikasik. Izena 
emateko, deitu 943 76 93 94 tele-
fono zenbakira edo idatzi info@
bizikasu.com helbidera. 

sendabelar ikastaroa ere bai 
Bestalde, sendabelar ikastaroa 
ere antolatu dute Udalak eta 
Bizikasik. Hain zuzen ere, 
maiatzaren 10ean, 17an, 24an 
eta 31n izango dira saioak, 
17:00etatik 19:00etara, kultura 
etxean. Prezioa 20 euro da, 
eta, interesa duten guztiei 
zuzenduta badago ere, berga-
rarrek lehentasuna izango 
dute.  

Ikastarorako izena emate-
ko azken eguna maiatzaren 3a 
da. Bada, horretarako, kultu-
ra etxera joan behar da, edo 
943 77 91 59 telefono zenbaki-
ra deitu.

Djembe eta sendabelar ikastaroak 
antolatu dituzte maiatzerako

M.b.  |  bErgArA

Eguaztenean aurkeztu zuen EAJk 
maiatzeko hauteskundeetarako 
hautagai-zerrenda, Aintzane 
Oiarbide buru duela. Alderdi-
kideen eta GBBko presidente 
Joseba Egibarren babesarekin 
aurkeztu zuten. 

Aurkezpenean Oiarbidek 
esan zuenez, datozen lau urtee-
tan Bergararen etorkizuna dago 
jokoan, eta eurek Bergarari 
"garapen ekonomiko, industrial 
eta komertziala sustatzeko lan-
talde sendoa" eskaintzen diote. 
Eta gehitu zuen: "Gure seme
-alabek Bergaran bizi izateaz 
gain bertan lan egitea nahi dugu-
lako, industria proiektu berri-
tzaileak bilatu eta bultzatuko 

ditugu Aldundiarekin batera. 
Herri lehiakor, dinamiko, kul-
turazale, bizi izateko atsegin, 
zerbitzu onak dituena eta ahu-
lenekin solidarioa nahi dugu. 
Pertsonak bizi izateko herria".   

Aintzane Oiarbide buru dute-
la honako hautagaiek osatuko 
dute EAJren zerrenda: Rafa 
Amasorrain, Juan Jesus Alber-
di, Maite Barrena. Ander Alber-
di, Irune Galarraga, Lander 
Arregi, Maite Agirre, Iñigo Jau-
regi, Irune Ureta eta Oier Boli-
bar, M. Eugenia Igartza, Iñaki 
Arregi, Miren Idigoras, Ignacio 
Arriola, Itziar Zabala, Iñaki 
Arrondo, Miren Lazkano, Isabel 
Suinaga eta Jose M. Ormae-
txek.

"Herriaren garapenerako lantalde 
sendoa" aurkeztu du EAJk

Argazkioinaxxxx.  |   ArgAzkilAriAxxx

Herriko feria handiena 
bihar, Erramu-zapatua

MONIkA bElAstEgI  |  bErgArA

Bihar, Erramu-zapatuko feria 
egingo da herrian, eta, ohi beza-
la, gauza asko egongo da ikuste-
ko. 09:30ean irekiko dute eta 
bazkalordura arte ganadua, arti-
sauak, bertako jakiak... egongo 
dira erdigunean. Kontuan izan 
behar da, bestalde, Udalak mahoi 
janzteko gonbidapena egin diela 
herritarrei.

Ibargarai kalean ganadua 
egongo da ikusgai; Seminarioko 
jolaslekuan hegaztiak, animalia 
bitxiak eta baserriko makineria; 
San Martin plazan artisauak 
egongo dira eta Fraiskozurin eta 
Simon Arrietan bertoko produk-
tuak, besteak beste.

azokarekin batera... 
Saiheski dastatzea ere egongo 
da. 11:00etan hasiko da, Munibe 
plazan, Giokelaren eskutik. Ibar-
garain txorimalo erakusketa eta 
lehiaketa egingo dute Jardune-
koek. 11:30ean hasiko da erakus-
keta eta sari ematea 13:00etan 
egingo dute. 

14:30ean herri bazkaria egon-
go da, Udal Pilotalekuan, eta 400 
bat lagun espero dira. Txartelak 
erosteko azken eguna gaur, egu-
bakoitza, da, eta eskura daitezke 
16 eurotan –12 euro 12 urtetik 
beherakoek– Depor, Bule, Euxe-
bio eta Frontoiko tabernan. Txar-
telik soberan geratuz gero, bihar 
goizean salduko dute Udal Pilo-
talekuko leihatilan.

Arratsaldean, 17:30ean, umeen-
dako zezentxoak egongo dira 
Seminarioko jolaslekuan.

udaltzaingoaren oharrak 
Azoka dela-eta bihar zirkulazioan 
hainbat aldaketa egingo direla 
jakinarazi du Udaltzaingoak: 
batetik, Ibargarai kalea zirkula-
zioari guztiz itxita egongo da, lur 
azpiko aparkaleku publikoko 
sarreratik Miguel Altuna insti-
tuturaino. PESAko autobusak ez 
dira herri barruan ibiliko; beraz, 
Ibargarai 7ko eta Oxirondoko 
geltokiak zerbitzuz kanpo gera-
tuko dira. San Lorentzoko gelto-
kia Mutualiaren aurrean egongo 
da. Urbanoari dagokionez, pal-
mondoko biribilguneraino hel-
duko da, han buelta hartu eta 
saihesbidetik joango da Matxia-
tegi aldera. Beste aldeko ibilbidea 
Zurradero kaletik egingo du urba-
noak. 

Aparkaleku bereziak ere anto-
latuko dituzte Martinez de Irala 
eta San Martin ikastetxeetako 
jolaslekuetan.

Eguneko ekitaldietan mahoi jantzita parte hartzeko 
gonbidapena egin die udalak herritarrei

Ganadua Ibargarai kalean.  |   gOiENA

JOXAN
ARRAINDEGIA

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

Afariak

Plater konbinatuak

Ogitartekoak

Hanburgesak 

Sandwichak

Entsaladakbereziak
09:00etatik zabalik!

K
ay

ak Taberna

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

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

A R O Z T E G I A  -  A LT Z A R I A K
U G A R T E
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2010eko ERRENTA 
AITORPEN KANPAINA

Edu MENdIbIl  |  bErgArA

Dagoeneko itzuli da Irizar jaure-
gira KZgunea. Hain zuzen ere, 
hirugarren solairuko bi gela har-
tu ditu KZguneak. Apirilaren 5a 
ezkero dihardute Barrenkaleko 
jauregian eta telefono zenbakia 
aldatu egin dute. Hauxe da berria: 
943 76 38 65. Ane Untzurruntzaga 
da hango arduraduna eta Kristi-
na Hernandez ari da laguntzaile 
lanetan. Ohiko ordutegiari eutsi-
ko diote Irizarren: aste barruan 
09:00etatik 13:00etara eta 16:00e-
tatik 20:00etara.

Bergarako KZgunean 20 
ordenagailu dauzkate, zortzi 
erabiltzaileendako eta 12 ikas-
taroetarako. Ane Untzurrun-
tzagaren arabera, batez beste, 
35-40 erabiltzaile izaten dituzte 
egunero: "Egunaren arabera, 
zenbaitetan jende gehiago dator, 
baina orokorrean jende ugari 
dator, adin guztietakoak. Behar-
bada, ikastarotan jende nagu-
siagoa dabil, eta Interneten 
nabigatzera datozenen artean 
gazteak dira nagusi". 

Ikastaroak datorren astean 
Datorren astean egun bateko pare 
bat ikastaro izango dira, biak 

euskaraz: metapostarena (doane-
ko posta eta kutxa gotor elektro-
nikoa izateko) astelehenean 
16:00etatik 18:00etara; eta picnik 
(argazkien oinarrizko tratamen-
dua) martitzenean 11:00etatik 
13:00etara. 

Era berean, Aste Santuko 
oporren ostean honako ikastaro 
hauek emango dituzte: Google 
Calendar; metaposta; irudi digi-
talen tratamendua; eta Flickr. 
Azken bi ikastaro horien kasuan 
bi egunekoak dira, lau ordukoak 

denera. Edozein argibidetarako 
telefonoa edo e-maila erabil deza-
kezue: tutor.bergara@kzgunea.
net. KZguneko ordenagailuak 
erabili ahal izateko nahikoa da 
doaneko bazkide txartela esku-
ratzea.

Berritutako Irizar jauregira bueltan, hainbat 
ikastaro eskaintzen ditu KZguneak 
Ohiko ordutegiari eutsiko diote barrenkalen; 20 ordenagailu dauzkate irizarko hirugarren solairuan

Eguazten arratsaldean Internet ikastaroan ateratako irudia.  |  E.M.

O h a r r a k

urPekarITzako hasTaPen 
IkasTaroa maIaTzean
Nazioarteko urpekaritza bai-
mena eskuratzeko ikastaroa 
izango da Agorrosinen maia-
tzaren 3tik aurrera. Itsas 
praktikak Getarian egingo 
dira. Izenematea eta arbigi-
deak: 943 14 01 85, 678 90 36 
78 eta ksub@ksub.net.

erIzaInen lan-PolTsa 
mIzPIrualde egoITzan
Mizpirualde zaharren egoitzak 
jakinarazten du erizainen 
lan-poltsa sortu nahi duela. 
Informazio gehiago www.ber-
gara.net webgunean edo zaha-
rren egoitzan (943 76 13 68).

san JoxePekoak  
cadIzera IraIlean
San Joxepe erretiratuen elkar-
teak Andaluziara, Cadizera 
bidaia antolatu du irailaren 
19tik 26ra. Izenematea, maia-
tzaren 31ra arte zabalik. Argi-
bide gehiago erretiratuen 
egoitzan: 943 76 21 40.

E.M.  |  bErgArA

Bergarako Bilduk udal hau-
teskundeetarako hautagaien 
zerrenda eta programaren 
aurkezpen ekitaldia egingo 
du martitzenean, apirilak 19, 
Barrenkaleko Irizar jauregian, 
19:00etan. Ekitaldia ordu erdi 
ingurukoa izango da eta alka-
tegaiak hitza hartuko du, 
programaren ardatz nagusiak 
azaltzeko.

Bestalde, posta bidezko 
botoa eman ahal izateko bule-
goa zabaldu dute Barrenka-
leko Biltokin. Ordutegia hona-
ko hau izango da: astelehene-
tik egubakoitzera 10:30etik 
12:30era eta 18:00etatik 20:00e-
tara. Herritar guztiak gonbi-
datzen dituzte bulegotik pasa-
tzera eta posta bidezko bozka 
tramitatzera. Era berean, 
maiatzaren 22ko hauteskun-
deei buruzko informazioa 
eskainiko dute.

Bilduren 
aurkezpena 
martitzenean 
Irizarren

E.M.  |  bErgArA

San Pedro parrokia berritze lane-
tarako bi urtez itxiko dutela eta, 
gaur, egubakoitza, kontzertu 
berezia izango da bertan: Berga-
rako Stolz organoari "behin-behi-
neko agurra emateko", Musika 
Eskolako lagunak batuko dira 
San Pedron, 17:00etan. Hainbat 
pieza eskainiko dituzte. 

Hasiera baten, berritze lanek 
bi urte iraungo dute. Lehenbizi, 
kanpo aldetik egokituko dute 

eliza. Lehen faseko aurrekontua 
1,2 miloi euro da. Diputazioak 
400.000 euroko dirulaguntza agin-
du du. Besteak beste, nabearen 
teilatua eta dorrea konponduko 
dituzte. San Pedro parrokiako 
lehen faseko lanekin batera, Sier-
betan ere obrak egingo dituzte 
eraikina birmoldatzeko.

musika eskolakoak, Iruñera 
Bestalde, Apirilean musika egi-
tarauarekin jarraituz, Musika 

Eskolako Orkestrako kideak 
Iruñera joango dira bihar, zapa-
tua. Joaquin Maya Musika Esko-
lan egingo dute kontzertua, 
19:30ean. Bergararrek aurreko 

zapatuko bisita itzuliko diete 
nafarrei. Akordeoi ikasleak, 
berriz, Hernanin ospatuko den 
akordeoi topaketara joango dira 
bihar.

San Pedro parrokia itxiko 
dute gaur, berritze lanetarako
stolz organoari behin-behineko agurra egiteko, 
emanaldia izango da gaur san Pedron, 17:00etan

San Pedro parrokiko berritze lanek bi urte iraungo dute.  |   gOiENA
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Ariznoa
Azpeitxi

Bule
Depor

Etxagi
Euxebio II

Iraho
Sirimiri

Irish Pub Galways
Kai
Kaixo
Kayak

Ondo 
Erramu

pasau 
Zapatuan

Toki Ona
Usoa
Zunbeltz

Soraluce BKEko mutilak, Arrasaten jokatutako joaneko partiduan; kategoria dute jokoan.  |   xAbiEr urtzElAi

xAbIEr urtZElAI  |  bErgArA

Azken jardunaldietan nahita ere 
ezin zitzaizkion Soraluce BKEri 
gauzak horrenbeste okertu, eta 
ligako azken partidua baino ez 
da geratzen. Lehia erabakigarrie-
tan huts egin dute bergararrek, 
jokalariak ez daude urtarrilean 
edo otsailean egon ziren gorpu-
tzaldian, eta gainera, atzetik 
datozen kontrarioak inoiz baino 
hobeto jokatzen ari dira –eta par-
tiduak irabazten dabiltza. Egoe-
ra horretan daudela jokatuko 
dute domekan kategoriako talde 
onenetakoaren kontra, Arrasa-
teko Ford Mugarriren kontra.   

Joan den domekan, Bergarak 
(21 puntu) Leioaren kontra gal-
du berri –eta Deustuk (20) eta 
Basaurik (19) irabazi egin zute-

la jakinda, Muniategi ez zegoen 
baikor, baina egoera horri buel-
ta eman behar izan dio, talde 
osoak: "Ez zaigu besterik geratzen, 
guk atera behar dugulako hau 
aurrera". 

hil edo bizikoa 
Kazetariok sarri erabiltzen ditu-
gu termino nabarmenak: hil edo 
bizikoa. Domekako derbia, baina, 
halakoxea izango da, atzetik estu-
tzen dabiltzan bi kontrarioetako 
batek irabazi egingo duelako, ia 
seguru, eta Bergarak, gutxienez, 
puntu bat behar duelako: "Arra-
satekoek ez dute ezer jokoan, 
badakit ez direla kantxan bizia 
ematera etorriko, eta taldeko 
jokalari askok ere atsedena behar 
dutela. Baina, partidu serioa egin 
nahiko dute, eta guk ere maila 
serio hori erakutsi beharko dugu, 
partidua irabaztera irten, liga 
amaitu, eta datorren urtekoa 
prestatzen hasi".

Soraluce BKEk argi gorriak 
piztuta ekingo dio derbiari
Domekan labegaraietan erabakiko da bergarak 
kategoriari eusten dion, Ford Mugarriren kontra

esanak

"gure esku 
dago dena, 
baikorrak izan 
behar dugu" 

J o s e t Xo  M u n i at e g i   |   e n t r e n at z .

x.u.  |  ArrAsAtE

Maiatzaren 1ean egingo dute 
Bergarako 5+3 zikloturista mar-
txa, eta egun horretarako bolun-
tarioak behar dituzte, egunean 
bertan egin beharko diren lane-
tan laguntzeko. Hala, animatzen 
denak lokatzabttsaila@gmail.
com helbidera idatz dezala, izena 
ematen. Bestela, Bergarako I2 
eta Igartua dendetan ere eman 
ahal izango da izena boluntario 
moduan lan egiteko. 

Izenematea zabalik 
Eta boluntario moduan lan egi-
teko izena eman daitekeen neu-
rrian, egunean bertan ziklotu-
rista irteeran parte hartzeko ere 
zabalik dago izenematea. Izena 

emateko eta probaren gaineko 
informazio gehiago izateko, jo 
www.biciprecisionigartua.com 
webgunera. Bestela, Bergarako 
bizikleta dendetan ere eman ahal 
da izena. Izena aurrez emanda, 
federatuek 15 euro ordaindu 
beharko dituzte eta ez federatuek, 
24 euro. Egunean bertan izena 
ematea, berriz, garestiagoa izan-
go da: federatuek 20 euro eta 
federatuta ez daudenek, berriz, 
29 euro.  

Aurten zikloturismo martxe-
tan aldaketa nabarmenak egon-
go dira: ez dute inondik inora 
lasterketa izaera izango, ziklistak 
ez dira batera irtengo  eta proban 
zehar ez da tarte kronometratu-
rik egongo.

Boluntarioak behar dituzte 
martxa zikloturista antolatzeko

Sumofic Lokatzako mutilak Gipuzkoako Klasikoan 
izango dira bihar, zapatua, Zumaian
Bihar, Zumaian, Sumoficeko txirrindulari gazteak Gipuzkoako 
Klasikoan lehiatuko dira –iaz Bergaran izan zen lasterketa– Esta-
tuko gainontzeko selekzio autonomikoko txirrindulariekin bate-
ra –Ulmakoak eta Dorletako Amakoak ere izango dira–. Laster-
ketak, beraz, izugarrizko maila izango du. Bestalde, aipatzekoa 
da joan den astean Egian Sumoficeko mutilek egindako lana, eta 
azpimarratzekoa Eneko Lizarraldek lortutako podiuma.

Infantil mailako saskibaloi taldeak Gipuzkoako 
txapelketako finala jokatuko du Astigarragan 
Domeka eguerdian (12:15) jokatuko dute Oiartzabalen eta Gari-
tanoren gaztetxoek infantil mailako txapelketako finala. Fina-
lerdia Añorgako Interren kontra jokatu zuten, eta emozio han-
diko norgehiagoka izan zen (38-32). Hala, Bergarako klubean 
orain dela hiru urte hasi zuten proiektua –harrobia behar den 
moduan lantzea– hasi da fruituak ematen. Bestalde, talde nagu-
siak kategoriaz igotzeko borrokan dihardu oraindik. Urbinaren 
mutilek gaur, egubakoitza, jokatuko dute (20:15), Zumarragan.
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Zuberoako Larraine herriko 
biztanleek egingo dute Teles-
foro Monzoni buruzko pas-
torala. Dagoeneko hasi dira 
Jean Bordaxa idazle zubero-
tarrak idatzitako pastorala 
entseatzen. Abuztuan eskai-
niko dute pastorala Larrainen; 
ondoren, Bergaran eskainiko 
dute  Monzoni  buruzko 
lana.

Bihar, zapatua, Mieresko orfeoiak 
kontzertua eskainiko du Santa 
Marina parrokian, 20:00etan. 
Izan ere, Asturiasko abesbatza 
zaharrena da Miereskoa, eta 
Espainiako zaharrenetarikoa. 
Vicente J. Sanchez Garcia da 
abesbatzako zuzendaria eta pre-
sidentea Juan Rionda Mier da. 
Bada, ekitaldi berezia egingo du 
abesbatzak.

Mieresko orfeoiak 
kontzertua eskainiko du 
Santa Marina parrokian

Hasi dira Telesforo 
Monzonen gaineko 
pastorala gertatzen

Avilesko (Asturias) margola-
rien lanekin osatutako era-
kusketa zabaldu zuten apiri-
laren 8an eta maiatzaren 1era 
arte egongo da ikusgai. Aroz-
tegi aretoko ordutegia da: 
martitzenetik egubakoitzera 
18:00etatik 20:30era; zapatuetan  
12:00etatik 14:00etara eta 18:00e-
tatik 20:30era; eta domeketan 
12:00etatik 14:00etara.

Avilesko margolarien 
lanak maiatzaren 1era 
arte ikusgai

A.E.  |  bErgArA

Gaur, Erramu-zapatuko bezpera, 
puntako bertsolarien saioa izan-
go da Udal Pilotalekuan. 22:30ean 
hasiko da saioa eta sarrera bost 
euro kostako da. 

sarrerak ordubete lehenago
Parte hartuko duten bertsolariak 
izango dira: Andoni Egaña, Aitor 
Sarriegi, Jexux Mari Irazu, Onin-

tza Enbeita eta Odei Barroso. 
Gai-jartzaile lanetan Irati Agi-
rreazaldegi elgoibartarrak jar-
dungo du. 

Sarrerak erosteko ordubete 
lehenago zabalduko dituzte pilo-
talekuko leihatilak.

ohiko bilakatu den ekitaldia
Erramu-zapatuko bertso-saioa 
dagoeneko ohiko bilakatu da 

herrian. Garai baten, zapatuan 
bertan izaten zen saioa, baina, 
azkenaldian, egubakoitzera pasa 
dute eta arrakasta izan du egun 
aldaketak.

Bertso-saioan, lau urtez 
jarraian Euskal Herriko txapeldun 
izan den Andoni Egañak parte 
hartuko du. Ikusmin handia piz-
ten duen bertsolaria da zarauz-
tarra.

Puntako bertsolarien saioa gaur pilotalekuan

A.E.  |  bErgArA

Apirilean Musika egitasmoa-
ren barruan hainbat ekitaldi 
antolatu dituzte aste bukae-
rarako. Musika Eskolako 
neska-mutikoak jo eta su ibi-
liko dira emanaldiak egiten; 
ez bakarrik herrian, baita 
Bergaratik kanpo ere. 

Gaur, esaterako, musika 
tailerreko eta gitarrako ikas-
leek emanaldia egingo dute 
Zabalotegi aretoan. Munduko 
musikak eskainiko dituzte. 
Gainera, ekitaldi berezia 
izango da; izan ere, proiek-
zioak erabiliko dituzte euren 
musika jendearengana hel-
tzeko. Ekitaldia 18:00etan 
izango da.

Iruñearekin elkartrukea 
Musika Eskolako orkestran 
dihardutenak Iruñean izango 
dira gaur, Joakin Maya musi-
ka eskolakoekin jotzen, 
19:30ean. Elkartrukea egin 
dute bi eskolok. 

Bestalde, gaur, egubakoi-
tza, Debagoieneko musika 
eskolen kontzertua izango da 
Oñatin. 18:30ean izango da 
kontzertua, Santa Ana aretoan. 
Bergarako ordezkaria Konbo 
taldea izango da.

Bihar, zapatua, Bergarako 
akordeoi ikasleak Hernanira 
joango dira han egingo duten 
akordeoi topaketara. Goizean 
kalejira egingo dute herriko 
kaleetan eta arratsaldean 
kontzertua eskainiko dute 
musikari guztiek batera. 

Munduko 
musiken 
emanaldia 
Zabalotegin

ArANtZAZu EZkIbEl  |  bErgArA

Grafitiak, kontzertua, dantzak... 
denetarik izango da bihar, zapa-
tua, herriko kaleetan. Gaztetxe-
ko lagunek antolatuta hip-hop 
eguna egingo dute. Erramu-za-
patuak giro berezia izango du 
horrela. 

Arratsalde partean hasiko 
dituzte ekitaldiak. Hainbat artis-
tak grafiti erakustaldia egingo 
dute herriko kaleetan.

doako kontzertua 
Gauean Norte Apache taldeak 
kontzertua eskainiko du gazte-
txean. 22:30ean izango da ema-
naldia, eta doan, gainera. Bilbo-
ko taldea da Norte Apache eta 
gaur egungo musika panoraman 
euskal rapero bakarrenetakoak 
dira. Hesiaren beste aldean diskoa 

aurkeztuko dute Bergarako gaz-
tetxean. Ray Sai MC bilbotarrak 
eta Gaizka MC santurtziarrak 
sortu zuten taldea 2008an; gerora, 
Aitor batu zitzaien DJ lanetan.

Euskal Rap Euskaraz lelopean 
eskaintzen dituzte kontzertuak 
bilbotarrek.

break dance erakustaldia 
Norte Apache taldearen emanal-
diaren ondoren, Shai Shin Kru 
taldeak break dance erakustaldia 
egingo du. Festa jarraitzeko, 
Mufasah artistak beat-box era-
kustaldia egingo du. Gainera, 
gaua girotzen hainbat disko-jar-
tzailek jardungo dute gazte-
txean. 

Domekan, ostera, gaztetxeko 
zineklub emanaldia egingo dute: 
Los edukadores filma.

Hip-hop eguna antolatu 
dute gaztetxekoek 
Erramu-zapatua girotzeko
bergarako gaztetxean Norte Apache taldeak 
kontzertuak eskainiko du, 22:30ean hasita

norte Apache taldekoak Santutxuko herrikoan.  |   MysPAcE

GIARTZU gimnasioa / estetika zentroa
Tel.: 943 76 30 05 / 943 76 35 71   BERGARA   www.giartzu.com 

Juan mari belategi
(Jiu-Jitsu defentsa pertsonal irakaslea)

Juan Mari, zergatik uste 
duzu, defentsa pertso-
nala eskoletan irakastea 
derrigorrezkoa izan 
beharko litzatekeela?
Defentsa pertsonala praktika-
tzen dutenek segurtasun gehia-
go izaten duten euren burua-
rengan. Segurtasuna kalean 
baina baita lanean, adibidez.

Nori zuzenduta dago?
Edonork egin dezake. Ez dago 
ez adin mugarik ezta muga 
fisikorik ere. Norberak bere 
egoerari hobeto dagokion tek-
nika erabiltzen du.

Defentsa pertsonala 
gehiagora doa?
Bai hala da. Gero eta jende 
gehiago animatzen da defen-
tsa pertsonalera, esan beza-
la, zure buruarengan segur-
tasuna sortzen baitu. Gaine-
ra, teknikak samurragoak 
dira.

Zer eskaintzen du?
Entrenatu egiten baduzu elas-
tikotasuna, indarra... irabaz-
ten duzu. Hasteko ez dira 
beharrezko ezaugarriak baina 
praktikatuta irabazi egiten 
dituzu.

"edonork praktikatu dezake defentsa 
pertsonala, ez dago mugarik"

Luis, 1986an hasi zinen 
karatean eta Espainiar 
Karate Federazioak eta 
Kirol Batzorde Nazio-
nalak emaniko titulu 
ofiziala duzu.
Bai hala da. Gaztetatik izan ditut 
arte martzialak gustuko eta orain-
dik ere horretan dihardut.

Zer eskaintzen du kara-
teak?
Arte martzialek orokorrean 
diziplina, seriotasuna, auto-
kontro la ,  segurtasuna… 

eskaintzen dute. Ez bakarrik 
defendatzeko izan dezakezun 
segurtasuna baita ere zure 
buruarekiko segurtasuna.
Denondako da ona karatea, 
baina batez ere oso ona da 
umeendako. Bost urterekin 
has daitezke karatea prakti-
katzen.

Eta fisikoki?
Fisikoki ezaugarri asko ematen 
ditu: indarra, oreka, koordina-
zioa... kirol askok eskaintzen 
dutena teknika bakarrean.

"karateak zeure buruarekiko 
segurtasuna ematen du"

Luis Alberto muñoz / Julen iñurrieta
(Karate eta defentsa pertsonal irakasleak jolasean karatean 
dabiltzan ume batzuekin)
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MirEiA bikuñA

"Maitatu, ikasi, ari... euskalakari" 
oihukatu zuten ikastetxeetako 
neska-mutikoek eguaztenean. 
Korrika Txikia egin zuten. Ibilbide 
hau egin zuten: plaza, Etxaluze, 
Euskadi etorbidea, Bakardadeko 
Ama kalea eta plaza.

Ika, ika, ika, 
hemen dago 
Korrika!

O h a r r a k

deIaldIa
Oñatiko odol-emaileen taldeak 
odol-ateratzea egingo du gaur. 
18:00etatik 20:00etara egongo 
dira ikastolako aretoan.

PosTa bIdezko boToa
Maiatzaren 22an botoa eman 
ezin dutenek batzokian egin 
ahal dituzte tramiteak. Aste-
lehenetik egubakoitzera egongo 
dira, 18:00etatik 20:00etara, pos-

ta bidezko botoa ematen lagun-
tzeko. Informazio gehiago gura 
dutenek 943 78 01 17 telefonora 
dei dezakete edo batzokitik pasa 
daitezke bulegoa zabalik dagoen 
orduetan.

kzgunea
Apirilean ikastaroak egingo 
dituzte KZgunean. Informazio 
gehiagorako, mezua bidali tutor.
onati@kzgunea.net helbidera.

M.b.  |  OñAti

Manoli Barrenetxea (Bergara, 
1959) izango da alderdi sozialis-
tak Oñatirako osatu duen zerren-
dako buru udal hauteskundeetan. 
PSE-EEk zinegotzi bat izan du 
azken agintaldian.

Manoli Barrenetxeak adie-
razi du kudeaketa "garden eta 
efizientea" egin nahi duela, 
Oñatiko herriak dituen bene-
tako beharrei erantzungo diena. 
Bestalde, esan du oñatiarren 
bizi kalitatea hobetzeko lan 
egingo duela, eta herriarekiko 
"dedikazioa eta konpromisoa" 
erabatekoak izango direla. Asmo 
eta helburu horiekin aurkez-
tuko da maiatzaren 22ko udal 
hauteskundeetara.

blanca roncalen ordez
Manoli Barrenetxeak Blanca 
Roncal ordezkatu zuen Oñatiko 
Udalean, 2010eko otsailean. 
Bergarako alderdi sozialistako 
alkategai Mari Karmen Barre-
netxearen ahizpa da.

Manoli Barrenetxea izango da 
PSE-EEren zerrendaburua

Manoli Barrenetxea.  |   gOiENA

MIrEIA bIkuIñA  |  OñAti

38. udaberri txapelketako bigarren 
jardunaldia jokatuko dute bihar 
Lehen Hezkuntzako 3. mailatik 
DBHko 4. mailara arteko neska
-mutiko eta gazteek. Eskola kiro-
leko koordinatzaileak martitze-
nero biltzen dira aste bukaerako 
partiduak eta kirolak zehazteko. 
Eurekin egin dugu berba.
dbHko gazteak udaberri txapelke-
tan lehiatuko dira.
Urritik apirilera egiten ditugun 
jardueretan ez dute parte hartzen, 
federatutako kiroletan jokatzen 
dutelako. Baina orain, txapelke-
ta gehienak bukatzear daude, eta 
aukera ematen diegu kirola egiten 
jarraitzeko.

Udaberri txapelketaren asmoa 
hori da, kirol jarduera luzatzea. 
Ikasturtea bukatu arte kirol ekin-
tzak antolatzea.
Zenbat neska-mutikok dihardute 
udaberri txapelketan?
Lehen Hezkuntzako 3. mailatik 
6. mailara arte 350. DBHko datuak 
ez ditugu oraindik, baina, horiek 
batuta, 500 inguru izango dira.

Dena den, neguan zehar esko-
la kirolean jarduten dutenek 
parte hartzen dute udaberri txa-
pelketan.
Nola antolatzen duzue eskola kiro-
la urtean zehar?
Bi ataletan banatzen dugu: irai-
letik Aste Santura arte egiten 

dugu lehena. 3., 4., eta 5. maile-
takoekin ez dugu sailkapenik 
egiten, baina bai 6. mailakoekin. 
Horien kasuan, talde onenak 
Gipuzkoako txapelketarako sail-
katzen dira. Bigarren atala izaten 
da udaberri txapelketa.

Bi ataletan eskaintzen ditugu 
taldekako eta banakako kiro-
lak.
Ikastetxe bakoitzak koordinatzaile 
propioak ditu.
Hala da. Une honetan gaude Erre-
kalde Herri Eskolan Borja Moiua, 
Txantxiku ikastolan Lierni Axpe, 
Zuazola-Larraña institutuan Jose 
Mari Pereda eta Elkar Hezin Joxan 
Larrea eta Isma Zubia. Elkarrekin 
egiten dugu lan, eta agenda anto-
latzen dugu.

Zeintzuk dira eskola kirolaren hel-
buru nagusiak?
Gaztetatik kirola ezagutzen dute. 
Oñatin kirola egiteko ohitura 
handia dago, eta gehien egiten 
diren kirolak ezagutzea inpor-
tantea da. Hortik hasten gara, 
kirolak nolakoak diren erakus-
ten. 

Gainera, kirolak onura asko 
ditu: fisikoki ondo egoteko eta 
hartu-emanak egiteko. Hori ere 
helburu inportantea da. Eskola 
kirolaren bidez beste ikastetxe 
batzuetako neska-mutikoak eza-
gutzen dituzte. Taldetan banatzen 
ditugu eta lagun berriak egiten 
dituzte. 

Eskola kirola erakargarria 
eta osasungarria da.
behin izena eman ondoren, nolako 
parte-hartzea izaten dute umeek 
eta gurasoek?
Ona. Taldekako jarduerak egiten 
ditugunean guztiak etortzen dira. 
Banakako kirolak direnean, par-
te-hartzea jaitsi egiten da, batez 
ere ohikoak ez diren kirolak dire-
nean. 

Bestalde, gurasoek ez dute 
kalerik egiten. Eurak dira taldeen 
arduradunak, entrenatzaileak. 
Euren laguntza ezinbestekoa da. 
Orain dela urte batzuk entrena-
tzaileak izaten genituen, baina 
badira urte batzuk ardura hori 
gurasoengan uzten duguna.

irati, isma, Lierni, Joxan eta Jone | eskola kiroleko koordinatzaileak

"Eskola kirola osasungarria eta 
erakargarria da umeendako" 

Irati Goionaga, Isma Zubia, Lierni Axpe, Jone Larrea eta Joxean Larrea.  |   ArgAzkilAriAxxx

Ekainera arte udaberri txapelketa egingo dute zapatuetan

Herriko ikastetxeetako 500 bat neska-mutiko eta gaztek jardungo dute

"udaberri 
txapelketaren 
asmoa da kirol 
jarduera luzatzea"

"gurasoen lana 
inportantea da; 
eurak dira taldeen 
arduradunak"

Bihar hasiko dituzte Gesaltza
-Arrikrutz-Jaturabe konplexu 
karstikoa ezagutzeko espe-
leoabentura irteerak. 3-4 ordu-
ko irteera da eta beharrezkoa 
da material erosoa, katiuskak 
eta frontala eroatea. Gehienez  
16 urtetik gorako 20 pertsona 
onartuko dituzte, eta intere-
satuek aldez aurretik eman 
behar dute izena, 943 08 20 00 
telefonoan.

Orain hasi eta urrira bitar-
tean Arrikrutz barne-barnetik 
ezagutzeko hainbat irteera 
egingo dituzte; hain zuzen 
ere, maiatzean, ekainean, 
uztailean, abuztuan, irailean 
eta urrian.

Espeleoabentura 
irteera egingo dute 
bihar Arrikrutzera

Oñatiko Askapenak hainbat 
ekitaldi antolatu ditu dome-
kan, hilak 17, nazioarteko 
preso politikoen eguna ospa-
tzeko. Egitarau zabala pres-
tatu dute, Jaengo espetxean 
dagoen Joseba Arregi oña-
tiarrak egindako marrazki 
batekin. Egitarauaren hel-
burua da Kolonbiako presoen 
egoera erakustea. Gaurtik 
30era arte erakusketa egon-
go da Arranon eta gaur elka-
rretaratzea egingo dute pla-
zan, 20:00etan. Bestalde, 
domekan, Arregiren marraz-
kiarekin egindako postalak 
idazteko aukera egongo da, 
18:00etan hasita.

Hainbat ekitaldi   
preso politikoen 
nazioarteko egunean

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

OÑATI

Pintura eta 
osagarrien salmenta

Era guztietako 
margolanak.

Gezalaga Margoak
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Oñati Turismok 27. Alimara 
saria irabazi du Bartzelonan
M.b.  |  OñAti

Oñati Turismok beste sari bat 
irabazi du. Oraingo honetan, 
27. Alimara saria eskuratu du 
Bartzelonan. Ikerne Altube 
Oñati Turismoko arduradunak 
eta Ernesto Murgiondo Oñati-
ko zinegotzi eta Gipuzkoako 
Turismo zuzendariak jaso zuten 
saria.

Turismoaren sustapeneko 
materiala katalanez editatzea-
gatik irabazi du saria Oñati 
Turismok. Kataluniako Gene-
ralitatek eta beste hainbat 
erakundek bultzatutako sari-
keta da. Hain justu ere, Hiz-
kuntza Politikarako Zuzenda-
ritzak eta Turismo Zuzendari-
tzak. Eta erakundeek eta 
enpresek katalanaren ohiko 
hizkuntza-eremutik kanpo kata-
lanez materiala sortu eta edi-
tatzeko egindako esfortzua 
aitortu nahi du.

erakunde ezberdinak 
Bartzelonako Alimara hotelean 
banatu dituzte 27. edizioko 
Alimara sariak. Aitorpen hori 
turismoaren sektorean eta 
ostalaritzan egiten duten aha-
leginagatik saritzen du Alima-
rak, SITC edo Kataluniako 
nazioarteko turismo jaialdia-
rekin batera. Erakunde publi-
ko nahiz pribatuek jasotzen 
dituzte sariok. 

Hilaren 8an egindako sari 
banaketan beste hainbat enpre-
sa eta erakunde saritu zituzten; 
besteak beste, Asturias lo dice 
todo kanpaina, www.zarago-
zaturismo.es, www.buscoun-
viaje.com eta www.andalucia.
org. atariak, Costa Bravak 
egindako braille gida eta Sagra-
da Familia Fundazioaren 
batzordea. Guztiek jaso dute 
egindako lanarengatik aitor-
pena.

Ikerne Altube eta Ernesto Murgiondo sariarekin.  |   gOiENA

Bergarako igerilariek Oñatikoekin batera dihardute aurten.  |   gOiENA

MIrEIA bIkuñA  |  OñAti

Tabernaren itxierak badauka 
data: apirilaren 30a. Azken txan-
pan sartuko dira Guria taberna-
ren omenezko ekitaldiak. Herri-
tar talde bat buru-belarri ibili da 
azken hilabeteotan aste bukae-
rarako ekitaldiak antolatzen. 
Egitarau zabala prestatu dute 
biharko eta etziko. 

Festa Guria tabernaren 
aurrean hasiko dute, bihar, 
12:30ean. Triki-txarangak giro-
tuta salda banatuko dute. Ondo-
ren, herri bazkaria egingo dute 
Etxeberria jatetxean. "200 lagu-
nendako tokia dago, eta 200 lagun 
batuko gara. Txartel guztiak 
banatu dira", esan digu Guriako 
Anton Azpiazuk. 

musika, musika eta musika
Bazkalostea girotzeko, kontzer-
tua egingo dute hainbat taldek 

tabernaren aurreko parkean; 
alegia, Kale Barriko plazatxoan. 
Besteak beste egongo dira Saz 
le Bolo talde mitikoa, Joxe Mari 
Anduaga bakarlaria, Hertzainak 
taldearen bertsioak egiten dituen 
taldea eta egungo musika egiten 
duten Drakes eta CC627 taldeak. 
Nork bere emanaldia egingo du. 
Zuzeneko jaialdia 17:00etan hasi 
eta 22:00ak aldera bukatuko 
dute. 

Bestelako musika gustuko 
dutenendako, DJ Soraluzek disko
-festa egingo du toki berean. 
22:00etan hasita. 1970eko eta 1980-
ko hamarkadetako kantuak jarri-
ko ditu.

Ekitaldi herrikoiaren azken 
hitzorduak etzi, domekan, egingo 
dituzte: alde batetik, 17:30ean, 
erraldoi eta buruhandien kaleji-
ra egingo dute; beste alde batetik, 
19:00etan, Los Numeros Uno tal-

deak kontzertua egingo du. Ber-
tsioak izango dira zuzenekoaren 
muina.

azkena hilaren 30ean...
Ekitaldi herrikoiarekin bukatu-
tzat emango dituzte Guriaren 
omeneko ekintzak. Edo ez. "Ateak 
itxiko ditugu hilaren 30ean, zapa-
tua. Akaso egun horretan zerbait 
berezia egingo dugu. Baina, ez 
daukagu ezer lotuta", dio Azpia-
zuk.

Azken hilabeteotan lepo bete 
da taberna barrua eta kanpoaldea 
han egindako kontzertuak jarrai-
tzeko. Pettik egin zuen lehena 
2010a bukatu aurretik. Haren 
ondoren etorri dira Mara, Sorkun, 
Airean, Boni Offogo, Txuleton's, 
Kepa Zelaia eta Ander Etxaniz, 
Ruper, Quimi Portet, Mursego 
eta Jabier Mugurutza. Luxuzko 
musikariak.

200 herritar batuko dira 
Guriaren omenezko bazkarian
Ekitaldi herrikoia egingo dute bihar eta etzi tabernaren kanpoko plazan

Udal hauteskundeetarako Oñatiko Bildu koalizioa aurkeztuko 
dute bihar, 13:00etan, herriko plazan. Ekitaldian, bertsolariek, 
dantzariek eta trikitilariek hartuko dute parte. Bestalde, Oñati-
ko koalizioaren alkategaiak hitza hartu eta zerrendako kide 
guztiak aurkeztuko ditu ondoren. Ekitaldiaren amaieran, txori-
zo egosia eta ardoa egongo da bertaratzen diren guztiendako.

Bilduk udal hauteskundeetarako zerrenda 
aurkeztuko du bihar, herriko plazan, 13:00etan

Igerilekuak hustu eta garbiketa sakona egitea agintzen du Osa-
kidetzak urtean bitan. Hori horrela, Aste Santuko oporrak 
aprobetxatuko dituzte Zubikoako igerilekuak garbitzeko; hain 
justu ere, itxita egongo dira hilaren 18tik 25era, biak barne. Bi 
igeriluak hustu, garbitu, eta berriro beteko dituzte. Atzerapenik 
ez badago, hilaren 26an normaltasunez zabalduko dituzte. 

Osakidetzak agintzen  duen garbiketa egiteko 
igerilekua itxita egongo da hilaren 18tik 25era

Erramu-domeka ospatuko dute etzi. 12:00etan parrokian egingo 
duten meza hasi aurretik erramuak bedeinkatuko dituzte plazan: 
hain justu ere, 11:45ean. Segidan, elizkizunean parte hartuko 
duten neska-mutikoek katekistekin prestatuko dute elizkizuna 
koro azpiko kaperatxoan. Ondoren, aldarera igoko dira ume 
guztiak parrokoarekin eta elizan dauden gainerako pertsonekin 
mezaren bukaera ospatzera.

Erramu-domeka ospatuko dute umeekin: meza 
aurretik erramuak bedeinkatuko dituzte

M.b. |  OñAti

Sustrai Aloñak etxean joka-
tuko du bihar, 18:00etan, 
Fincas Bilboetxe La Peña 
taldearen kontra. Xabi Igar-
tuaren taldeak Zubikoan duen 
boladarekin jarraitu gura 
du. Helburua da partidua 
irabaztea zaleen aurrean, 
eta Lizuanek zer egiten duen 
ikustea. 

Azpeitiarrek galdu egiten 
badute, Aloña EBA ligako 
taldea izango da; bestela, 
hurrengo jardunaldian era-
bakiko da. Bi aste barru Sus-
trai Aloñak eta Lizuanek 
Azpeitian jokatuko dute.

Sustrai Aloñak 
Zubikoan 
jokatuko du bihar

M.b.  |  OñAti

Beteranuen futbol txapelketa 
azken txanpan sartu da: bihar, 
kopako eta ligako finalerdiak 
jokatuko dituzte Azkoagainen. 

Joxelyk ezin izango du iazko 
txapela berretsi. Hori horrela, 
Txarrixak, The Gibel Boys, Xagu-
xar eta Dollygans-en artean egon-
go da aurtengo irabazlea. Eurak 
izan dira azken faseko talde one-
nak, eta elkarren kontra jokatu-
ko dute: Txarrixak-Xaguxar 
(zapatuan, 16:00etan) eta Dolly-
gans-The Gibel Boys (zapatuan, 
17:30ean). 

Finalak hilaren 30ean 
Ligako partiduen aurretik kopa-
ko finalerdiak jokatuko dituzte: 
Indar 85-Etxaixat (zapatuan, 
13:00etan) eta Zorrobero-Txuskos 
(zapatuan, 14:30ean). Iaz, Gaur 
Baik irabazi zuen kopa.

Biharko lau partiduetako ira-
bazleek finalak jokatuko dituzte 
Aste Santu ondoren. Hain zuzen 
ere, hilaren 30ean. Egun berean, 
ligako finalerdiak galtzen duten 
taldeen artean, hirugarren eta 
laugarren lekuak erabakitzeko 
lehia jokatuko dute. Bukatzeko, 
sari banaketa egingo dute.

Beteranuen ligako eta 
kopako finalerdiak bihar
Finalak hilaren 30ean jokatuko dituzte
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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

B
adira urte batzuk 
noizean behin mun-
duko leku desberdi-
netara bidaiak egiten 

hasi nintzena; gehienetan 
bidaia motzak izan dira: aste-
bete eta hiru aste bitartekoak. 
Hain egun gutxi izanda, leku 
berriei gainbegiratu bat ema-
teko aukera bakarrik izan 
dut, eta bertakoekin harre-
mana sortzeko denborarik ez 
dut hartu. Kasu gehienetan 
paisaia edo herrien oroitza-
penak dauzkat, baina pertso-
nak ere gogoratzen ditut: 
gibela berunez beteta zeukan 
Errumania iparraldeko gizo-
na; todoterrenoan lau egune-
tan gidari izan genuen boli-
viarra; Salvador de Bahia 
ezagutzen lagundu zidan mutil 
bizkorra; Poloniako Czestocho-
wa hirian etxean hartu nin-
duten fraide marianistak; Asia 
erdialdeko hiri bateko parkean 
hizketaldi luzea eman zigun 
mozkorra; Mauricio uhartean 
astebetez etxean hartu gintuen 
familia;… Oroitzapen benetan 
onak dira guztiak, baina ez 
dut horietako inorekin harre-
manik mantendu.

Azkenaldian kalean nabi-
lenean, kanpoan ezagutzeko 
aukera izan ez dudan pertso-
nak bezalako asko ikusten ari 
naiz gurean. Animatuko ote 
naiz horiei "egun on!" esatera? 
Beraiekin harremanen bat 
lantzera? Gogotsu nago, baina 
ausardia falta zait. Lortuko 
ote dut? Ni ezagutu nahi izan-
go naute?

Beste kultura batzuetako 
pertsonak ezagutzeko kanpo-
ra joan beharrik ez dagoela 
konturatu naiz orain, bazen 
garaia.

Urrutira joan 
gabe

"Animatuko naiz 
'egun on' esatera? 
Harremanen bat 
lantzera?"

n i r e  u s t e z

OIEr 
EtxEbArrIA

O h a r r a k

osTeoPorosIaren 
gaIneko berbaldIa
Astelehenean, hilak 18, osteopo-
rosiaren gainean jardungo dute 
Basotxon (17:30).

bIlduko kIdeak basoTxon
Bildu alderdiko kideak joango 
dira Basotxora martitzenean, 
hilak 19, erretiratuek aurrez 
gertatutako galderak erantzute-
ra (18:00). 

erreTIraTuak ParIsera
Parisera bidaia antolatzen 
dabiltza Basotxoko kideak. 
Ekainaren 25etik 30era joango 
dira eta ikusiko dituzte, besteak 
beste, Eiffel dorrea, Louvre 
museoa eta Notredame. Bidaia-
rako txartelak Basotxon sal-
duko dituzte maiatzaren 6a 
artean (11:00-12:00). Prezioa: 
bazkideek, 650 euro; eta gaine-
rakoek, 675 euro.

MIrArI AltubE  |  ArEtxAbAlEtA

Gastronomia elkarteen arteko II. 
olinpiada egiten dabiltza, Lora-
mendi Elkarteak antolatuta. Sei 
elkarte dabiltza aurten norgehia-
gokan –iaz hiru izan ziren–, eta 
gaur berakatz-zopa txapelketa 
egingo dute Larrino auzoko San 
Kristobal elkartean (21:00). 

Aurretik, baina, txikiteoa egin-
go dute Eguzki Alde elkartetik 
irtenda (19:30), trikiti doinuak 
lagun dituztela.

lehen puntuak uratz aldek 
Uratz Alde, San Kristobal, Eguzki 
Alde, Basotxo, Urbaltz eta Muru 
Alde –iazko txapelduna– dira nor-
gehiagokan jardungo duten elkar-
teak. 

Hiru probak osatuko dute aur-
tengo olinpiada: berakatz-zopa 
txapelketa, gaur, Larrinon; bolo 
txapelketa, maiatzaren 14an–Eus-
kerien Eguna–, bolatokian; eta 
afari-merienda, ekainaren 23an, 
–San Juan bezpera–. Gainera, San 

Juan kantua indartzeko asmoa-
rekin entsegua egingo dute egun 
horretan eta gero Herriko Plaza-
ra joko dute guztiek San Juan sua 
bitartean kantuan egiteko, herri-
tarrekin batera. Kantua, baina, 
ez dute kontuan hartuko puntua-
tzerakoan. 

Proba horiez gain, martxoaren 
26an jokatutako elkarte arteko 
mus txapelketa ere hartuko dute 
kontuan Loramendiko kideek 
puntuak banatzerakoan. Orduan, 

Uratz Alde elkarteko bikotea izan 
zen nagusi; bigarren geratu ziren 
Muru Aldekoak; eta hirugarren 
Hibai Gain elkartekoak. Azken 
horiek, baina, ez dute parte har-
tuko olinpiadan; hortaz, lehenen-
go puntuak Uratz Aldera eta Muru 
Aldera joan dira. 

II. olinpiadaren sari banaketa 
ekitaldia uztailaren 15ean, eguba-
koitza, egingo dutela iragarri dute 
antolatzaileek; Durana kalean 
(19:30) izango da. 

Abian da elkarte arteko olinpiada: 
gaur, berakatz-zopa txapelketa
Herriko sei gastronomia elkartek jardungo dute norgehiagokan 

M.A.  |  ArEtxAbAlEtA

Gaur, egubakoitza, moda desfilea 
egingo du Belar Meta jantzi-den-
dak Durana kalean (19:00). Arra-
tsaldea girotzea da helburua, eta, 
bide batez, Aretxabaleta Kirol 
Elkarteari laguntzea. Hala, taber-
na jarriko dute horiek, mokadu-
txoa eta edatekoa eskainita dirua 
batzeko.

ainhoa sanchezen laguntza 
Jantzi-dendako arropak eraku-
tsiko dituzte desfilean, ekitaldia 
disko-jartzaile batek girotuko du, 
eta Imanol Gallego kazetari arra-
satearrak aurkeztu. Herritarrak 
ibiliko dira modelo lanetan, eta 
Ainhoa Sanchez Miss Euskadiren 
laguntza izango dute antolatzai-
leek.

Moda desfilea egin eta taberna jarriko dute 
gaur UDAk eta Belar Metak Durana kalean

M.A.  |  ArEtxAbAlEtA

Udaleko oposizioa osatzen duten 
taldeek –EAJ, EA, PSE-EE eta 
Alternatiba– orain dela hilabete 
pasatxo Udalak kaleratutako 
2007/2011 Jarduera memoria sala-
tu dute, esanez ez dutela izan 
horren inolako berririk eta dirua 
herriaren alde gastatu behar dela, 
eta ez alderdiaren onurarako. 

"Foileto hori ezagutu genuen 
gure etxeko postontziak zabaltze-
rakoan", esan dute oposizioko 
kideek. Memoria horretan 4.800 
euro inbertitu direla diote eta 

horri gehitu behar zaiola Arrata-
be udal aldizkariaren kostua, 30.000 
euro. Eta gaineratu: "Hori guztia, 
krisi egoeran inbertitutako euro 
bakoitza aretxabaletarren onu-
rarako izan beharko litzatekee-
nean".

udal gobernuaren erantzuna 
Udaleko Gobernu batzordeko  
kideek adierazi dute hauteskun-
de kanpaina buruan baten batzuk 
ukondokadak ematen ari direla. 
Eta gaineratu dute agintaldian 
inolako inplikazio, interes eta 

konpromiso barik jardun duten 
batzuk kontu eske datozela orain: 
"Antolatutako batzorde informa-
tiboetara sarritan agertu ez, batzuk 
ezta osoko bilkuretara ere, eta 

orain, norberaren erantzukizun 
falta kamuflatzeko, herritarrak 
informatzeko gobernuak hartu-
tako konpromisoa eta jarrera 
salatu".

Udalak egindako memoria 
salatu du oposizioak
gobernuak dio "hauteskunde atarian" datorrela

Udalak herritarrei banatutako jarduera memoria.  |   uDAlA
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Intxaurtxueta auzoko 26. zen-
bakian Udalak daukan etxe-
bizitza errentan emateko 
baldintza ekonomiko-admi-
nistratiboen plegua eta deial-
dia jendaurrean daude. Inte-
resatuek hilaren 27ra arteko 
epea izango dute, etxebizitza 
errentan hartzeko eskaera 
aurkezteko.

Urteroko 2x1 liburu azoka egin-
go dute gaur, egubakoitza, herrian. 
Liburutegira eroandako liburu 
bakoitzeko bi bale jaso dituztenek 
gaurko azokan izango dute auke-
ra ale bakoitzeko liburu bat har-
tzeko. 18:00etan jarriko dute 
azoka, plazan. Bitartean, umeen-
dako tailerra egingo dute toki 
berean.

Liburu azoka eta 
umeendako tailerra 
daude gaur plazan

Intxaurtxuetako udal 
etxebizitza errentan 
hartzeko aukera dago

Olazar erretiratuen elkarteak 
antolatuta, egun osoko irtee-
ra izango dute bihar, zapatua, 
herriko erretiratuek. Goizean 
Gipuzkoako hiriburua bisita-
ko dute, eta jarraian, Agina-
gako sagardotegi baten baz-
kalduko dute. Eskoriatzara 
itzuli aurretik, Zarautzen 
egingo dute geldiunea.

Gipuzkoako 
kostaldera joango dira 
bihar erretiratuak

O h a r r a k

margoak ludoTekan
Gaur, egubakoitza, akuarele-
kin margotuko dute neska-
mutikoek Tortolis ludotekan, 
18:00etan.

danTza ludIkoak
Bihar, zapatua, taldeko dantza 
ludikoen saioa egingo dute 
pilotalekuko gimnasioan. 
17:30ean hasiko da.

kIrol hITzordua
Norgehiagoka bakarra dago 
asteburuan. Areto-futbolean, 
Ohorezko Ligan, etxekoen eta 
Los Profesionalen arteko lehia 
dago kiroldegian, 18:00etan.

kIrol hITzordua
Bihar, Korrikarekin lotutako 
ekintzak egingo dituzte gazteek 
Herriko Plazan. Etzi, Eskoria-
tza eta Aretxabaletako gazte-
lekuen arteko areto-futbol 
txapelketa jokatuko dute.

margo erakuskeTa
Gaur arte bisita daitezke Iba-
rraundin jarrita dauden mar-
go lehiaketako artelanak.

ESKAInTZA
i k a s t a r o a P r e z i o a

Windows / Word hastapena 20 80 e

Windows XP sistema 20 80 e

Word, oinarrizko maila 20 80 e

Word, maila aurreratua 20 80 e

excel, oinarrizko maila 20 80 e

excel, maila aurreratua 20 80 e

Power Point 20 80 e

it txartela 20 80 e

Photoshop 30 140 e

Dreanweaver 30 140 e

M.b.  |  EskOriAtzA

Arrasateko Bastida akademiak, 
KZgunearen eta Eskoriatzako 
Udalaren laguntzarekin, espe-
rientzia aitzindaria jarri du 
martxan, hamar prestakuntza 
ikastaro emateko liburutegian 
dauden KZguneko ordenagai-
luak erabilita. Ikastaroak on 
line izango dira eta goizez zein 
arratsaldez egiteko aukera 
egongo da.

Kultura etxean, liburute-
gian eta Bastida akademian 
eman daiteke izena. Behin 
taldea osatutakoan, telefonoz 
deituko zaie ikastaroa noiz 
hasiko den jakinarazteko eta 
matrikula egiteko. Hasiera 
baten, ikastaro guztiak maia-
tzaren 2an hasiko dira; mar-
titzenetan eta eguenetan izan-
go dira, 09:00etatik 11:00etara 
eta 17:00etatik 19:00etara.

Informatika 
ikastaro 
bereziak jarri 
dituzte abian

M.b.  |  EskOriAtzA

Korrikaren harira antolatu-
tako ekimenen barruan, Ez 
Dok Hiru antzerkilari bikoteak 
Euskarazetamol izeneko 
antzezlana aurkeztuko du gaur, 
egubakoitza, gauean uniber-
tsitatean. 22:30ean hasiko den 
emanaldirako sarrera debal-
de izango da. 

Dibertimentuak izenez 
bataiatutako trilogiaren azken 
alea da Euskarazetamol. Eus-
kera Sencilloaren Manifiestoa
-rekin hasi ziren, eta jarraian, 
Larruaizetara lana etorri zen. 
Hizkuntzak berebiziko garran-
tzia hartzen du Patxo Telleria 
eta Mikel Martinezen trilogia 
horretan. Euskara tresna bada 
ere, ez da jorratzen duten gai 
bakarra; azken obran, euskal 
dopina hartzen dute oina-
rrian.

Euskal 
dopinaz 
jardungo duen 
antzezlana

MIrIAN bItErI  |  EskOriAtzA

Martitzenean izan zen Asier Arre-
gi eibartarra Ibarraundi museoan, 
elektromagnetismoaz eta osasu-
naz berba egiten. Hitzaldi horren 
helburu nagusia zen eskoriatza-
rrei uhin elektromagnetikoen 
gaineko informazioa eta hainbat 
aholku ematea.
Zer-nolako eragina dute uhinek 
gizakiengan?
Zientzian dagoen eztabaida nagu-
sia sortzen du gai horrek. Legeek 
diote ionizatzaileak ez diren uhi-
netan eragina termikoa bakarrik 
dela. Gradu batetik gora berotuz 
gero, azaletik zentimetro batera 
kaltegarriak direla onartzen du. 
Zientzialari talde handi batek, 
dena dela, uste du eta ikerketekin 
frogatu du bestelako eraginik ere 
badutela: buruko minarekin eta 
lo egiteko zailtasunarekin hasten 
da hori. 
Etxeetan erabiltzen ditugun tresnek 
eremu elektromagnetikoak sortzen 
dituzte. Zeintzuk dira adierazga-
rrienak?
Esaterako, instalazio elektrikoa 
begiratzekoa da. Azken urteotan, 
dena dela, mikrouhinek sortu 
dute polemika handien. Ezagutza 
falta dago horren harira. Hari 
bako telefonoetan, energia aurrez-
teko aitzakiarekin, hitz egiten 
duzun bitartean emititzen dituz-
tenak merkaturatu dituzte orain; 
beste batzuek ere, beti basean 
egonda, emititzen dituzte. Kome-

ni da horiek distantzia jakin 
batera izatea. 

Wi-fiarekin ere berdin gertatzen 
da. Haren emisioa ez da oso indar-
tsua, baina 24 orduz piztuta izan 
eta gauean ohetik gertu izanez 
gero, arazo bihur daiteke. Poltsi-

koko telefonoarekin berdin gerta-
tzen da. Ez da komenigarria ohe-
tik gertu piztuta izatea; itzali edo 
lineaz kanpo utzi beharko genuke. 
Hainbat minutun behin, gertuen 
dagoen antenarekin konektatzen 
dira, deirik ez badago ere.

Lehengo hodi-telebistek ere  
frekuentzia txikiko kutsadura 
sortzen dute, atzerantz eremu elek-
tromagnetiko handia sortzen dute 
eta arazoak eman ditzake ondoko 
gelan edo etxebizitzan. Horiei guz-
tiei, etxe kanpokoak gehituko 
zaizkie.
Zelan jokatu behar dugu horien 
aurrean?
Dosia kontrolatu beharra dago; 
bakoitzaren esku dago hori. Gaur 
egun guztiok daukagu poltsikoko 
telefonoa, eta erabiltzea gustatzen 
zaigu. Baina jakin behar dugu 
noiz eta zenbat denboran erabi-
liko dugun. Esan behar duguna 
esan eta hizketaldia luzatzen bal-
din bada, hariko telefonotik dei-
tzea izan daiteke irtenbidea. 
Askotan, kanpoan dauden ante-
nekin eta horrelakoekin paranoia 
sortzen da, eta benetako arazoa 
etxe barruan dugu.
Eta ez gara jabetzen kaltegarriak 
izan daitezkeela...
Nik zalantzan jartzen dut hori; 
ez dugu zalantzan jarri nahi gure 
erosotasunerako dendan erosten 
ditugun gailuak kaltegarriak izan 
daitezkeela.   
Araudi batetik bestera alde handia 
dago horren harira, ezta? 
Hala da. Esaterako, goi tentsioko 
lineendako hemengo muga 100.000 
nanotesla da eta Suedian, lan 
araudian, gehienezko balioa 250 
nanotesla da. Telefonia mugiko-
rrean berdina da. Lege komuna 
egin beharko litzateke, baina 
presio handia dago horren hari-
ra.
bestelako aholkurik? 
Higiene elektromagnetikoa bul-
tzatu behar dugu. Dosia kontro-
latzean, distantziak neurtzean, 
gaueko emisioak zaintzean eta 
babes neurriak erabiltzean datza, 
besteak beste. Azken horren hari-
ra, poltsikokorako, esaterako, 
gailu bereziak daude. Kasu larrie-
tan, gelak babes daitezke. 

Asier Agirre, martitzenean, Ibarraundin.  |   MiriAN bitEri

asier arregi | uhin elektromagnetikoetan aditua

"Kanpokoekin baino gehiago, 
arazoa etxeko gailuekin sortzen da"

uhin elektromagnetikoak eta osasuna izan zituen hizpide martitzenean

Osasunarendako kaltegarriak izan daitezkeen gailuez egin zuen berba

"Wi-fia 24 orduz 
piztuta eta ohetik 
gertu izanez gero, 
arazo bihurtuko da"

"lege komuna egin 
beharko litzateke, 
baina presio handia 
dago horren harira"

Olazar auzoa 9
Tel.: 943 71 50 42

ESKORIATZA
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LARREA
TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

Kalegoi 21
Tel.: eta faxa 943 76 64 07
Poltsikokoa 616 277 999
ANTZUOLA / BERGARA

Apainketarako eta
industriarako pinturak

Paper margotuak

Moketak eta tapizatuak

EGAÑA
Era guztietako arotz lanak

Tarima eta parketa jartzea
Zoruen kutxilatu eta barnizatuak

Kalegoi 21, ANTZUOLA   Tel.: 943 76 64 23

Carlos Urrestarazu donostia-
rra izango da Antzuolako 
sozialisten alkategaia. Urres-
tarazu abokatua da, eta, une 
honetan, Goierriko Industrial-
deko gerentea da. Andoainen 
zinegotzi izana da. "Ilusio 
handiarekin aurkezten naiz; 
lanerako eta ikasteko gogoz 
nator", esan du. Bestalde, atez 
ateko zabor bilketaren "aurka" 
agertu da. "Etxebizitza sozia-
lak, ondo urbanizatutako 
herria, aisialdi eskaintza era-
kargarria eta auzo egokiak" 
nahi ditu.

Carlos Urrestarazu 
izango da PSE-EEren 
alkategaia Antzuolan

Bihar, zapatua, jokatuko du 
erregional mailako futbol tal-
deak Getariako Ketaren kon-
tra. 16:30ean hasiko da parti-
dua, Eztalan. Joan den astean 
galdu egin zuten antzuolarrek 
zestoarren kontra, 2-0. Hala, 
4. postuan daude sailkapenean, 
44 punturekin.

Infantil mailari dagokio-
nez, etxean jokatuko dute 
mutilek zapatuan, 11:00etan, 
Antigua-Luberriren kontra. 
Neskek Beasaingoak bisi-
tatuko dituzte zapatuan, 
10:00etan. 

Getariako Keta 
hartuko du zapatuan 
Eztalan futbol taldeak

O h a r r a k

anTzerkIa
Un día cualquiera izeneko 
antzezlana egongo da zapatuan 
Marijo Moreno antzuolarra 
eta bere taldearen eskutik. 
Eider Conde, Izaskun Peña, 
eta Ritxar Zumalabek (zuzen-
daria) osatzen dute taldea. 
Zapatuan, 22:00etan, Torreso-
roan.

IkasTaroak
Zabalik dago izen-ematea 
memoria lantzeko tailerra eta 
ezinduak zaintzeko formazio-
rako. Gaur, egubakoitza, da 
lehenengoan izena emateko 
azken eguna. Ezinduak zain-
tzeko formazioan izena ema-
teko azken eguna apirilaren 
20a da.

usOA AgIrrE  |  ANtzuOlA

Zapatuan, 18:00etan egingo 
dute Antzuolako parrokiako 
inaugurazio-meza. Munilla 
gotzainak emango du meza, 
oraingo eta lehen egondako 
apaizek lagunduta. Abesbatza 
ere izango da; Bergarako San 
Joxepeko abesbatzak eta 
Antzuolakoak batera abestu-
ko dute.

Elizkizuna bukatu ostean 
ateak irekita utziko dituzte 
herritar guztiek eliza berritua 
ikus dezaten. Domekan ere, 
mezaren ostean zabalik egon-
go da. Eliza barrutik nola 
geratu den ikusteaz gain, lanek 
izan duten eboluzioaren era-
kusketa ere jarriko dute eta 
lanen berri jasoko duen libu-
ruxka banatuko dute. 

bigarren faseko lanak 
Barruko lanak egin dituzte 
elizako lanen bigarren fase 
honetan: argiteria eta bero-
gailua berritu; koruko egitu-
ra eta zorua konpondu; hor-
mak atzera margotu; eta 
elementu artistikoak garbitu 
egin dituzte. Sakristia eta 
korurako pasadizoa ere berri-
tu dituzte.

Zapatuan 
inauguratuko 
dute parrokia 
berritua

usOA AgIrrE  |  ANtzuOlA

Antzuolako armarriko errege 
kateatuaren esanahia zalantzan 
egon da orain arte. Mairuen erre-
gea izan zitekeela esaten zen, 
Alfonso VIII.a Gaztelako erregea,  
Nafarroako erregeren bat... baina 
teoria horietako bat ere ez zegoen 
frogatuta. Rosa Aierbe historia-
lari eta heraldikako sari nazio-
nalak errege kateatuaren esanahia 
frogatzen duen aurkikuntza egin 
du Madrilgo Liburutegi Naziona-
leko artxiboan: 1635eko kronika 
bat eta 1660ko Gipuzkoako nobi-
liarioa topatu ditu.

1635ean Juan Fernandez de 
Villalongak idatzitako kronikaren 
arabera, gipuzkoarrek Aragoiko 
erregea preso hartu zuten nafarrei 
laguntzera joanda, aragoarrek 
Nafarroako erregea preso hartu 
baitzuten: "Y en memoria d'este 
gran sucesso que la Provincia de 
Guipúzcoa hizo, tienen en sus 
escudos y armas a este rey preso". 
Aierberen arabera, "hori zen garai 
hartako ustea eta hortik erregea-
ri lepotik katea jartzea urrats 

bat besterik ez dago". Eta horixe 
egin zuen 1660an goiko irudian 
agertzen den nobiliarioa idatzi 
zuenak. 

arma-erregeak egina
Gipuzkoako armarriak, beraz, 
garai horretan kateatutako erre-
gea izan zuen, armarriko erregea 
preso hartutako Aragoiko erregea 

zela uste baitzen (gero jakin zen 
Enrique IV.a Gaztelako erregea 
zela). Antzuolarrek, 1745ean,  
herriko armarria egiteko eskatu 
zioten Felipe V.aren arma-errege  
zen On Juan Alfonso Guerra  
Sandovali. Haren liburutegian 
zegoen 1660an egindako Gipuz-
koako nobiliario hori, erregea 
kateatuta zuena, eta hori oinarri 

hartuta egin zuen armarria arma
-erregeak.

aurkikuntza garrantzitsua 
Patxi Olabarria Kultura zinego-
tziaren arabera, aurkikuntza 
garrantzitsua da antzuolarren-
dako: "Orain arte uste zen mairuen 
erregea zela, baina frogatu ahal 
izan da, dokumentuekin, Gipuz-
koatik hartutakoa dela irudi hori. 
Horrek alardea ulertzeko beste 
bide bat zabaltzen du". Aierberen 
lana ere eskertu nahi izan du: 
"Eskertzekoa da horrelako lana 
egin izana Rosak onginahi 
hutsez".

Bestalde, eguazteneko osoko 
bilkuran onartu zituzten Antzuo-
lako armarria berritzeko ideia 
lehiaketako oinarriak. Ebazpena 
GAOn argitaratu eta hurrengo 
egunean zabalduko da lanak aur-
kezteko epea. 

Errege kateatua; uste
oker batetik, gaurdaino 

rosa Aierbe, Antzuolako udaletxean dagoen armarria seinalatzen.  |   u.A.

1660an idatzitako nobiliarioa.  |   u.A.

Antzuolako armarriko errege kateatua gipuzkoako 
armarritik hartu zela frogatu du rosa Aierbek

ArgAzkilAriAxxx

Eguaztenean Korrika Txikia egin 
zuten eskolako neska-mutikoek 
herrian zehar, hurrengo egunean 
iristekoa zen Korrikarako motorrak 
berotze aldera. Eguerdian 
Errekaldetik irten eta herria 
zeharkatu zuten lasterka 2 urtetik 
hasi eta 6. mailara artekoek. Gela 
bakoitzak pankarta eta guzti 
eraman zuen lekukoa herriko 
kaleetan barrena.

Herriko 
gaztetxoak, 
Korrika Txikian
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MIrArI AltubE  |  lEiNtz gAtzAgA

Gatzagako Hautesle Taldeak osa-
tu du udal hauteskundeetarako 
zerrenda eta Eugenio Otsoa Ugal-
de da alkategaia. Hiru agintaldi-
tan alkate (1987 eta 2000. urte 
artean) eta beste baten zinegotzi 
(2003-2007) izanda dago Otsoa, eta 
dio "ilusio handiarekin" egingo 
diola aurre erronka berriari 

eskarmentua eta gaztetasuna
Azken urteotan herritik kanpora 
ibili da lan kontuengatik, lehe-
nengo Polonian eta orain Mexi-
koko Celaya herrian. Herrira 
itzuli da egunotan, eta, udal hau-
teskundeak gainean direla iku-
sita, herritarrez osatutako zerren-
da osatu du. Hona hamen harekin 
batera egongo diren sei lagunak 

datozen lau urteotan herriaren 
gidaritza hartzeko gertu: Mikel 
Gonzalez Antxia; Iñaki Agirreu-
rreta Zeziaga; Asier Ugarte Bur-
gos; Imanol Saiz de Biteri Fer-
nandez de Troconiz; Montserrat 
Valerio Campoy; eta Juan Luis 
Zabala Bruña. Eta ordezkoak 
izango dira: Edorta Arana Arrie-
ta eta Nerea Bogajo Modino. 

Herriarengatik lan egiteko 
gogoz dagoela esan du Otsoak, 
"nekazari giroko herriak bultza-
tzeko gogoz", eta ilusio hori sorra-
razi die zerrenda osatu duten 
gainerako herritarrei. 

Hala, bada, talde gaztea osatu 
du, udal jardunean ibili gabekoak 
guztiak, eta Otsoak duen eskar-
mentuarekin uztartuko dute 
herriarengatik lan egiteko ilusio 
hori. Kideen artean daude Gatza-
gan bertan enpresa munduan eta 
ostalaritza zerbitzuetan lan egiten 
dutenak.

Eugenio Otsoa alkategaia da berriro
Mexikotik etorri eta zazpi laguneko taldea osatu du datozen lau urteotarako

leInTz gaTzaga

D
enok dakigun moduan 
hauteskunde osteko 
asteburuan, maiatza-
ren 27tik 29ra, Mun-

dumira dugu Elgetan. Aurten 
elgetarroi tokatu zaigu festaren 
antolakuntza aurrera erama-
tea. Ez da txantxa gisa hone-
tako jai bat antolatzea. Aurre-
ko Mundumirako jaialdietan 
egon bazarete ikusiko zenuten 
zer-nolako antolakuntza daka-
rren. Komunikabide batean, 
jaiaren antolaketan ia 100 
boluntario behar direla ira-
kurri dut. Elgetako biztanleria 
kontuan hartuta, elgetarron 
%10 izango litzateke (hama-
rretik bat). Nire harridurara-
ko, behar den pertsona kopu-
ruaren herenak soilik eman 
du izena. Nahiko datu kaxka-
rra, nire iritziz. 

Ez dakit zeintzuk izan dai-
tezkeen arrazoiak. Agian, 
gaizki egin da boluntarioen 
eskariaren prozedura edo jen-
deak urruti ikusi du Mundu-
mirako data eta azken ordu-
rako utzi du izenematea, edo 
jendeak ez du interesik...Supo-
satzen dut izena eman nahi 
duenak oraindik ateak zabalik 
izango dituela. Inoiz ez da 
berandu izango. Asko jota, 
hiru orduko txandak izango 
dira, oso eramangarriak eta 
festa beste ikuspuntu batetik 
bizitzeko aukerarekin.

Kanpoko jendea lanera 
etorriko den arren, tristea 
izango litzateke inguruko 
herrietatik jendea ekarri behar 
izatea guk beteko ez ditugun 
zeregin hauek burutzeko. Lerro 
hauek baliatu nahiko nituzke 
zalantzan dagoen jendea ani-
matu eta deialdi honen berri 
izan ez dutenengana iriste-
ko.

Mundumirara 
begira

"behar den jende 
kopuruaren 
herenak soilik 
eman du izena"

n i r e  u s t e z

IgOr
ArIZMENdIArrIEtA

l.z.

Arantza Arrieta eta Juanita Beretxinaga kopa banarekin itzuli ziren 
Elgoibartik hilaren 8an. Debabarreneko erretiratu elkarteek egiten duten 
mahai-joko txapelketan izan ziren eta nagusitu egin ziren briska jokoan. 
Elgoibarko eta Eibarko bikoteak kanporatu zituzten, eta, hala, hilaren 
28an Donostian jokatuko den Gipuzkoako txapelketarako txartela 
eskuratu dute. Zorionak, bikote, eta zorte on!

Debarroko briska txapeldunak

O h a r r a k

bolo TxaPelkeTa
Bihar, zapatua, Gipuzkoako 
hiru txirlo txapelketako bos-
garren jardunaldia jokatuko 
dute Elgetako bolatokian. 85 
bolari inguru espero dituzte, 
tartean Elgetako taldea. Jar-
dunaldia 17:00etan hasiko 
da. 

'herrIxa danTzan'
Domekan, hilak 17, egingo 
dute Espaloian apirileko dan-
tza saio irekia. "Hileko azken 
domeka Aste Santukoa izan-
da, aurreratu egin dugu", 
adierazi dute antolatzaileek. 
Ohikoa den moduan, Patxi 
Monterok gidatuko du saioa 
eta 19:00etatik 20:30era egingo 
dute.

lArrAItZ ZEbErIO  |  ElgEtA

Udalak eta Eulen enpresak anto-
latuta ate irekiak egin zituzten 
martitzenean Elgetako eguneko 
zentroan. Hitzaldi informatiboa 
egin zuten Ozkarbi elkartean eta 
jarraian bisita eta luncha Domin-
go Iturbe kaleko eguneko zen-
troan.

Zentroak zazpi erabiltzaile har 
ditzake, eta, itxaron-zerrenda egon 
bada ere, momentuan lau erabil-
tzaile besterik ez du. "Zerbitzua 
ezagutzera eman nahi dugu; izan 
ere, sentsazioa dugu Elgetan badau-
dela eguneko zentroa erabiltzeko 
profila duten pertsonak", adiera-
zi du zentroko arduradun Nerea 
Gartziak. Ematen den zerbitzua 
ez ezagutzea, aurreiritziak edu-
kitzea edo zeresanen beldur izatea 
izan daitezke lehenengo pauso 
hori emateko oztopo nagusiak, 
Gartziaren esanetan. "Badago 
ustea eguneko zentroa oso gaizki 
dauden pertsonendako dela, bai-
na uste hori okerra da. Hemen 
ekintza asko egiten ditugu, eta 
ondo dauden bitartean aterako 
diote zerbitzuari etekin handien 
erabiltzaileek".

Elgetako eguneko zentroa egu-
nero zabaltzen dute 09:30etik 
17:30era, aste bukaerak eta jaie-

gunak kenduta. Garraio, jangela 
eta psikologia zerbitzuak eskain-
tzen dituzte. Gainera, erabiltzaileen 
gaitasunetara egokitutako ekintzak 
antolatzen dituzte. "Elgetan mal-
gutasun handiz jokatzen dugu eta 
erabiltzaileen beharretara egoki-
tzen saiatzen gara", adierazi du 
Gartziak. "Badauzkagu arratsaldez 
bakarrik etortzen diren erabil-
tzaileak edo astean hirutan etor-
tzen direnak".  

erabiltzaileen ezaugarriak 
Eguneko zentroa 60 urtetik gora-
ko erabiltzaileendako da eta gizar-
te laguntzailearen bitartez egin 
behar da eskaera. Diputazioak 
diruz lagundutako zerbitzua da 
eta eskatzaileei mendekotasun 
balorazioa egiten diote aurretik. 
Elgetako Udalak, bestetik, hiru 
lagunendako etxebizitza tutelatua 
ere badauka. Epe motzeko eta 
luzeko egonaldiak egin daitezke 
bertan.

Zinegotziak, langileak eta herritarrak, martitzenean, eguneko zentroan.  |   l.z.

Eguneko zentroa: zabalik 60 
urtetik gorako herritarrei
zazpi erabiltzaile har ditzake eta momentuan lau besterik ez du

Astelehenean amaitzen da 
udal hauteskundeetarako  
zerrendak aurkezteko epea 
eta orduan jakingo dugu zehatz
-mehatz zenbat hautagai eta 
zein zerrendarekin aurkezten 
diren Elgetako udal hautes-
kundeetara. Oraingoz, bi 
zerrendabururen berri izan 
dugu: Oxel Erostarbe izango 
da Aralarren alkategaia eta 
Patxi Basauri, berriz, jeltza-
leena. Alkatetzarako lehian, 
beraz, aurrez aurre izango 
dira atzera ere Erostarbe eta 
Basauri. 

Oxel Erostarbe eta 
Patxi Basauri 
alkategai atzera ere

Apirileko oporretan ludoteka 
zerbitzua zabalik egongo da. 
Datorren astean, astelehene-
tik eguaztenera, zabalik egon-
go da, eta Pazko Astean ere 
bai. Zerbitzua ohiko ordute-
gian emango dute: 16:00etatik 
19:00etara. 

Astelehenean, hilak 18, 
hezitzaileek psikomotrizitate 
gelara eramango dituzte 
umeak. Martitzenerako, hilak 
19, mendi irteera aurreikusi 
dute eta eguaztenerako, hilak 
20, henna tailerra proposatu 
dute. 

Ludoteka zerbitzua 
zabalik egongo da 
datorren astean

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 

f r O n t e n i s

finalerdietakO emaitzak
eñaut arantzeta-haritz gallastegi/asier 

untzetabarrenetxea-ibon 

untzetabarrenetxea 25-10
. maider osa-anartz agirre/olaia 

Jimenez-aitzol Jimene 25-12 
. rebeka ubera-mikel arkarazo/idoia 

serna-mikeldi garmendia 25-09

Final atarian
Honezkero erabakita 
daude apirilaren 30ean 
jokatuko diren bi fina-
letarako sailkatu diren 
bikoteak. Lerrook idaz-
terakoan finalaurreko 
bat falta zen jokatzeko. 
Hemen beste hiru fina-
lerdien emaitzak.
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Orixol mendizale elkarteak 
plan berezia antolatu du bihar-
ko, apirilak 16. 08:30ean elkar-
tu dira autobus geltokian. 
Deba da lehen geltokia eta 
bertatik Zumaiara egingo dute 
oinez, hiru edo lau ordu iraun-
go duen ibilaldian. Kostan 
egingo dute martxa eta egu-
raldi ona izatea espero dute. 
Zumaiara heldu ostean Her-
nanira joango dira autobusez, 
hango sagardotegi baten baz-
kaltzeko. Bazkalostean poteoa 
egingo dute Hernanin eta 
21:30erako Aramaion egotea 
espero dute. Izena eman dute-
nen artean 30 urtetik behera-
koak dira gehienak. 29 lagunek 
eman dute izena. 

Mendi martxa eta 
sagardotegian 
bazkaria, Orixoli esker

Uztailaren 6tik 19ra egingo 
diren udalekuetan begirale 
lanak egiteko eta horiek pres-
tatzeko begiraleak behar dira. 
Begirale guztiek formazio 
berezia jasoko dute maiatza-
ren 28an; derrigorrezkoa da 
saio horretara joatea. 

09:30etik 13:30era egingo 
dute lan eta ezinbesteko bal-
dintza da 17 urtetik gorakoa 
izatea. Horrez gain, baloratu-
ko da begirale edo irakasle
-eskola eta EGA tituluak iza-
tea, umeekin esperientzia 
izatea eta Aramaiokoa izatea. 
Interesatuek Ana Muñoarekin 
egon beharko dute –945 44 53 
74–. Izena eman behar da 
maiatzaren 6a baino lehen.

Uztailaren 6tik 19rako 
udalekuetarako 
begiraleak behar dira

JOkIN bErEZIArtuA  |  ArAMAiO

Udalak agintaldia hasi zenetik 
zuen udaltzaina jartzeko asmoa. 
Honelaxe azaldu du Asier Agirre 
alkateak: "Agintaldi hasieratik 
udaltzain baten beharra ikusi du 
Udalak, orain arte Udalak bete 
dituen funtzio batzuk betetzeko 
eta oraindik betetzen ez diren 
beste eginbehar batzuk betetzeko". 
Deialdiaren oinarrietan jasotzen 
denez, "aguazil balio anitzeko" 
langile plaza da Udalak bete gura 
duena. 

Izan ere, egun Udalak betetzen 
dituen hainbat eginbehar udaltzain 
batek egin ditzakeela uste du Udal 
Gobernuak. Esaterako, udal mezu-
laritzaren banaketa eta udal ins-
talazioen mantentze kontrola. 
Azken horien artean egongo lira-
teke ur sareak, saneamendu sareak, 
errepideak eta eraikinak, besteak 
beste. Bada, Udalak horien guztien 
kontrol minimo bat eramateko 
pertsona baten beharra ikusten 
du.  

Ardura horiez gain, egun bete-
tzen ez diren beharrak ere bete 
beharko lituzke udaltzain berriak. 
Adibidez, ospakizunetan edo jen-
detsuak diren ekitaldietan autoen 
zirkulazioa bideratu eta haien 

antolakuntza lanetan laguntzea, 
obra txikien –Aramaion hainbat 
lan egiten dira Udalak kontrolatzen 
ez dituenak– kontrola, mendieta-
ko bide publikoen jarraipena, udal 
zerbitzuetako kontuen kudeaketa 
–lorategiak, kale garbiketa...  

beharren araberako ordutegia  
Hala, Agirrek dioenez, zinegotziak 
euren borondatearen arabera 
betetzen dituzten hainbat egin-

kizunez libratuko dira. Horrek 
zinegotziek udal kontuetarako 
denbora luzeagoa izatea esan 
gura du. 

Plaza bakarra aterako du Uda-
lak eta udaltzain berriak egun 
osoko jarduna izango du. Hori bai, 
larrialdi kasuetan, eguneko 24 
orduetarako prestutasuna izatea 
eskatzen dute deitzaileek. Hau da, 
lan jarduna eguneko eginkizunen 
arabera zehaztuko da. Honela azal-

du du Agirrek: "Arratsaldean 
hileta elizkizunetara joan behar 
badu, goizean hartuko du jai; hau 
da, eguneko eginkizunen arabera 
antolatuko da haren lan jarduna". 
Noski, deskantsurako egunak izan-
go ditu. 

Isunak: oraingoz ez, baina... 
Aramaioar asko kexatu dira askok 
gaizki aparkatzen dutelako. Bada, 
aguazil berriak, hasiera baten, ez 
du isunik jarriko, baina eskume-
na izango du gaizki aparkatuta 
dauden autoen berri Ertzaintzari 
emateko, gero ertzainek isuna jar 
dezaten. Udalak erabaki du hori 
haren ardura izango dela: "Udalak 
jartzen dituen isunak sinbolikoak 
dira eta udaltzainari herritarrek 
dioten errespetuaren arabera neu-
rriak hartuko ditugu. Oso garran-
tzitsutzat jotzen dugu kale batzuk  
oinezkoendako egin direla, zirku-
lazioa mugatzea edo aparkaleku 
batzuk egokitzea erabaki denean 
hori errespetatzea. Eta hori erres-
petatzen ez duena kontsekuentea 
izan dadila", azaldu du alkateak. 
Interesatuek plazaren gaineko 
informazio gehiagorako baldintza
-agiria kontsulta dezakete udale-
txean.  

Aguazil plaza 
ateratzeko 
beharra ikusi 
du Udalak
Agintaldi hasieratik dator beharra; 
hainbat eginkizun izango ditu Gaizki aparkatuta dauden autoen berri Ertzaintzari ematea izango da udaltzainaren arduretako bat.  |   JOkiN bErEziArtuA

itziar bengoa 
herritarra

"Aramaion udaltzaina 
izatea beharrezkoa da. 
Bi adibide jarriko 
ditut: askok edozein 
tokitan aparkatzen 
dute eta txakur-kakak 
ere nonahi aurki 
daitezke."

gorka urbina 
herritarra

"Ez dago beharrik, 
baina jartzen bada ez 
naiz kexatuko. Gaizki 
aparkatzen dugu auto 
gehiegi daudelako 
herri txiki honetarako; 
udaltzaina jartzeak ez 
du hori konponduko."

bLanca MenDiaLDua 
herritarra

"Ondo ikusten dut. 
Askotan falta da nori 
deitu edozein arazo 
dagoenean. Adibidez, 
istripu baten lekuko 
izan nintzen eta ez 
nekien nori deitu. 
Hutsune hori badago."

Jose Parra 
herritarra

"Udaltzaina izatea 
beharrezkoa dela uste 
dut. Udaltzain bako 
herria txakur bako 
baserria dela esango 
nuke. nik neuk ez dut 
behar, baina herri 
batek behar du."

esanak

"garrantzitsutzat 
jotzen dugu 
zirkulazio arauak 
errespetatzea" 

a s i e r  a g i r r e   |   a l k at e a

J.b.  |  ArAMAiO

Ander Axpe pilotari aramaioarra 
eta haren bikotekide Mikel Isas-
mendi zigoitiarra GRAVN trinke-
te txapelketako finalerako sailka-
tu dira, gazte mailan. Txapelketa 
horretan Arabako, Gipuzkoako, 
Bizkaiko, Nafarroako eta Errio-
xako bikote onenek hartzen dute 
parte eta finalerako lau lehia joka-
tu ostean sailkatu dira. Hiru par-
tidu irabazi –Bizkaia, Gipuzkoa 
eta Errioxaren aurka– eta bakarra 
galdu dute –bikote nafarraren 
aurka, hiru tantogatik. 

Apirilaren 30ean Iruñean 
jokatuko den finalean ez dakite 
oraindik noren kontra jokatuko 
duten; izan ere, bigarren eta hiru-

garren sailkatuek –Gipuzkoa eta 
Bizkaiko bikoteak– elkarren 
artean beste partidu bat jokatu 
beharko dute finalera nor doan 
erabakitzeko. Txapelketan zehar 
egindako lan onagatik zuzenean 
joango dira finalera Axpe eta 
Isasmendi. Eta txapela ekartzeko 
asmoz doaz Iruñera: "Bizkaiko 
eta Gipuzkoako bikoteen aurka 
irabazi egin genuen, eta, beraz, 
badakigu zer den haiei irabaztea. 
Hala ere, ezin gara fidatu", azal-
du du Axpek. 

ezin bilbokoa estreinatu 
Finala Bilboko pilotaleku berrian 
jokatu behar zen, baina, azken 
orduko erabaki baten ondorioz, 

Iruñean jokatuko da. Axperenda-
ko "pena handia" izan da hori: "Ez 
dakit zergatik ez den Bilbon joka-
tuko, baina oso ondo legoke Bil-
boko pilotaleku berria estreina-
tzeko aukera izatea". 

Ander Axpe GRAVN txapelketako 
finalean izango da hilaren 30ean

Ander Axpe jokoan.  |   gOiENA
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MIrArI AltubE  |  ArAMAiO

Espetxean 30 urte egin dituen Jon 
Agirre aramaioarraren aldeko 
plataformako kideak dira Urrizal-
ki eta Arantzabal. Laster kalean 
izango da Agirre eta pozik daude, 
baina espetxe politika salatzen 
jarraitu beharra dagoela diote.
Maiatzaren 3an aterako da espetxe-
tik Jon Agirre. Pozik?
Gu pozik gaude, azkenean, Jon 
kalean egongo delako. Baina, behin 
hori esanda, Jonekin eta beste 
presoekin egindakoa salatu nahi 
dugu. Jonek orain dela zazpi urte 
bete zuen bere zigorra eta kalean 
egon beharko luke. Horretaz gain, 
espetxe araudiak esaten duena 
jarraituz, kanpoan egon beharko 
luke, osasun arazo larriak ditue-
lako aspalditik.
30 urte egin ditu kartzelan. urte 
gehien eman dituen presoa da?
Ez, Jose Maria Sagardui Gatza da 
denbora luzeen daramana, eta hau 
ere astean atera da kalera 31 urte 
bete ondoren.
Espainiako eta hemengo kartzela 
askotatik pasatu da 30 urteotan.
Carabanchel, Puerto de Santa 
Maria, Herrera de la Mancha, 
Alcala de Henares, Ocaña, Sevi-
lla, Tenerife, Valdemoro eta 
Huelvan egon da Espainian, era-
baki politiko horrek senideei 
ekarri dien guztiarekin. Gaixo-
tasunen ondorioz Langraitzera 
ekarri zuten eta gero Basaurira; 
bertan dago.
Hainbat osasun arazo izan ditu eta 
ospitalean ere sarri egon da. Ze ara-
zo izan ditu?
Hipertentsio arteriala, hiperko-
lesterolemia eta bigarren motako 
diabetes mellitusa du 1998a ezke-
ro. L4-L5 ornoen foramena txikitua 
zuen eta honek nerbioa konpri-
mitzen zion, eta mina hanketarai-
no jaitsi. Artikulazio sakroiliakoa 
ankilosatua du eta mokorrean, 
bizkarrezurrean eta belaunetan, 
artrosia. Hainbat ebakuntza egin 
dizkiote azken urteotan, eta koa-

dro kliniko honekin kalean egon 
beharko luke aspaldi.
une honetan, ze egoeratan dago?
Gaixotasun horiek ez dira desa-
gertzen. Zaintza handia eskatzen 
dute eta espetxean ezin da ziurta-
tu zaintza hori. Eta adina beste 
faktore bat da.
Zenbat urte ditu Jonek?
Martxoan 69 egin ditu.
Berez, 2006ko urriaren 28an laga 
behar zuen kartzela.
2000n bete zituen zigorraren hiru 
laurdenak eta aske gelditzeko esku-
bidea zuen legea zintzo aplikatuta. 
Gero, Parot doktrina aplikatu zio-
ten euskal preso politikoen kolek-
tiboari, eta, horren arabera, erre-
dentzioak espetxe zigor osoari 
aplikatzen zaizkionez, presoak 30 
edo 40 urte bete behar ditu bere 
osotasunean, zigorra hori baino 
handiago baldin bada.
Parot dotrina aplikatu eta beste bost 
urtez luzatu zioten zigorra. Zer deri-
tzozue?
Ez dugu kalkulatu zehatz, baina, 
gure ustez, erredentzioak aplikatuz, 
bost urte baino gehiago luzatu 
diote. Espainiako Estatuan botere 
legegilea, exekutiboa eta judiziala 
inoiz ez direla egon bereizirik eta 
gobernuaren interesen arabera 
erabili dituztela pentsatzen dugu. 
Horren guztiaren atzean biziarte-
ko zigorraren aplikazio garbia 
dago, preso politikoak xantaiarako 
txanpon moduan erabil ditzaten 
estatuek.
Jon Agirre 1981eko maiatzaren 11n 
atxilotu zuten. Zer leporatu zioten 
epaiketan?
ETAko talde bateko partaide iza-
tea eta hainbat ekintza egin izana. 
Dena dela, Jon hamar egun inko-
munikatua egon zen eta torturatua 
izan zela salatu zuen. Beraz, tor-
turapean egindako deklarazioetan 
oinarritutako epaiketa bat izan 
zenez, zein zilegitasun du epai 
horrek? Hala ere, euren legeen 
arabera, aspaldi behar luke 
kalean.

Espetxetik irteten dela-eta, ekime-
nen bat antolatu duzue?
Hori ez da gure eginbeharra. Hala 
ere, Jonen askatasuna espetxean 
beste inor hainbeste denbora ezin 
dela egon aldarrikatzeko erabiliko 
dugu. Bide horretan, Arrasate eta 
Aramaioko eragileekin manifes-
tazio baten antolakuntza lanetan 
gabiltza maiatzaren 7rako. Bizi 

osoko zigorraren doktrina desak-
tibatzea lortu behar dugu guztion 
artean.
Azken urteotan plataformakook 
hainbat ekimen antolatu dituzue Jon 
Agirreren egoera salatzeko. Pozik 
jasotako babesagatik?
Bai, herritarren parte-hartzea oso 
handia izan da; garbi zuten Jonek 
kalean egon beharko lukeela eta 
babes eta elkartasun handia jaso 
du. Bide honetan, herritarrak 
gonbidatu nahi ditugu, Jon etxe-
ratu arren, gainontzeko preso 
politikoen eskubideen alde eta 
bereziki zigorra beteta duten pre-
soen etxeratzea eskatzeko antola 
daitezen. Arrasateko presoen 
artean, Gaztañaga dago egoera 
horretan eta Garratz eta Gautxo-
ri-k 25 urtetik gora daramatzate 
espetxean, zigorraren 3/4ak aspal-
di beteta.
Halako osasun arazoak izanda, zela 
uler daiteke aske ez lagatzea?
Sakabanaketa, jipoiak, urrun-
tzea… taktika ugari erabili dituz-

te espetxeetan euskal preso poli-
tikoa txikitzeko asmoz eta damu-
tzea bilatuz. Ez dutenez lortu, 
azkenean, mendeku huts bilaka-
tzen da, eta, gaixorik egon arren, 
azken muturreraino eramaten 
dute guztia. Ezin dugu onartu 
gaixorik daudenak espetxean 
mantentzea.
Eta kartzela zigorra luzatzea?
Lehen esan bezala, mendeku ikus-
puntutik besterik ezin da ulertu. 
Nahiz eta gero giza eskubideen 
defendatzaile sutsu direla esan, 
gaur egun Euskal Herrian dagoen 
indarkeria handienetakoa, handie-
na ez bada, espetxe politika hori 
indarrean mantentzea da.
Ezker abertzaleak ziklo politiko berri 
baten aldeko apustua egin du, poli-
tikaren alde…; EtAk su-etena alda-
rrikatu du… distentsio egoera hone-
tan Espainiako gobernuak erakutsi-
tako jarreraren gainean zer diozue?
Distentsio garai hauetan presoek 
urrun jarraitzen dute, eta senideen 
istripu arriskua biderkatu. Bizi 
osoko zigorraren doktrina aplika-
tuta, isolatuta eta sakabanatuta 
daude presoak. Neurriok inoiz ez 
dira legezko izan, baina egoera 
politiko honetan gutxiago. Beraz, 
gizarteak, herriak, behartu behar 
ditu gobernuak espetxe politika 
konponbide parametroetan koka-
tzen.
Ze eskatzen diozue Espainiako gober-
nuari?
Euskal Preso politikoak Euskal 
Herriko espetxeetara ekartzea eta 
bizi osoko zigorraren doktrina 
bertan behera uztea. Horrekin 
batera, hiru laurdenak bete dituz-
tenak eta gaixo daudenak kalera-
tzea, bizi baldintzak hobetzea, 
inkomunikazioa eta isolamendu 
alboratzea. Lehen urratsak behar 
luke espetxe politika konponbi-
dearen norabidean jartzea. Ondo-
ren, normalizazio prozesu batean 
aurrera egin ahala, preso guztiak 
kaleratzen joan beharko lukete.
Eta jendarteari?
Esango genioke gaur egun inda-
rrean dagoen indarkeria bakarra 
gobernutik datorrela; beraz, presioa 
egin behar dugula indarkeria 
horiek erabat desaktibatuak gera 
daitezen. Eta hori antolakuntzaren 
eta mobilizazioren bakarrik bidez 
lor daiteke. Datozen egunotan 
herriz herri bilguneak antolatuko 
ditugu norabide horretan denok 
batera bultzatzeko. Beraz, sentsi-
bilizatuta dagoen herritar orori 
bilgune hauetan parte hartzeko 
gonbita egin nahi diogu. Bide 
horretan, maiatzaren 7ko mani-
festazioan parte hartzea garran-
tzitsua dela uste dugu.

Urrizalki eta Arantzabal, Jon Agirreren argazkiarekin.  |   gOiENA

ramon urrizalki eta agustin arantzabal | Jon agirreren aldeko plataformako kideak

"Bizi osorako zigorraren doktrina 
desaktibatzea lortu behar dugu" 

gobernuak espetxe politika konpontzera behartu behar direla diote

Maiatzaren 7rako manifestazioa antolatzen dabiltza hainbat eragilerekin

"Espetxe araudiak 
dioena jarraituz, 
kanpoan beharko 
luke aspaldi"

"distentsio garai 
hauetan euskal 
presoek urrun 
jarraitzen dute"

M.A.  |  ArAMAiO

Zuiako Koadrilak familia osoa-
rendako moduko irteera antola-
tu du, Bizkaira: Urdaibai ingurua 
ezagutu eta Madariaga dorretxea 
bisitatu. Maiatzaren 21ean izan-
go da, zapatua; bisita gidatua 
egingo dute dorretxean. Izena 
emateko epea zabalik dago maia-
tzaren 6ra arte.

bisita eta ibilaldia 
Urdaibaiko paraje dotoreetan ondo 
pasatzeko egun-pasa izango da. 
Goiz partean, Busturian dagoen 
Madariaga dorretxea ezagutzera 
joango dira; biodibertsitatearen 
garrantzia eta naturaren ezagutza 
sustatzeko helburuarekin sortu-
tako gunea. Bisita gidatu horren 
ostean, Txatxarramendiko irlara 

ibilaldia egingo dute eta ondoren 
Laidara joango dira itsasontzian. 
Arratsaldean, ostera, umeek tai-
lerrak egingo dituzte, eta gurasoek 
libre izango dute.

Autobusean joango dira (09:00
-20:00) eta bazkaria norberak eroan 
beharko du. Hona prezioak: 2 urte 
artekoek, debalde; 3 eta 12 urte 
artekoek, sei euro; eta 13 urtetik 
gorakoek, zazpi euro. Zuiako Koa-
drilaren zenbakian egin behar da 
ordainketa: 2097 0224 98 0102679817. 
Gero, ordainagiria udaletxean 
aurkeztu behar da.

Urdaibai inguruak bisitatzeko 
irteera egingo du Zuiako Koadrilak

M.A.  |  ArAMAiO

Udalak Bastida akademiarekin 
lankidetzan zenbait ikastaro 
egiteko aukera eskainiko die 
herritarrei, Gela irekia izeneko 
egitasmo barruan. Maiatzean 
izango dira ikastaroak, KZgu-
nean, eta izena emateko epea 
zabalik dago: udaletxean, libu-
rutegian edo Arrasateko Bas-
tida akademian. 

Ikastaroak 20 ordukoak dira 
(80 euro). Hona: Windows XP 
sistema eragilea; Word (oina-
rrizkoa eta aurreratua), Excel 
(oinarrizkoa eta aurreratua), 
Power Point; eta IT txartelaren 
prestakuntza. Gainera, Pho-
toshop eta Dreamweaver pro-
gramak ezagutzeko aukera dago. 
Ikasle eta langabeek %50eko 
deskontua izango dute.

'Gela irekia' egitasmoarekin, informatika 
ikastaroak egingo dituzte KZgunean
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futbOla

LeHenengo MaiLa
reala-Gijongo sporting
domeka. 17:00. anoeta.

gazteen Liga nazionaLa
Athletic-Aretxabaleta
eguaztena. 18:00. lezama.

gazteen euskaL Liga
Antiguoko-Bergara
domeka. 13:15. berio.

oHorezko erregionaLa
Aloña Mendi-Bergara
domeka. 16:30. azkoagain.
Mondra-tolosa
zapatua. 16:30. mojategi.
real Union-Aretxabaleta
zapatua. 17:30. irun.

erregionaL Preferentea
Aretxabaleta B-Mondra B
zapatua.16:30. ibarra.
Antzuola-Getariako
zapatua. 16:30. estala.

erregionaLa, igoera
landetxa-Bergara B
zapatua.15:30. irun.

oHorezko gazteak, igoera
real Union-Aloña Mendi
domeka. 11:15. irun.
Ordizia-Mondra
zapatua. 17:45. altamira.

gazteak, igoera fasea
Betio Ona-Arizmendi
zapatua. 16:15. renteria.

gazteak, koPa
Arizmendi UDA B-Aretxabal. B
domeka. 12:00. almen.
Zestoa-Bergara B
zapatua. 16:30. iraeta.

eMakuMezkoen igoera
Arizmendi-Hondarribia
zapatua. 16:00. almen.
touring-Mondra
domeka. 16:00. Fanderia.

eMak. gazteak, tXaP.
Bergara-Orioko
domeka. 18:00. ipintza.

aretO futbOla

euskaDiko tXaPeLketa
Gernika Naturgas-Eskoriatza
zapatua. 17:00. gernika.

giPuzkoako bigarren M.
Aretxabaleta-laskorain C
gaur. 20:45. almen.

Hirugarren MaiLa
Orixe tolosa-Aloña Mendi
egubakoitza. 20:45. tolosa.

gazteak
Gamon Informa.-Aloña Mendi
zapatua. 11:00. errenteria.

eskubalOia

euskaDiko tXaPeLketa
soraluce BKE-Ford Mugarri
domeka. 12:15. labegaraieta.

giPuzk. eMakuMe.koPa
Atez Ate Usurbil-Aloña Mendi
zapatua. 17:30. usurbil.

giPuzkoako koPa
Amenabar-Izarraitz Aloña
zapatua. 16:00. zarautz.

foru aLDun. kaDete. Mut
talleres Chap.-la Bacaladera
zapatua. 11:00. iturripe.
soraluce Berg.-Hondarribia
zapatua. 10:30. labegaraieta.

foru aLDun. kaDete. nesk
Ordizia-Aloña Mendi B
domeka. 09:30. majori.

saskibalOia

LeHen nazionaL MaiLa
sustrai Aloña Mendi- Fincas B.
zapatua. 18:00. zubikoa.
Mondragon Uniberts.-Mikeldi
zapatua. 18:00. iturripe.

senior gizonezkoak
MU-Beiztinberri
zapatua. 16:00. musakola.
Aluminios Franc.-soraluce BKE
gaur. 20:15. zumarraga.
sustrai Aloña-Kostkas
zapatua. 16:00. zubikoa.

senior eMakuMezoak
Internacional-Eskoriatza
zapatua. 16:00. donostia.

gazteak, PartaiDetza
Aloña Mendi-BKl
zapatua. 11:45. zubikoa.

errugbia

gazteak
arrasate/durango-getxo
zapatua. 18:30. durangon.

atletismOa

berDintXiketan
egubakoitza, 19:30, oñatin.

bOlOak

giPuzkoako Hiru tXirLo 
tXaPeLketako saioa
zapatua, 17:00. elgetan.

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

Izena aurrez eman ez duzue-
nok ere garaiz zaudete gaur, 
egubakoitza, 19:30ean Oñatin 
egingo duten berdintasunaren 
aldeko Berdintxiketan laster-
ketan parte hartzeko. Anto-
latzaileak 17:30ean hasita 
egongo dira izenak hartzen, 
Unibertsitate parean –Uni-
bertsitate etorbidean. Ibilbi-
deak 5 kilometro izango ditu, 
Enpresagintza Fakultatean 
irtengo dira korrikalariak, 
eta Foruen Enparantzan amai-
tuko dute proba. Bikoteka 
egin beharko da korrika.

berdintxiketan 
lasterketa gaur, 
19:30ean, oñatin

Bergarak bigarren derbia 
jokatuko du jarraian, dome-
kan. Oraingoan, baina, Aloña 
Mendiren kontra (16:30). Aitor 
Oruetaren mutilek puntu bat 
ekarri zuten joan den astean 
Oiartzunen zelaitik, eta Ber-
garak azken unean hartu zuen 
mendean Mondra (1-0). Are-
txabaletak, berriz, kategoria-
ko liderraren, Real Unionen 
zelaian jokatuko du zapatu 
arratsaldean (17:30) eta Mon-
drak Tolosaren bisita izango 
du zapatu arratsaldean Moja-
tegin, 16:30ean.

aloñaren eta 
bergararen arteko 
derbia domekan

xAbIEr urtZElAI  |  ArrAsAtE

Martitzenean Aitor Mendizabalek 
erraz irabazi zuen Bergarako Lau 
t'erdiko Soraluce saria. Aiherra-
ko Etcheverri ez zen kontrario 
izan, eta Mendizabalek sasoi oso 
onean dagoela erakutsi zuen. 
Eguaztenean, berriz, agindutakoa 
beteaz Mariaren Lagundiko hau-
rrei eraman zien txapela –ira-
kasle praktikak egiten dabil 
bertan–. Ikastetxean zegoela, 
atsedenaldian egon ginen txapel-
dunarekin.  
Egon da garaipena ospatzeko 
astirik?
Bueno, finalaren ostean afaltze-
ra joan ginen finalistak eta anto-
latzaileak, baina formal ibili 
ginen, hurrengo egunean ikas-
tetxera joan behar nuen-eta. 
GOIENA paperean irakasleak 
ikusi zuen finala jokatu behar 
nuela, eta txapela irabaziz gero 
eskolara eramango nuela agindu 
nien gaztetxoei. Txapel handia 
iruditu zitzaien [Barre], eta ospa-
tzeko modu polita izan zen. Pen-
tsatzen dut asteburuan lagunekin 
ospatu ahal izango dudala, aste 
barruan ez dut-eta apartekorik 
egin.
dagoeneko bi txapel irabazi dituzu 
aurten; orain zaude aspaldiko gor-
putzaldi onenean?
Baietz esango nuke. Lesioekin 
azkenaldian ez dut inongo arazo-
rik izan, eta sasoi onean egoteko 
horrek ere laguntzen du. Aurrekoan 
kontuak ateratzen ibili nintzen, 

eta aurten 25 partidu jokatu ditut, 
eta bi baino ez ditut galdu. 
Finalean ez zen kolorerik egon.
Ez nuen uste horren erraz iraba-
ziko nuenik, Etcheverrik pilotari 
onak utzi dituelako bidean  eta 
finalak beti direlako partidu bere-
ziak; hau da, edozer gerta zitekeen. 
Finalean, baina, ni oso indartsu 
hasi nintzen, eta Etcheverrik ez 
zuen partidu onik egin. Zortea 
ere aldeko izan nuen, hainbat 
tantotan pilotak pasatik gertu 
egin zuelako botea.  

baieztatu zen garraldaren kontra 
jokatutako finalerdia final aurrera-
tua zela.
Garralda pilotari osoagoa da, kon-
trario arriskutsuagoa izango litza-
teke.
Antzuola eta Aiherra senidetuta 
daude, baina kantxa barruan ez dago 
senidetzerik.
Kantxa barruan ez dago lagunik. 
Takoak jartzen ibili ginenean, 
baina, ibili ginen senidetzearen 
kontua komentatzen, giro onean 
ibili ginen, eta normalean alda-
geletan halaxe ibiltzen gara. Hori 

bai, tarteka egoten dira pikeak. 
Kuriosoa da, nik pilota mundutik 
ezagutzen nuelako Etcheverri, 
baina ez Antzuola eta Aiherra 
senidetuta daudelako. Hau da, 
inoiz ez dugu bat egin. Eta hori, 
kontuan hartuta gazteagotan sarri-
tan joaten ginela Aiherrara, trin-
ketean jokatzera... 
soraluce saria irabazita, zein da 
hurrengo erronka?
GRAVN txapelketan finalerako 
sailkatuta gaude, eskuz binaka. 
Aitor Elkoro eta Aritz Berraondo 
dira gure hautatzaileak, eta maia-
tzaren 6an jokatuko dugu final 
hori, Laudion. Orain momentuan 
finalerdien zain gaude, finalean 
gure kontra egiteko nor sailkatu-
ko den ikusteko.  
Martitzeneko finala amaituta hain-
bat iritzi batzen ibili ginen harmai-
letan, eta, hain zuzen, ondo ezagu-
tzen zaituen Aitor Elkorok mezua 
bidali zien enpresa handietako ordez-
kariei -pilotalekuan zeuden–, Aitor 
Mendizabalek aukera bat merezi 
duela esanda.

Bueno, ilusioa ez da sekula ere 
galdu behar, eta nik badut ilusio 
hori, onartzen dut. Ez da batere 
erraza, ekonomikoki egoera ez 
delako batere ona eta enpresa 
handietan geroago eta pilotari 

gutxiagorekin daudelako, baina, 
esandakoa, esperantza ez da galdu 
behar. Aukera hori iristeko lanean 
jarraitzea baino ez da geratzen, 
eta horretan jardun beharko 
dugu. 

Aitor Mendizabal, finalaren ostean, txapelarekin eta Antzuolatik joandako zale gaztetxoekin.  |   xAbiEr urtzElAi

aitor Mendizabal | lau t'erdiko soraluce sariko irabazlea

"ikasle gaztetxoei 
txapela eraman 
diet, eta handia 
iruditu zaie"

Finalean ez zuen kontrariorik izan (22-8)

lau t'erdi barruan bigarren txapela du aurten

"lehen mailan 
aukera bat izateko 
ilusioarekin 
jarraitzen dut"

aitOr elkOrO 
giPuzkoako hautatzailea

"Orain momentuan 
Aitorrek sekulako jokoa du. 
Pilotalekuan bi 
enpresetako ordezkariak 
ikusi ditut, eta ea aukera 
bat ematen dioten, maila 
oso polita du-eta"

jOkin etxaniz 
asPeko kirol teknikaria

"Emaitzak garbi 
erakusten du Aitor 
kontrarioa baino gehiago 
izan dela. Aukera bat? 
nire esku egongo balitz, 
ez nuke inongo 
zalantzarik izango".

aritz berraOndO 
Pilotari ohia

"Kolore bakarra egon da 
kantxan, Aitorrek partidu 
biribila egin du-eta. 
Aspaldian joko oso 
onarekin dabil, eta lau 
t'erdian oso ondo 
defendatzen da".

inaxiO errandOnea 
asPeko zuzendari komertziala

"Aitor pilotari moduan 
askoz ere eginago 
dago. Egoera zaila da, 
baina oraindik gaztea 
da, eta ilusioz 
jarraitzen badu iritsiko 
zaio aukera".

jOse mari zezeaga 
Pilotari ohia

"Aitorrek urteak daramatza 
aurreko koadroetan oso 
pilotarik ona dela erakusten. 
Lehenago ere garbi zegoen 
Garralda eta Aitor zirela 
finalerako hautagaiak, eta 
finala erraz irabazi du".

migel etxaniz 
Pilotari ohia eta esataria

"finalerdietan baino 
askoz hobeto ibili da 
Aitor finalean, 
gehiago gustatu zait. 
Gainera, tantoak 
amaitzen ondo 
dakiela erakutsi du".

sarrerak

Juan Tamariz
ikuskizunerako 
sarrerak

Tel.: 943 25 05 05
e-postaz: kluba@goiena.com 
www.goienakluba.com
Urteko kuota: 48€

bazkide 
egiteko

Abantailaz betetako kluba!

WWW.KORRIKA.ORG

Juan Tamariz kartomagian 
espezializatutako ilusionista ikusteko 

4 sarrera  (irabazle bakoitzari bi).

korrIka-ko arroPa
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AukerazkoibiLgAiLuAksalgai

• Ford Galaxy TDCI 21.900 €
 2009 | Diesela | Granatea | 59.000 Km
• Ford Fiesta 70 ZP   10.300 €
 2010 | Diesela | Urdina | 11.000 Km
• Ford Focus TDCI 140 ZP 20.500 €
 2011 | Diesela | Urdina | 0 Km.
• Ford Kuga TDCI 140 ZP  28.900 €
 2011 | Diesela | Beltza | 4.000 Km
• Ford Focus STI 225 ZP  14.500 €
 2006 | Diesela | Urdina | 80.000 Km
• Audi A3 TDI 140 Sportbreak-SPORT  18.900 €
 2008 | Diesela | Gorria | 89.000 Km
• Seat Leon TDI 105 ZP Sport  11.700 €
 2008 | Diesela | Beltza | 48.000 Km
• Volkswagen Passat TDI 140 ZP Avant Trend  12.800 €
 2006 | Diesela | Marroia | 98.000 Km
• Mini Couper 1.6I - 115 ZP   8.800 €
 2004 | Gasolina | Urdina | 89.000 Km
• Seat Leon TDI 140 ZP  9.700 €
 2006 | Diesela | Zuria |110.000 Km

Araba etorbidea, z/g ARRASATE
943790744 • www.mugarri.es

> FORD FOCUS
     2011 | Diesela | 0 Km

14.500€-tik aurrera

Gipuzkoa etorbidea, 36 
ARRASATE • 943 71 18 70

• Audi A3 1.9 TDI E DPF ATTRACTION  18.400 €
 2010 | Diesela | Grisa | 24.634 Km
• Volkswagen Bora 1.9 TDI CONCEPTLINE 100BHP  7.900 €
 2005 | Diesela | Grisa | 131.000 Km
• Renault Clio CAMPUS AUTHENTIQUE 1.5 DCI 65  6.600 €
 2007 | Diesela | Txuria | 103.932 Km
• Fiat Punto 1.9 JTD DYNAMIC  3.900 €
 2002 | Diesela | Urdina | 176.372 Km
• Audi A4 2.0 TDI E 136BHP DPF  26.900 €
 2010 | Diesela | Beltza | 22.552 Km
• Volkswagen Polo 1.2 ADVANCE  10.500 €
 2010 | Gasolina | Txuria | 13.805 Km
• Seat Exeo 2.0 TDI 120 PS DPF REFERENCE ST 20.500 €
 2010 | Diesela | Beltza | 50 Km
• Seat Altea Xl 1.6 TDI 105 PS STYLE ECOMOTIVE  19.500 €
 2010 | Diesela | Beltza | 50 Km
• Skoda Scout 2.0 TDI Quattro  25.500 €
 2010 | Diesela | Beltza | 5.300 Km
• Seat Leon 1.6 TDI 105  16.500 €
 2010 | Diesela | Grisa | 50 Km

> Audi A4 2.0 TDI 143 DPF AVANT
     2010 | Diesela | 29.649 Km

28.700 €

• Citroen C3 Hdi SX PLUS 70  5.250 €
 2004 | Diesela | Gorria | 78.000 Km
• Citroen C3 Hdi Cool 70  9.300 €
 2009 | Diesela | Grisa | 33.800 Km
• Citroen C4 16i Colection110  7.300 €
 2006 | Gasolina | Grisa | 37.700 Km
• Citroen C4 Hdi Sport 110  17.750 €
 2011 | Diesela | Txuria | 1.250 Km
• Citroen Grand C4 Picasso Hdi SX 110  14.7500 €
 2008 | Diesela | Beltza | 68.500 Km
• Citroen Grand C4 Picasso EXCL Stop&Start  24.500 €
 2011 | Diesela | Beltza | 500 Km
• Citroen C5 Hdi Premier 110  17.500 €
 2009 | Diesela | Beltza | 37.000 Km
• Citroen C5 22Hdi EXCL CAS 200  31.750 €
 2010 | Diesela | Grisa | 150 Km
• Peugeot 307 Hdi SW 110  13.250 €
 2008 | Diesela | Beltza | 33.500 Km
• Peugeot 308 Hdi Sport 110  12.500 €
 2008 | Diesela | Beltza | 58.500 Km

> Citroen C5 Hdi Premier 110
     2009 | Diesela | 38.000 Km

17.250 €

CHAPIME
San andreS auzoa 5. 
arraSaTe 
Tel.: 943 79 45 22.

Debagoieneko 
Kontzesionario ofiziala

Iragarkia jartzeko: 943 25 05 05

futbOla

LeHenengo MaiLa
reala-Gijongo sporting
domeka. 17:00. anoeta.

gazteen Liga nazionaLa
Athletic-Aretxabaleta
eguaztena. 18:00. lezama.

gazteen euskaL Liga
Antiguoko-Bergara
domeka. 13:15. berio.

oHorezko erregionaLa
Aloña Mendi-Bergara
domeka. 16:30. azkoagain.
Mondra-tolosa
zapatua. 16:30. mojategi.
real Union-Aretxabaleta
zapatua. 17:30. irun.

erregionaL Preferentea
Aretxabaleta B-Mondra B
zapatua.16:30. ibarra.
Antzuola-Getariako
zapatua. 16:30. estala.

erregionaLa, igoera
landetxa-Bergara B
zapatua.15:30. irun.

oHorezko gazteak, igoera
real Union-Aloña Mendi
domeka. 11:15. irun.
Ordizia-Mondra
zapatua. 17:45. altamira.

gazteak, igoera fasea
Betio Ona-Arizmendi
zapatua. 16:15. renteria.

gazteak, koPa
Arizmendi UDA B-Aretxabal. B
domeka. 12:00. almen.
Zestoa-Bergara B
zapatua. 16:30. iraeta.

eMakuMezkoen igoera
Arizmendi-Hondarribia
zapatua. 16:00. almen.
touring-Mondra
domeka. 16:00. Fanderia.

eMak. gazteak, tXaP.
Bergara-Orioko
domeka. 18:00. ipintza.

aretO futbOla

euskaDiko tXaPeLketa
Gernika Naturgas-Eskoriatza
zapatua. 17:00. gernika.

giPuzkoako bigarren M.
Aretxabaleta-laskorain C
gaur. 20:45. almen.

Hirugarren MaiLa
Orixe tolosa-Aloña Mendi
egubakoitza. 20:45. tolosa.

gazteak
Gamon Informa.-Aloña Mendi
zapatua. 11:00. errenteria.

eskubalOia

euskaDiko tXaPeLketa
soraluce BKE-Ford Mugarri
domeka. 12:15. labegaraieta.

giPuzk. eMakuMe.koPa
Atez Ate Usurbil-Aloña Mendi
zapatua. 17:30. usurbil.

giPuzkoako koPa
Amenabar-Izarraitz Aloña
zapatua. 16:00. zarautz.

foru aLDun. kaDete. Mut
talleres Chap.-la Bacaladera
zapatua. 11:00. iturripe.
soraluce Berg.-Hondarribia
zapatua. 10:30. labegaraieta.

foru aLDun. kaDete. nesk
Ordizia-Aloña Mendi B
domeka. 09:30. majori.

saskibalOia

LeHen nazionaL MaiLa
sustrai Aloña Mendi- Fincas B.
zapatua. 18:00. zubikoa.
Mondragon Uniberts.-Mikeldi
zapatua. 18:00. iturripe.

senior gizonezkoak
MU-Beiztinberri
zapatua. 16:00. musakola.
Aluminios Franc.-soraluce BKE
gaur. 20:15. zumarraga.
sustrai Aloña-Kostkas
zapatua. 16:00. zubikoa.

senior eMakuMezoak
Internacional-Eskoriatza
zapatua. 16:00. donostia.

gazteak, PartaiDetza
Aloña Mendi-BKl
zapatua. 11:45. zubikoa.

errugbia

gazteak
arrasate/durango-getxo
zapatua. 18:30. durangon.

atletismOa

berDintXiketan
egubakoitza, 19:30, oñatin.

bOlOak

giPuzkoako Hiru tXirLo 
tXaPeLketako saioa
zapatua, 17:00. elgetan.

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

Izena aurrez eman ez duzue-
nok ere garaiz zaudete gaur, 
egubakoitza, 19:30ean Oñatin 
egingo duten berdintasunaren 
aldeko Berdintxiketan laster-
ketan parte hartzeko. Anto-
latzaileak 17:30ean hasita 
egongo dira izenak hartzen, 
Unibertsitate parean –Uni-
bertsitate etorbidean. Ibilbi-
deak 5 kilometro izango ditu, 
Enpresagintza Fakultatean 
irtengo dira korrikalariak, 
eta Foruen Enparantzan amai-
tuko dute proba. Bikoteka 
egin beharko da korrika.

berdintxiketan 
lasterketa gaur, 
19:30ean, oñatin

Bergarak bigarren derbia 
jokatuko du jarraian, dome-
kan. Oraingoan, baina, Aloña 
Mendiren kontra (16:30). Aitor 
Oruetaren mutilek puntu bat 
ekarri zuten joan den astean 
Oiartzunen zelaitik, eta Ber-
garak azken unean hartu zuen 
mendean Mondra (1-0). Are-
txabaletak, berriz, kategoria-
ko liderraren, Real Unionen 
zelaian jokatuko du zapatu 
arratsaldean (17:30) eta Mon-
drak Tolosaren bisita izango 
du zapatu arratsaldean Moja-
tegin, 16:30ean.

aloñaren eta 
bergararen arteko 
derbia domekan

xAbIEr urtZElAI  |  ArrAsAtE

Martitzenean Aitor Mendizabalek 
erraz irabazi zuen Bergarako Lau 
t'erdiko Soraluce saria. Aiherra-
ko Etcheverri ez zen kontrario 
izan, eta Mendizabalek sasoi oso 
onean dagoela erakutsi zuen. 
Eguaztenean, berriz, agindutakoa 
beteaz Mariaren Lagundiko hau-
rrei eraman zien txapela –ira-
kasle praktikak egiten dabil 
bertan–. Ikastetxean zegoela, 
atsedenaldian egon ginen txapel-
dunarekin.  
Egon da garaipena ospatzeko 
astirik?
Bueno, finalaren ostean afaltze-
ra joan ginen finalistak eta anto-
latzaileak, baina formal ibili 
ginen, hurrengo egunean ikas-
tetxera joan behar nuen-eta. 
GOIENA paperean irakasleak 
ikusi zuen finala jokatu behar 
nuela, eta txapela irabaziz gero 
eskolara eramango nuela agindu 
nien gaztetxoei. Txapel handia 
iruditu zitzaien [Barre], eta ospa-
tzeko modu polita izan zen. Pen-
tsatzen dut asteburuan lagunekin 
ospatu ahal izango dudala, aste 
barruan ez dut-eta apartekorik 
egin.
dagoeneko bi txapel irabazi dituzu 
aurten; orain zaude aspaldiko gor-
putzaldi onenean?
Baietz esango nuke. Lesioekin 
azkenaldian ez dut inongo arazo-
rik izan, eta sasoi onean egoteko 
horrek ere laguntzen du. Aurrekoan 
kontuak ateratzen ibili nintzen, 

eta aurten 25 partidu jokatu ditut, 
eta bi baino ez ditut galdu. 
Finalean ez zen kolorerik egon.
Ez nuen uste horren erraz iraba-
ziko nuenik, Etcheverrik pilotari 
onak utzi dituelako bidean  eta 
finalak beti direlako partidu bere-
ziak; hau da, edozer gerta zitekeen. 
Finalean, baina, ni oso indartsu 
hasi nintzen, eta Etcheverrik ez 
zuen partidu onik egin. Zortea 
ere aldeko izan nuen, hainbat 
tantotan pilotak pasatik gertu 
egin zuelako botea.  

baieztatu zen garraldaren kontra 
jokatutako finalerdia final aurrera-
tua zela.
Garralda pilotari osoagoa da, kon-
trario arriskutsuagoa izango litza-
teke.
Antzuola eta Aiherra senidetuta 
daude, baina kantxa barruan ez dago 
senidetzerik.
Kantxa barruan ez dago lagunik. 
Takoak jartzen ibili ginenean, 
baina, ibili ginen senidetzearen 
kontua komentatzen, giro onean 
ibili ginen, eta normalean alda-
geletan halaxe ibiltzen gara. Hori 

bai, tarteka egoten dira pikeak. 
Kuriosoa da, nik pilota mundutik 
ezagutzen nuelako Etcheverri, 
baina ez Antzuola eta Aiherra 
senidetuta daudelako. Hau da, 
inoiz ez dugu bat egin. Eta hori, 
kontuan hartuta gazteagotan sarri-
tan joaten ginela Aiherrara, trin-
ketean jokatzera... 
soraluce saria irabazita, zein da 
hurrengo erronka?
GRAVN txapelketan finalerako 
sailkatuta gaude, eskuz binaka. 
Aitor Elkoro eta Aritz Berraondo 
dira gure hautatzaileak, eta maia-
tzaren 6an jokatuko dugu final 
hori, Laudion. Orain momentuan 
finalerdien zain gaude, finalean 
gure kontra egiteko nor sailkatu-
ko den ikusteko.  
Martitzeneko finala amaituta hain-
bat iritzi batzen ibili ginen harmai-
letan, eta, hain zuzen, ondo ezagu-
tzen zaituen Aitor Elkorok mezua 
bidali zien enpresa handietako ordez-
kariei -pilotalekuan zeuden–, Aitor 
Mendizabalek aukera bat merezi 
duela esanda.

Bueno, ilusioa ez da sekula ere 
galdu behar, eta nik badut ilusio 
hori, onartzen dut. Ez da batere 
erraza, ekonomikoki egoera ez 
delako batere ona eta enpresa 
handietan geroago eta pilotari 

gutxiagorekin daudelako, baina, 
esandakoa, esperantza ez da galdu 
behar. Aukera hori iristeko lanean 
jarraitzea baino ez da geratzen, 
eta horretan jardun beharko 
dugu. 

Aitor Mendizabal, finalaren ostean, txapelarekin eta Antzuolatik joandako zale gaztetxoekin.  |   xAbiEr urtzElAi

aitor Mendizabal | lau t'erdiko soraluce sariko irabazlea

"ikasle gaztetxoei 
txapela eraman 
diet, eta handia 
iruditu zaie"

Finalean ez zuen kontrariorik izan (22-8)

lau t'erdi barruan bigarren txapela du aurten

"lehen mailan 
aukera bat izateko 
ilusioarekin 
jarraitzen dut"

aitOr elkOrO 
giPuzkoako hautatzailea

"Orain momentuan 
Aitorrek sekulako jokoa du. 
Pilotalekuan bi 
enpresetako ordezkariak 
ikusi ditut, eta ea aukera 
bat ematen dioten, maila 
oso polita du-eta"

jOkin etxaniz 
asPeko kirol teknikaria

"Emaitzak garbi 
erakusten du Aitor 
kontrarioa baino gehiago 
izan dela. Aukera bat? 
nire esku egongo balitz, 
ez nuke inongo 
zalantzarik izango".

aritz berraOndO 
Pilotari ohia

"Kolore bakarra egon da 
kantxan, Aitorrek partidu 
biribila egin du-eta. 
Aspaldian joko oso 
onarekin dabil, eta lau 
t'erdian oso ondo 
defendatzen da".

inaxiO errandOnea 
asPeko zuzendari komertziala

"Aitor pilotari moduan 
askoz ere eginago 
dago. Egoera zaila da, 
baina oraindik gaztea 
da, eta ilusioz 
jarraitzen badu iritsiko 
zaio aukera".

jOse mari zezeaga 
Pilotari ohia

"Aitorrek urteak daramatza 
aurreko koadroetan oso 
pilotarik ona dela erakusten. 
Lehenago ere garbi zegoen 
Garralda eta Aitor zirela 
finalerako hautagaiak, eta 
finala erraz irabazi du".

migel etxaniz 
Pilotari ohia eta esataria

"finalerdietan baino 
askoz hobeto ibili da 
Aitor finalean, 
gehiago gustatu zait. 
Gainera, tantoak 
amaitzen ondo 
dakiela erakutsi du".

aTleTIsmoa

FuTbola
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Babesleak: Antolatzailea: Laguntzailea: Hedabide
laguntzailea:
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k u Lt u r a

ArANtZAZu EZkIbEl  |  ArrAsAtE

Beste behin ere dantza giroak 
hartuko du gure bailara. Aurten, 
Arrasaten ospatuko dute Dantza-
ri Eguna. Arrasateko Arrostaitz 
eta Lore Gazteak taldeek dihar-
dute biharko eguna antolatzen. 
Laguntzaile lanetan Arrasateko 
Udala eta Arrasateko gaitariak 
eta txistulariak dabiltza.

Antzuolako Oinarin, Oñatiko 
Oñatz eta Arrasateko Arrostaitz 
eta Lore Gazteak dantza taldeek 
parte hartuko dute biharko ospa-
kizunean. Soraluzeko Urrats 
taldeak azken unean erabaki du 
ekitaldian parte ez hartzea.

kalejira, guztiek batera 
10:30ean hasiko dute eguna. Arra-
satera etorriko diren dantza tal-
deei harrera egingo diete Herri-
ko Plazan. Ondoren, kalejira 
egingo dute herriko kaleetan. 
Denek batera egingo dute kale-
jira.

Eguerdian alardea egingo dute. 
Dantzak izango dira: agurra, Biz-
kaiko dantzak, Markiña-Xemein 
eta gorulari, Gipuzkoako zinta-
dantza, Lesakako dantzak, itai-
dantzak eta Arabako potpourria. 
Dantza batzuk guztiek batera 
egingo dituzte eta beste batzuk, 
taldeka. Hala, Markiña-Xemein 
eta gorulari Oñatz dantza taldeak 
egingo ditu; eta itai-dantza Antzuo-
lakoak. Gainera, Bizkaiko dantzak 
eta Lesakako dantzak mutilek 
dantzatuko dituzte eta Gipuzkoa-
ko zinta-dantza, neskek.

arratsaldean, berriro 
Sara Merenderuen bazkaldu ondo-
ren, 18:00etan berriro egingo dute 
alardea. Jota fandago (Arrostaitz), 
korrontxi (Lore gazteak), soinu 
zaharrak (neskak), Gipuzkoako 
dantzak, uztai handia (neskak), 
domingillo eta gorulari, Tutera-
ko jota eta larrain-dantza egingo 
dituzte. Aurtengo berritasuna 
soinu zaharrak izango da: "Gipuz-
koako pauso ezberdinekin mun-
tatutako dantza da. Ikastaro baten 
izan ginen, soinu zaharrak ikas-
ten", azaldu du Itziar Ruiz de 
Azuak, Lore Gazteak taldeko 
kideak. Oñatz dantza taldeko 
Jesus Irizar Txutxin-ek gainera-
tu du talde bakoitzak bere berri-
tasuna izaten duela, eta horrela-
ko ekitaldiak aprobetxatzen 
dituztela erakustaldiak egiteko. 

Izan ere, erakustaldiak egitea 
izan zen Dantzari Eguna antola-
tzen hasteko asmoa.

ezagutzera ematea 
"Erakustaldiak egitea eta dantza 
taldeak ezagutzera ematea izan 
zen Dantzari Eguna antolatzeko 
helburua", azaldu du Txutxin-ek. 
Izan ere, dantza taldeek ez zuten 
herrian dantza erakustaldirik 
egiten. Hala, Dantzari Egunean  
zazpi talde hasi ziren; gaur egun, 
lau taldek jarraitzen dute: Oina-
rin, Oñatz, Arrostaitz eta Lore 
Gazteak. "Lanean bagabiltzala 
erakutsi gura diegu herritarrei", 
azaldu du Ruiz de Azuak. Herri-
tarren aldetik harrera ona izaten 
duten ekitaldiak direla gainera-
tu du. "Baldintza bakarra euria 
izaten da. Euria eginez gero, Uar-
kapen izango dira ekitaldiak, eta 
horrelakoetan jende gutxiago 
batzen da", dio. 

Orain dela bi aste Oñatin egin 
zuten entsegu orokorra dantza 
talde guztiek. Dena prestatuta 
dute, hortaz, Arrasateko kaleak 
dantza eta musikaz girotzeko.

Dantzari Eguna ospatuko dute bihar Arrasaten Arrostaitz eta lore gazteak taldeek

Parte hartuko dute Antzuolako, Oñatiko eta Arrasateko bi dantza taldeek

Dantzak kalera atera eta herria 
dantzan jartzea izango da helburua

Lore Gazteak taldeko neskak azken entsegua egiten.  |   A.E.

DAnTZArI 
EGUnEKO 
EGITArAUA

10:30 Harrera, Herriko 
Plazan.

12:00 kalejira, herriko 
kaleetan zehar.

12:30 Alardea, Herriko 
Plazan.

15:00 bazkaria.

18:00 Alardea, Herriko 
Plazan.

Dantzari Eguneko ekitaldiak amaitu ostean, 19:00 
inguruan, Herrixa dantzan ekitaldia egingo dute 
Herriko Plazan. Herritarrak dantzan jartzeko 
asmoarekin antolatutako ekitaldia da, eta 
horretarako plaza giroa sortuko dute Arrasaten.

Dantza tradizional herrikoiak egingo dituzte; 
horretarako, Jainaga eta narbaiza trikitilarien 
laguntza izango dute dantzariek. Gainera, 

horrelako ekitaldietan ohikoa den moduan, Patxi 
Montero dantza irakasleak gidatuko du saioa.

Ez da lehenengo aldia Herrixa dantzan 
ekimena Arrasaten egiten dutena. Azkeneko aldiz 
Santamas jaietan egin zuten. Eguraldiak lagundu 
ez zuen arren –4 graduko tenperatura egin zuen–, 
100 lagun inguru batu ziren Herriko Plazan dantza 
egiteko gogoz. Hortaz, antolatzaileek haur, gazte 
eta helduak animatu gura dituzte zapatuko 
ekitaldian dantzan egin dezaten.

Ondoren, 'Herrixa dantzan'

daTua

Dantzari Egunean parte 
hartuko duten dantzari, 
txistulari, gaitari eta 
laguntzaileak izango dira.

140
lAguN
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BABESLEA: LAGUNTZAILEAK:

BARTZELONAKO AURREZKI ETA
PENTSIO KUTXA

O R T O P E D I A

GOZOKI ETA FRUITU EHIARRAK

ALDEDI
FERRETERIA

ALMACENES 
ARRASATE 

MILAR
ELKORO

Dukiena
jatetxea

ko saioarekin bat!Gu

ARGI-PLASTIK
KOMUNIKAZIO tAlDEA

GOIENA TELEBISTA / SAIO BEREZIAK
Apirilak 15, 22:15 / Apirilak 16, 18:30/21:30 / Apirilak 17, 22:00.

Edu MENdIbIl  |  bErgArA

Dagoeneko hamar urte bete dira 
Kukai dantza taldea jatorri tra-
dizionaleko ikuskizunak sortzen. 
Deiadarra izenburuko koreogra-
fiarekin ekin zion taldeak eta 
ondoren etorri dira, besteak bes-
te, Tanttaka Teatroarekin elkar-
lanean ekoiztutako ikuskizunak: 
1937, gogoaren bidezidorretatik 
(Donostia Antzerki Saria 2003an), 
Otehitzari Biraka (2005) eta Hnuy 
illa… (2008). 

Domekan (Sok)2 ikuskizuna 
eskainiko dute Amaia antzokian, 
20:00etan. Zazpi dantzari eta hiru 
musikarirendako pieza koreo-
grafikoa da (Sok)2. Hain zuzen, 
Jon Maya eta Pantxika Telleria 
koreografoen ikuspegia eta espe-
rientzia batu dituzte eta musika 
orijinala da, Iñaki Telleriak sor-
tutakoa. Esan bezala, zazpi dan-

tzarik hartzen dute parte: Alain 
Mayak, Eneko Gilek, Ibon Huar-
tek, Nerea Vesgak, Urko Mitxe-
lenak, Vanesa Castañok eta Vivien 
Ingramsek. Iñaki Telleriaz gain, 
Oihane Igerabide eta Amaiur 
Cajareville dira musikariak. Arpa, 
kontrabaxua eta perkusioa jotzen 
dituzte hirurek.

lokarri intimoak
Telleria eta Mayaren elkarlana-
ren lehenengo emaitza Soka kale 
ikuskizuna izan zen (aipamen 
berezia izan zuen Valladolideko 
Kaleko Arteen Jaialdian), eta 
(Sok)2 ibilbidearen bigarren gel-
diunea da eta Bilboko Campos 
Eliseos antzokian estreinatu zuten. 
Jon Mayak izan du zuzendari-
tzaren ardura. 

Soka da ikuskizunaren arda-
tza, zentzu fisikoan zein poetikoan. 

Izan ere, lokarri intimoak jorra-
tzen ditu, irauteko asmoz behin 
eta berriro hasten diren momen-
tu horiek bezala.

Hamar urteko ibilbide horre-
tan artista ugarirekin lankidetzan 
jarduteko aukera izan du Kukaik, 
Juan Mari Beltran, Mikel Urdan-
garin, Iñaki Salvador, Carlos 
Nuñez, Jon Maia eta Andoni Egaña 
bertsolariak, Oreka TX edota 
Mireia Gabilondo antzerki eta 
zine zuzendari bergararra tartean. 
Eukal Herrian ez ezik, Argentinan, 
Txilen, Uruguain, Venezuelan, 
Estatu Batuetan, Kolonbian eta 
Erresuma Batuan erakutsi dituz-
te haien lanak.

Domekako emanaldirako 
sarrerak 10 eurotan daude salgai 
www.generaltickets.com webgu-
nean. Domekan bertan Amaiako 
leihatilan salduko dituzte.

kukai dantza taldearen ikuskizuna 
domekan amaia antzokian
zazpi dantzarik eta hiru musikarik hartzen dute parte '(sok)2' lanean; 
Jon Maya zuzendariak eta Pantxika Telleriak landu dute koreografia

(Sok)2 ikuskizuneko irudi bat.  |   kukAi

E.M.  |  ArrAsAtE

Munduko kontu kontalariak 
jaialdiaren barruan, bi emanal-
di izango dira bihar, zapatua, 
Arrasateko Udal Bibiliotekan, 
Kulturaten: alde batetik, Jhon 
Ardila kolonbiarrak, Fanny 
Fuguet venezuelarrak eta Aina-
ra Bilbao euskaldunak saioa 
eskainiko dute goizean, 11:00e-
tan, Kulturateko areto nagu-
sian. 

bizkaian eta arrasaten 
Bestalde, arratsalderako, Lucas 
Napoles kubatarraren eta Vic-
toria Siedleki argentinarraren 
saioa iragarrita dago. Jokin 
Zaitegi gelan izango da, 17:00e-
tan. Asteburuan hainbat ema-
naldi egingo dira Munduko 
kontu kontalariak jaialdiaren 
barruan. Arrasaten ez ezik, 
Elorrion, Berrizen, Durangon, 
Basaurin eta Arrigorriagan 
ere izango dira emanaldiok 

gaur eta bihar, zapatua. Argi-
bide gehiago www.munduko-
kontalariak.com webgunean 
dituzue. 

erakusketa kulturaten 
Kulturaten jarraituz, gogoratu 
beharra dago apirilaren 20ra 
arte ikusgai dagoela klaustroan 
Liburu fantastikoak izenburu-
ko erakusketa.

kontu kontalarien pare bat 
saio zapatuan kulturaten
'Munduko kontu kontalariak' jaialdiaren barruan

Victoria Sliedki.  |   gOiENA

E.M.  |  ArrAsAtE

Jone Telleria bergararrak eta 
Maite Toledo antzuolarrak Lapur-
din, Amotz-Senpereko Larraldea 
baserrian, Barrualdeak izeneko  
bilduma erakutsiko dute aste-

buruan. Inaugurazio bihar, 
zapatua, 18:00etan egingo dute. 
Ikus-entzunezko batek, 40 lanek 
eta hiru koadernotxok osatzen 
dute bilduma. Arteak kontatze-
ko duen gaitasuna aldarrikatu 
nahi dute bi egileek. Toledoren 
hitzetan, "Barrualdeak bildu-
mako olerkiak ilustratzeko pro-
posamena egin nionean baietz 
erantzun zidan Jonek eta gus-
tura asko hasi ginen sormena 
eta antolaketa tartekatzen". Bes-
tetik, helduendako eta gazte-
txoendako bizikleta irteerak ere 
izango dira Larraldea inguruan 
hilaren 22an eta 24an. Argibideak: 
alex.labaien@gmail.com.

Maite toledo eta Jone telleriaren 
'barrualdeak' senperen 

Maite Toledo.  |   gOiENA
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M.b.  |  ArrAsAtE

Oihulari Klown  antzerki taldeak 
formazio ikastaroa antolatu du 
Aste Santurako, nork bere clown 
ezkutua ezagutzeko. Bi ikasta-
ro eskainiko ditu: batetik, hila-
ren 21ean eta 22an, Clown eta 
emozioak izenekoa egingo dute, 
Bergaran. 18 ordu iraungo duen 
ikastaro hori clown kodigoa 
ikasi eta Oihulari Klown tal-
dearen lana ezagutu nahi dute-
nei dago zuzenduta.  

Bestetik, hilaren apirilaren 
22tik 25era bitartean, Joko egi-
turak bitara izeneko ikastaroa 
eskainiko dute. Clown-lana 
egiteko metodoak jorratuko 
dituzte, eta estruktura nagu-
siekin jolasten ikasiko dute, 

besteak beste, 27 orduko ikas-
taro horretan. Umorearen bidez, 
bakoitzak barruan duena ate-
ratzeko aukera paregabea izan-
go dute modu dibertigarrian 
parte-hartzaileek.

egun osoko eskolak
Interesatuek 943 76 97 90 edo 
607 20 45 03 telefono zenbakiera 
deitu behar dute, edo oihulari-
klown@oihulariklown.org edo 
virginiakarmelo@euskalnet.net 
helbidera idatzi. Lehenengo 
ikastaroaren prezioa 200 euro 
da; bigarrenarena, 290; eta bie-
na, 420 euro. Eskolak egun oso-
koak izango dira: 10:30etik 
15:00etara eta 16:30etik 21:00e-
tara bitartean.

'clown' ikastaroa eskainiko du aste 
santuan oihulari klownek, bergaran

M.b.  |  ArrAsAtE

Kooltur Ostegunak ekimenaren 
harira, Cobra taldeak joko du 
apirilaren 28an Arrasateko gaz-
tetxean, 22:00etan. Rocka eta 
metala batzen dituen Euskal 
Herriko talde horrek bigarren 
lana aurkeztuko du: Thriller 
izenekoa. 

Haritz Lete (Kokein taldeko 
bateria-jotzailea), David Gonza-
lez (Berri Txarrak taldeko baxu
-jotzailea), Ekain Elortza (Dine-
ro eta Seiurte taldeetako bateria
-jotzailea) eta Josu Luengok 
(Evirus69 taldeko gitarra-jotzai-
lea) osatzen dute taldea. 2006an 
sortua, handik urtebetera The 

strong arm of the rock lehen 
diskoa kaleratu zuten, Marion 
Cobretti Recordsen eskutik. 

Bigarren diskoa Kaiowas 
Records Bartzelonako diskoetxean 
grabatu dute. Energiaz betetako 
hamar kantu aurkeztuko dituz-
te, Black Sabbath eta Deep Pur-
ple talde klasikoen eta moder-
noagoak diren Clutch, Sound-
garden, Metallica, Down eta 
Mastodonen eragina dutenak. 

Horretaz gainera, Arrasa-
teko gaztetxearen 20. urteurre-
naren harira, Jonas que cumplir 
los 25 en el año 2000 filma iku-
si ahalko da hilaren 20an, 
19:00etan.

'kooltur ostegunak' ekintzak cobra 
ekarriko du hilaren 28an gaztetxera

MIrIAN bItErI  |  EskOriAtzA

Debagoieneko musika eskolek 
kontzertua eskainiko dute gaur, 
egubakoitza, Oñatin. Hain justu 
ere, Arrasateko, Aretxabaletako, 
Eskoriatzako, Bergarako, Oñati-
ko eta Soraluzeko musika esko-
letako 50 ikasle inguruk parte 
hartuko dute; 12 irakaslez lagun-
duta egongo dira. Santa Ana 
antzokian izango da musika ema-
naldia, 18:30ean. 

Arrasate Musikalen izenean 
Eider Gonzalez, Joseba Gomez, 
Maider Alzola, Paula Heriz, Amaia 
Garro eta Irati Erostarbe igoko 
dira agertokira. Ave Maria Gua-
rani, Palladio, Minuet y trio eta 
Aldapeko piezak joko dituzte. 
Bergarako musika eskolari dago-
kionez, Uxue Olaziregi, Bittor 
Poza, Paul Azkargorta, Irati Ola-
ziregi eta Maitane Muxikak errit-
mo mugituagoak aukeratu dituz-
te; Green Day taldearen 21 guns 
eta Ramonesen I just wanna have 
something to do eta I wanna be 
your boy friend eskainiko dituz-
te, Josi Labajosen aginduetara.

klasikoak
Bestalde, Saioa Uribe, Nerea Bas-
tardo, Itziar Unanue, Henar Valor, 
Goizane Zubizarreta eta Alazne 
Abadek Eskoriatzako Beheko 
Errota ordezkatuko dute, Arace-
li Telletxea zuzendari moduan 
ondoan dutela; Beethovenen Euro-

paren eresertzia eta Luis Elizal-
deren Ama eskainiko diete antzo-
kian batzen direnei. 

Aretxabaletako Leizarrakoek, 
ostera, Eskoziako folka eroango 
dute Oñatira, John Ryans Polsk 
eta The Bridal kantuekin. Lia 
Etxeandia, Oier Aizpurua, Sinead 
Nelson eta Maria Jakak parte 
hartuko dute, Nika Bitchiashvi-
liren esanetara.

Oñatitik akordeoi orkestra 
izango da agertokira igoko dena. 
Hiru pieza joko dituzte oñatiarrek: 

Jonh Lennon eta Paul McCart-
neyren Let it be-hey jude, Haba-
neraren La paloma eta Zeno 
Brechtingerren Uh! cha-cha-cha.  

harremana sendotzeko
Dagoeneko zortzigarren aldia da 
bailarako musika eskolen topa-
keta egiten dena; Oñatik birritan 
hartu du hori. Jose de Azpiazu-
koen esanetan, "bailarako musi-
ka eskolen arteko harremanak 
sendotzeko eta mantentzeko modu 
oso egokia da".

oñatiko santa anak Debagoieneko 
musika eskolak hartuko ditu gaur 
Arrasate, Aretxabaleta, Eskoriatza, bergara, soraluze eta Oñatiko musika 
eskolek parte hartuko dute; kontzertu bana eskainiko du talde bakoitzak

Besteak beste, Jose de Azpiazu musika eskolaren akordeoi taldeak parte hartuko du.  |  gOiENA

daTua

Horixe da gaurko ekitaldian 
parte hartuko duten lagun 
kopurua.

64
PArtAiDE
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MIrEIA bIkuñA  |  OñAti

Haizea Agirre (Oñati, 1985) Ingu-
rumen Zientzietan lizentziaduna 
da. Gasteizen egin zituen ikaske-
tak, eta ordutik hona animalia 
artean ibili da lanean. Egun, nes-
ka-mutikoekin dihardu Natur 
Eskolan. Iaz, Kenyan egon zen 
GKE batekin lanean, eta orduan 
egindakoa blog baten jaso du. 
Ingurumenaz egin dugu berba 
harekin.
Ingurumen Zientziak. Ez da hori 
ohiko karrera. Zergatik aukeratu 
zenuen?
Nahiko ezezaguna zen eta da. Nik 
egin nuenean hirugarren promo-
zioa izan ginen. Eta aukeratu nuen, 
ingurumena eta natura gustuko 
nituelako. Oso garbi nuen zer 
ikasi gura nuen. Gainera, ingu-
rumen hitzak esparru zabala har-
tzen du. Ez zara gai zehatz baten 
zentratzen. Horregatik guztiagatik 
erabaki nuen karrera hori egi-
tea.
lan egiteko orduan, zertan ibili 
zara?
Orain arte, animalia artean. Ikas-
ketak bukatu eta Austrian egon 
nintzen zazpi hilabetez. Danubio 
ibaiko hegazti urtarren jarraipe-
na egiten egon nintzen hango 
parke natural baten. Handik Ita-
liara joan nintzen. Itsalsaldeko 
Alpeetan parke nazional baten 
egon nintzen ugatzaren jarraipe-
na egiten. 
Austriako eta Italiako parke natura-
lek badute zerikusirik hemengo par-
keekin?
Ni parke nazionaletan egon nin-
tzen, eta hemengoekin alderatu 
askoz handiagoak ziren. Egitura 
aldetik nahiko antzekoak, baina 
han diru gehiago dute halako 
kontuetarako.
Eta, etxerako bueltan, bi urte egon 
zinen Araba aldean arrasto bila. bai-
na zeren bila?
Bisoi europarraren atzetik ibili 
nintzen. Bi urterako proiektua 
zen eta gure helburua zen gatibu-
tzan hazitako bisoi europarrek 
zenbateko bizi iraupena zuten 
ikustea. Horretarako, txipa  jarri 
eta Salburuan (Araba) askatu 
genituen. Gehienak Arabako erre-
ketan ibili ziren, baina banaka 
batzuk Nafarroaraino heldu ziren. 
Gainera, proiektu hartan egon 
nintzen artean, udazkenean eta 
neguan, bisoi amerikarrari aurre 
egiten ibili ginen. Espezie inba-
ditzailea da, eta tranpak ipintzen 
genituen haiek akabatzeko. Bisoi 
europarra babesteko modua zen, 

galzorian dagoen espeziea da. 
Europa mailan, Ebro ibaian dago 
populazio onena: Nafarroa, Araba 
eta Errioxa aldeko zatietan.
Iaz kenyan egon zinen gkE batekin 
lanean.
Lankide boluntario moduan egon 
nintzen, Eusko Jaurlaritzako 
beka batekin, ikuskari lanak 
egiten. 
Han egindakoarekin eta ikusitakoa-
rekin blog bat egin zenuen.
Bai, hala da. Haizeaburuantaibi-
limunduan.blogspot.com.
Ez duzu ohiko karrera egin eta lanak 
ere bitxiak dira. Zer esan dizute etxe-
koek eta lagunek?
Ba, izan ditudan lanekin harritu-
ta geratu dira. Askotan esan dida-
te ea ze demontre egiten dudan 
animalia artean!
Animaliekin hasi zinen, eta orain 
neska-mutikoekin diharduzu Natur  
Eskolan irakasle moduan. Aldaketa 
ederra!
Ba, bai. Ingurumenaren kontser-
bazioan jardun ondoren, orain 
irakasle lanetan dihardut. Ingu-
rumen Hezkuntza lantzen dut 
neska-mutikoekin.
gustura?
Bai. Egia esan, gogoz nengoen 
irakasle lanetan ibiltzeko. Oso 
aberasgarria da: zuk ikasleei 
ematen diezunagatik, eta euren-
gandik jasotzen duzunagatik.
Ingurumenarekiko duzun kezkak 
eraman zaitu Zero Zabor platafor-
mako kide izatera?
Nik esango nuke baietz. Zaborra 
arazo larria da. Zubietan erraus-
tegia egitekotan dabiltza, eta hori 
ez da ona, ez ingurumenarendako, 
ezta osasunerako ere; eta ekono-
mikoki, zer esanik ez.

Egia esan, talde dotorea osatu 
dugu, eta bileretan nahiko lagun 
elkartzen gara.
Nolakoa da gure ingurumena?
Arabakoa Gipuzkoakoa eta Biz-
kaikoa baino askoz hobea da. 
Errekak garbiagoak eta natura-
lagoak dira. Gipuzkoako mendie-
tan pinuak dira nagusi.

MirEiA bikuñA

bidaiatzeko leku bat: edozein toki. leku 
guztiek dute zerbait berezia. leku guztietan 
topa dezakegu zerbait bitxia.
bizi izateko lekua bat: euskal herria. 
Janari gustukoena: Patatak, edozein 
modutara prestatuta: frijituta, egosita, 
saltsan... 

oñatiko ingurune bat: aitzulo ingurua 
oso polita da. 

kolore bat: berdea eta morea. 

kirol bat: mendian ibiltzea atsegin dut. 

animalia bat: ipurtatsa. 

sare sozialak: Facebook. 

marra azkarrez

haizea agirre bisoi 
europarraren arrastoa 
jarraitzeko liburuarekin.

"bi urte egon nintzen 
araba aldean bisoi 
europarrari txip bidezko 
jarraipena egiten" 

Haizea agirre | ingurumen zientzian lizentziaduna
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1. etXebizitzak

101. saLDu
aretxabaleta. 72 metro erai-
kiko etxebizitza salgai. 50 metro 
koadro erabilgarri. erdigunean. 
Jantzia. Prezio negoziagarria. 
659 64 67 38 

arrasate. etxebizitza salgai 
zarugalden. hiru logela, bi komun 
eta egongela handia. oso eguz-
kitsua. igogailu eta berokuntza-
rekin. 618 19 10 95  edo 646 
97 36 79 

eskoriatza. gaztainadui 27an 
logela bakarreko apartamentua 
salgai. erdi jantzia. garaje itxia 
aukeran. interesatuek deitu 
zenbaki hauetara:650 95 56 
44  edo 943 08 14 90 

oñati. 60 metroko etxebizitza 
salgai san lorentzo auzoan. bi 
logela, komun bat eta sukalde
-egongela. guztiz hornitua. 
Prezio negoziagarria. mesedez, 
gauetan deitu zenbaki honeta-
ra:699 78 47 49 

oñati. kalebarria 37an 71 metro 
koadroko etxebizitza salgai. bi 
logela, sukaldea, egongela eta 
komuna, guztiz hornituak. Patio 
erabilgarria eta ganbara. garaje 
itxia aukeran. Prezio ona. inte-
restuok deitu zenbaki honeta-
ra:665 71 77 98 

oñati. kalebarria 54an, etxalu-
zen, etxebizitza salgai. sukaldea, 
trastelekua, bi balkoi, lau logela, 
bi komun, egongela edo jangela, 
ganbara, igogailua. garajea 
aukeran. Prezio negoziagarria. 
647 24 80 02

 
103. errentan eMan

arrasate. etxebizitza ematen 
da errentan malvinetan. hiru 
logela eta bi komun dauzka. 
20:00etatik aurrera deitu.943 
79 70 07  edo 687 60 51 24 

arrasate. kontzezino kalean 
etxebizitza ematen da errentan. 
guztiz jantzia. hiru logela, egon-
gela, sukaldea, bi komun, igogai-
lua, berokuntzarekin.. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara:626 
58 31 17 

 
104. errentan Hartu

bergara edo arrasate. etxe-
bizitza behar dut errentan.617 
12 61 44 

 
105. etXeak osatu

aretxabaleta. bainugela duen 
logela ematen da errentan. etxe 
berria. interesatuok deitu zen-
baki honetara:682 70 32 17 

aretxabaleta. logela daukat 
errentan emateko, neska ikasle 
batentzat. ni ere neska naiz. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara:639 21 60 95 

arrasate. logela ematen da 
errentan sukaldea erabiltzeko 
eskubidearekin. deitu 618 00 
08 28  telefonora.

arrasate. Pertsona euskalduna 
behar da erdialdean dagoen 
etxebizitza osatzeko. Jone.636 
05 36 18 

bergara. herri erdialdean hiru 
logelako etxe bat betetzeko 
pertsona bat behar da. aitor eta 
Jon.608 42 23 51  edo 628 45 
10 37 

bergara. logela bat ematen da 
errentan bolun. deitu 670 85 
86 68  telefonora.

 

2. garaJeak

201. saLDu
aretxabaleta. garajea irekia 
s a l g a i  l o r a m e n d i  k a l e a n . 
4,76x2,50 metro kuadro. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra:943 79 93 77 

berg ara.  ibargarai  kalean 
(torrekua erretegiaren ondoan) 
garaje itxia salgai. Prezioa 7.000 
euro. interesatuok deitu zenba-
ki honetara:605 77 57 33 

 

3. LokaLak

304. errentan Hartu
oñatin. negozio berri bat jar-
tzeko 60 metro koadro inguruko 
lokal bat hartuko nuke erren-
tan.943 53 28 15 

 

4. Lana

401. eskaintzak
bergara. Pertsona euskalduna 
behar da ume bat zaintzeko, 
17:00etatik 20:00etara.  deitu 
679637391 edo 679 63 73 91  
telefono zenbakietara.

402. eskaerak
arrasate edo aretxabaleta. 
e m a k u m ea  g e r t u  n a g u s i a k 
zaintzeko gauetan edo astebu-
ruetan. eskarmentuduna.618 
00 08 28 

arrasate. arrasateko neska 
euskalduna etxeak garbitzeko 
prest, esperientzia handikoa.618 
41 24 79 

arrasate. bertako emakume 
euskalduna, 52 urtekoa, lanera-
ko prest. nagusiak zaintzen 
aritua naiz.943 79 60 89 

arrasate. bertako mutila, 24 
urtekoa, lanerako gertu. elektri-
kari lanetan eskarmentudu-
na.943 79 60 89 

arrasate. bertako neska gertu 
orduka garbiketa lanak edo 
umeak zaintzen jarduteko.943 
77 00 26 

arrasate. emakume euskaldu-
na gertu orduka plantxa edo 
bestelako etxeko lanak egite-
ko.699 54 17 27 

arrasate. gizona gertu edoze-
lako lanetarako.619 78 63 41 

arrasate. neska gertu etxean 
lanak egin, nagusiak edo umeak 
zaindu zein garbiketa lanetarako. 
egunez edo etxean bertan bizi 
izaten ere bai. deitu 638 89 98 
60  zenbakira.

bergara  edo inguruetan, ema-
kumea lan bila. garbiketak egi-
teko edo  pertsona nagusiak 
zaintzeko. maite.650 17 74 87  
edo 943 53 27 11 

bergara edo arrasate. umeak 
zaintzen lan egingo nuke.deitu 
696 84 19 51  telefonora

bergara. bergarako neska prest 
etxeko lanak egiteko goizeko 
8.00etatik 10.00etara.943 76 
28 12  edo 656 73 64 51 

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua gertu ume eta nagusiak 
zaindu edo orduka garbiketak 
egiteko. interesatuok deitu 
zenbaki hauetara. Finkora arra-
tsaldez edo gauez deitu, mese-
dez.943 71 53 74  edo 695 73 
87 95 .

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua nagusien zaintzarako, 
gauak ospitaletan pasatzeko edo 
garbiketa lanetarako eskaintzen 
da, arratsaldez. kotxea daukat. 
sandra.629 14 85 18 

Debagoiena. 25 urteko neska 
sukalde laguntzaile lanerako 
gertu. elikagaien manipulazio 
baimena eta sukaldaritza ikasta-
roa egindakoa.634 29 24 45 

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua gertu ume zein nagusiak 
zaintzeko. orduka garbiketa 

lanak egiteko ere bai.943 71 53 
74  edo 695 73 87 95 

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua, eskarmentuduna, gertu 
nagusiak zaindu edo garbiketa 
lanetarako. orduka, gauez, egu-
nez zein etxean bizi izaten lan 
egingo nuke.695 74 05 54 

Debagoiena. emakume gaztea 
gertu lanerako: umeak zaindu, 
nagusiak, garbiketa lanak eta 
abar. Yasna.617 28 08 07 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
gertu arratsaldetan lan egiteko. 
garbiketak, nagusi zein umeak 
zaindu eta abar. malena.663 15 
39 92 

Debagoiena.  esperientzia 
duen emakumea gertu etxeko 
lanak egiteko eta pertsona 
nagusiak zaintzeko.650 17 74 
87  edo 943 53 27 11 

Debagoiena. esperientziadun 
neska lanerako prest. umeak 
zaindu, etxeko lanak egin edota 

tabernari lanetan lan bila nabil. 
deitu 615 72 72 86   telefono 
zenbakira.

Debagoiena.  etxeko lanak 
egiten edo nagusiak zaintzen 
lan egingo nuke. gauez edota 
orduka ere bai. legezko paperak 
eguneratuta dauzkat.deitu 648 
51 68 31  telefonora.

Debagoiena.  gizona gertu 
edozain lan egiteko.deitu 654 
24 13 27  telefonora.

Debagoiena. ikasle gaztea 
prest edozein lan egiteko aste-
buruetan. 689 55 83 55

Debagoiena. mutil euskaldu-
na sasi-garbitzeko makinaz 
pinudi, zelai eta abarrak garbi-
tzeko gertu.658 73 79 02 

Debagoiena.  mutil gaztea 
gertu sukaldari lanak egiteko. 
euskal sukaldaritza ezagutzen 
dut eta menua eta karta egiten 
dakit. miguel.634 40 66 47  edo 
943 79 74 13 

Debagoiena. neska arduratsua 
gertu ume zein nagusiak zaidu 
edo garbiketa lanetarako.681 
27 99 54 

Debagoiena. neska ardura-
tsuak lan egingo luke nagusiak 
zaintzen edo egoitzatan geriatria 
laguntzaile gisa. bost urteko 
eskarmentua. garbiketa laneta-
rako ere gertu nengoke.deitu 
629 80 77 73  telefonora.

Debagoiena. neska boliviarra, 
es ka r m e n t u d u n a ,  l a n e ra ko 
gertu. egunez zein gauez, ordu-
ka edo egun osoz, garbiketa eta 
bestelakoetan. legezko paperak 
ditut. 618 14 71 34 

Debagoiena. neska euskaldu-
na gertu nagusiak zaintzeko. 
gauez, egunez zein etxean bizi 
izaten. klinika laguntzaile titulua 
daukat.619 51 17 89 

Debagoiena. neska euskaldu-
na gertu umeak zaindu edo 
etxeko lanak egiteko.deitu 680 
62 26 44  zenbakira.

Debagoiena.  neska gertu 
nagusi edo umeak zaintzeko. 
egunez, gauez, orduka zein 
etxean bizi izaten. deitu 606 
62 37 82  zenbakira.

Debagoiena.  neska gertu 
nagusi edo umeak zaintzeko. 
egunez, gauez, orduka zein 
etxean bizi izaten.deitu 606 54 
89 90  telefonora.

Debagoiena.  neska gertu 
nagusi zein nagusiak zaintzeko 
edo bestelako lanetan jardute-
ko. orduka, asteburuetan edo 
etxean bizi izaten ere bai. legez-
ko paperak ditut. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 617 12 
61 44 

Debagoiena. neska gertu ume 
edo nagusiak zaindu eta garbi-
keta lanetarako. orduka zein 
etxean bertan bizi izaten. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 606 40 99 37 

Debagoiena. neska sahararra, 
20 urtekoa, nagusi zein umeak 
zaindu edo garbiketa lanak egi-
t e k o  g e r t u .  a r d u r a t s u a . 
galia.688 29 67 41 

Debagoiena. ume edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetan 
jardungo nuke. orduka zein 
etxean bertan bizi izaten. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 663 65 78 43 

edertze lanak. kolombiako 
emakumea manikura eta depi-
lazioa egiteko gertu. merke. 
heldu.654 79 07 58 

eibar. taberna edo jatetxean 
lan edo garbiketa lanak egingo 
nituzke. baita pertsona nagusiak 
zaindu ere. 605 54 45 34 

 

5. irakaskuntza

501. Jaso
aste santuan zehar. batxi-
lergo bigarren mailako matema-
tika eta fisika eskolak jasoko 
n i t u z k e .  o n d o  o r d a i n d u k o 
dira.695 72 79 55 

bergara.  dbhko hirugarren 
mailako matematika eskolak 
emango dizkidan norbait behar 
dut.695 99 15 67 

 
502. eMan

arrasate.  unibertsitateko 
ikasle euskalduna eskeintzen da 
partikularrak emateko.636 12 
05 79 

arrasate. neska lizentziatua 
lh eta dbhko eskola partikula-
rrak emateko prest. ingeles eta 
euskara maila ona. irlandan 
lanean 6 hilabeteko esperien-
tzia.658 73 30 07 

bergaran. unibertsitate ikas-
ketak dituen pertsona euskal-
duna, dbh eta batxilergo mai-
lako eskola partikularrak emate-
ko prest.645 71 81 84 

Debagoiena.  informatika 
eskolak ematen dira: programa-
zioa, weborriak eta blogak.679 
74 00 61 

 

6. Motorra

601. saLDu
opel corsa. 1.3 Cdti autoa 
salgai. 70 zP. 2004koa. 90.000 
kilometro. egoera ezinhobean. 
Prezio interesgarria. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara:646 
57 36 97 

 

7. aniMaLiak

703. eMan
txakurkumeak opari. artzai
-txakur jaio berriak oparitzen 
dira. interesatuak deitu telefono 
honetara. iñaki.658 75 97 55 

 8. Denetarik

801. saLDu
argazki kamera . olympus 
e-Pl1 argazki kamera berria 
s a l g a i . m . z u i k o  d i g i t a l  e d 
14-42mm objetiboarekin, 12,3 
megapixels eta bere osagarri 
guztiekin 275 euro.627 34 91 
77 

esnea ateratzekoa. bularre-
ko esnea ateratzeko tresna 
salgai. avent etxekoa. 40 euro. 
idatzi marysea15@hotmail.com 
helbidera edo deitu zenbaki 
honetara: 653 72 22 54,

erremolkea. motor bat erama-
teko erremolkea salgai. intere-
satuok deitu zenbaki honeta-
ra:660 59 05 39 

fruitategirako. Fruitategirako 
apalak, montradorea eta pisa-
tzeko gailua salgai. bost hilabe-
te daukate. 696 84 19 51 

Jangelako mahaia. salgai. 
sei aulkirekin. ekonomikoa. 
arrasaten. intereatuok deitu 
zenbaki honetara:658 73 07 
08 

Pultsometroa. Polar cs200-
cad pultsometroa salgai. gutxi 
erabilita. 90 euro.deitu 635 70 
30 57  telefonora.

umearendako aulkia. oso 
egoera onean dauden haurtxoen 
grupo 0, kapazoa eta aulkia 
dittut  saltzeko. Jane slalom Pro 
da beronen marka eta 450 euro 
eskatuko nituzke hiru  gauza 
hauengatik. harremanetarako 
telefonoa:647 97 82 73 

 
802. erosi

soinua erosiko nuke. egoera 
onean dagoen, 3-4 ahotsetako 
soinu bat erostea gustatuko 
litzaidake.660 83 78 55 

 
803. eMan

arropa eta zapatak. neska 
gazteendako moduko arropa eta 
zapatak ematen dira opari. behar 
dituenak dei dezala zenbaki 
honetara: 679 09 33 34 

 
806. gaLDu

txamarra bergaran. bergaran 
zapatu gauean, apirilaren 2an, 
gaztetxea, boulevard eta euse-
bio tabernen artean zamarra 
galdu nuen. beltza da eta mad-
ness-en partxea du. aurkitu 
baduzu deitu zenbaki honetara 
mesedez:629 06 93 60 

 
808. besteLakoak

erretrobisorea apurtuta. 
apirilaren 4an, 17:30ak ingu-
ruan, arrasateko grupo san 
Juanen autoko erretrobisorea 
apuntu zidaten. emandako 
telefono zenbakia huelvan bizi 
den pertsona batena da. kotxea 
apurtu, zerikusirik ez daukan 
mugikorra jarri  eta gainera  
aupergira barre egin? norbaitek 
ikusi badu, mesedez abisatu.  
apurtutako kotxea opel tigra 
horia da.943 79 96 55  edo 685 
72 46 86 

istripuaren lekuko bila. 
apirilaren 9an, 21:00etan, 
arrasateko udalako errotondan 
istripua izan nuen. beste kotxe 
batek jo zigun eta alde egin zuen, 
norbaitek zerbait ikusi badu 
deitu telefono honetara mese-
dez: 617 99 60 64 

 

9. HarreManak

904. besteLakoak
baserria erdibana erosi. 
bikotea jende bila baserria erdi-
bana erosteko debagoienean. 
interesa duenak dei dezala 622 
63 51 01  zenbakira.

bergara
asteburuetarako 

zerbitzaria 
behar da. euskara 

ezinbestekoa. 
943 76 70 11

OÑati
esperientziadun 
ile-apaintzailea 

behar da.
656 77 99 23

arrasate
ile-apaintzailea 

behar da.
943 79 79 65

INMOBILIARIA

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

ETXEBIZITZAK SALGAI

Bergara: 
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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

2

Antzuola: 
2

2

Elgeta: 
AUKERA

PREZIO EZIN HOBEAK
Eraikuntza berriak Torrealdean. 186.805

tik aurrera. 

Soraluze: 

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

SORALUZE
2

2

ANTZUOLA

Deba
Garaia
Inmobiliaria

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: 21 € (bez barne).
astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
modulu bakarra egubakoitzean edo astelehenean: 22 € (+bez).
egubakoitzean + astelehenean: 29 € (+bez).

zure     
iragarkiak

P r e z i o  b e r e z i a  g o i e n a  k l u b e k o  b a z k i d e e n d a k o



36 2011-04-15  |  EgubAkOitzA  |  gOIENAzerbitzuak

Patxi azkoitia guridi. oñatin, apirilaren 6an. 56 urte.

tomas atorrasagasti arabaolaza. bergaran, apirilaren 7an.

inmaculada alberdi ezpeleta. bergaran, apirilaren 7an. 44 urte.

ascensio irizar aranguren. arrasaten, apirilaren 7an. 54 urte.

Miguel azpilikueta azpilikueta. arrasaten, apirilaren 7an. 50 urte.

M. teresa arnaiz gomez. arrasaten apirilaren 8an. 79 urte.

Dolores aranburu cano. arrasaten, apirilaren 11n. 92 urte.

natalia ferrero charro. arrasaten, apirilaren 11n. 86 urte.

edurne azkargorta gisasola. bergaran, apirilaren 13an. 90 urte.

h i l d a kOa k

Mikel eta sandra
Mikel garzon eta sandra Pineda 
eskoriatzarrak apirilaren 16an 
ezkonduko dira Eskoriatzako san 
Pedro elizan. gure Ametsa jate-
txean izango dute bazkaria ondo-
ren. lagunen partetik eta lehen-
gusina soniaren partetik zorionak 
eta besarkada handi bat.

urtEurrENA

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan, 
apirilaren 17an, 11:30ean, aretxabaletako 

andra mari Jasokundearen parrokian ospatuko da.

ramon 
Barrutia Eriz

urtEurrENA

2010eko apirilaren 16an hil zen, 84 urte zituela.

Etxekoak.
Aurrez esker on bertaratzen zareten guztioi. 

lehen urteurreneko meza zapatuan, apirilaren 16an, 19:00etan, 
oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian ospatuko da. 

—
Ez zaitugu inoiz ahaztuko.

Julio 
Ibarrondo Urcelay

urtEurrENA

eusebia muruamendiarazen alarguna

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan, 
apirilaren 17an, 12:00etan, bergarako 
santa marina parrokian ospatuko da.

luis 
Alberdi Badiola

urtEurrENA

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan, 
apirilaren 17an, 12:00etan, bergarako 
santa marina parrokian ospatuko da.

Jose luis 
Ojanguren Gallastegi

OrOigArriA

Zuen semea.
Eskoriatzan, 2011ko apirilaren 15ean.

eskerrik asko existitu izanagatik.

Isabel 
Diego Ortiz

2010eko apirilaren 19an hil zen.

Jose Ignacio
 Uribarri Jausoro

2003ko martxoaren 30ean hil zen.

urtEurrENA

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan, apirilaren 17an, 
12:00etan, bergarako santa marina parrokian ospatuko da. 

—
Zure oroimenak indartzen gaitu.

Juan 
Muniategi-Andikoetxea 

legorburu

urtEurrENA

2010eko apirilaren 16an hil zen, 61 urte zituela.

Ignacio, Ana, Iñaki, Idoia, Naiara, Maialen, Jokin eta Nahia.
Arrasaten, 2011ko apirilaren 15ean.

lehen urteurreneko meza zapatuan, apirilaren 16an, 20:00etan, 
zigarrolako san isidro elizan ospatuko da.

—
Zure irribarre, umore eta alaitasuna

beti izango dira gure bihotzean.
Ez zaitugu inoiz ahaztuko,
beti maite izango zaitugu.

rosa M. 
Aberasturi Isasti

urtEurrENA

'kostei'

oñatin hil zen 2010eko apirilaren 16an, 65 urte zituela.

Etxekoak.
Aurrez esker on bertaratzen zareten guztioi sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza zapatuan, apirilaren 16an, 19:00etan, 
oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian ospatuko da.

—
Bizi garen artean sekula ez zaitugu ahaztuko.

Beti gure oroimenean eta bihotzean.

Mikel 
Arregi Albizu

EskEr ONA

iruñean hil zen 2011ko apirilaren 11n, 65 urte zituela.

Arrasaten, 2011ko apirilaren 15ean.

hileta-elizkizunera etorritakoei eta samin-agurrak 
bidali dizkiguzuenoi, eskerrik asko haren emazte, 

seme, biloba eta gainerako senideen izenean.

ramon 
Axpe Galdos

Babeslea:

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

Beilatokia
Etengabeko zerbitzua

Lore koroak
Eskelak

Tramite guztien bideratzea

gorka eta aitziber
Aitziber garaita aramaioarra eta gorka Egiluz gasteiztarra apirilaren 
16an ezkonduko dira gasteizen. lagunen partetik, zorionak, bikote! 
zoriontsu izan zaiteztela eta oso-oso ondo pasa dezazuela tanzania 
aldean!

OrOigArriA

ikastolako gurasoa

2011ko apirilaren 7an hil zen, 50 urte zituela.

Arizmendi ikastolako guraso eta langileak.
leintz bailaran, 2011ko apirilaren 15ean.

une zail eta gogora hauetan bat egiten dugu familiaren saminarekin.

Miguel 
Azpilikueta Azpilikueta

EskEr ONA

Juan gisasolaren alarguna

bergaran hil zen 2011ko apirilaren 13an.

Bergaran, 2011ko apirilaren 15ean.

lerro hauen bidez edurneren sendiak eskerrak eman 
nahi dizkizuegu, bihotz-bihotzez, horrenbeste eratan 
maitasuna  eta elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.

Edurne 
Azkargorta Gisasola

EskEr ONA

Pepita alzelairen alarguna

bergaran hil zen 2011ko apirilaren 7an.

Bergaran, 2011ko apirilaren 15ean.

lerro hauen bidez tomasen sendiak eskerrak eman 
nahi dizkizuegu, bihotz-bihotzez, horrenbeste eratan 
maitasuna eta elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.

tomas Atorrasagasti 
Arabaolaza

EskEr ONA

2011ko apirilaren 6an hil zen, 56 urte zituela.

Oñatin, 2011ko apirilaren 15ean.

hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Patxi 
Azkoitia Guridi

EskEr ONA

2011ko apirilaren 7an hil zen, 50 urte zituela.

Arrasaten, 2011ko apirilaren 15ean.

hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko bere emazte eta semearen izenean.

Miguel 
Azpilikueta Azpilikueta

EskEr ONA

oñatin hil zen 2011ko apirilaren 11n, 73 urte zituela.

Oñatin, 2011ko apirilaren 15ean.

hileta-elizkizunera etorritakoei eta 
samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

M. Isabel 
Gallastegui Jauregui

EskEr ONA

oñatin hil zen 2011ko martxoaren 30ean, 37 urte zituela.

Oñatin, 2011ko apirilaren 15ean.

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

—
haren aldeko meza zapatuan, apirilaren 16an, 
19:30ean, oñatiko agustinotan ospatuko da.

Iban 
Altube Uribetxebarria

astelehena, 18

13:15 marrazki bizidunak 

13:35 kantari 

14:10 berbetan 

14:45 berriak

15:15 trikitixa jaialdia 

15:45 ikusmira 

16:10 gipuzkoa kultura 

16:45 berriak 

17:15 marrazki bizidunak 

17:40 nere herrie 

18:15 ikusmira 

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 harmailatik 

21:30 magazinea 

22:30 harmailatik 

23:15 gipuzkoa kultura 

23:45 magazinea

martitzena, 19

13:00 marrazki bizidunak

13:30 kantari

14:00 onein: etxeberri

14:45 berriak

15:15 harmailatik

16:00 erreportajea: ziri 

txakolina

16:30 28klip

17:00 berriak

17:30 marrazki bizidunak

17:50 harmailatik

18:25 marrazki bizidunak

18:45 berriak

19:15 kantari

19:45 goiena magazinea

20:45 erremeixuak

21:15 goiena magazinea

22:30 hamaika.bit

23:00 goiena magazinea

eguaztena, 20

13:15 marrazki bizidunak 

13:35 kantari 

14:00 harmailatik 

14:45 berriak 

15:15 onein 

15:55 hamaika.bit 

16:30 leku txiki bat 

16:45 berriak 

17:15 marrazki bizidunak 

17:45 bertso saioa 

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 hamaika.bit 

21:30  tertulia 

22:30 korrika 17 

23:35 magazinea

eguena, 21

08:00 marrazki bizidunak 
09:45 ipupomamua 
10:15 leku txiki bat 
10:45 korrika 17 
11:45 dokumentala: 
zenbait gazte ausart 
12:50 trikitixa jaialdia 
13:25 kantari 
14:30 onein 
15:25 hamaika.bit 
16:00 ikusmira 
16:40 trikitixa jaialdia 
17:05 marrazki bizidunak 
18:00 ipupomamua 
18:30 leku txiki bat 
19:45 erreportajea 
19:15 kantari 
19:45 tertulia 
20:45 hamaika.bit 
21:20 bertso saioa 
22:15 Pilota: soraluce 
saria 
23:55 iparraldea bertan

zaPatua, 16

08:00 marrazki bizidunak 
09:45 ipupomamua 
10:15 leku txiki bat 
10:45 magazinea 
11:45 ur eta lur
12:20 onein 
12:45 berriak 
13:00 kantari 
13:30 leku txiki bat 
14:00 marrazki bizidunak 
14:30 tertulia 
15:30 Filma
16:30 Pilota: soraluce 
saria 
18:30 korrika 17 
19:30 dokumentala:
zenbait gazte ausart 
20:35 berriak 
20:50 esatea libre 
22:00 korrika 17 
23:05 magazinea 
23:55 tertulia

domeka, 17

08:00 marrazki bizidunak 
08:30 leku txiki bat 
09:00 ipupomamua 
09:30 marrazki bizidunak 
11:15 kantari 
12:15 28.klip 
12:45 berbetan 
13:15 ur eta lur
13:50 nere herrie
14:30 Pilota: soraluce 

saria 
16:30 gipuzkoa kultura 
17:00 hamaika.bit 
17:30 ikusten 
18:10 ikusmira 
18:35 marrazki bizidunak 
19:00 berriak 
19:15 kantari 
19:45 ipupomamua 
20:15 magazinea 
21:15 bertso saioa 
21:40 erremeixuak 
22:05 korrika 17 
23:00 dokumentala:
zenbait gazte ausart 
23:35 tertulia

egubakoitza, 15

13:15 marrazki bizidunak 

13:45 kantari

14:15 onein 

14:45 berriak 

15:15 ur eta lur 

15:45 leku txiki bat

16:15 erremeixuak 

16:45 berriak 

17:15 marrazki bizidunak 

17:45 gipuzkoa kultura 

18:15 ipupomamua 

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 gipuzkoa kultura 

21:15 magazinea 

22:15 korrika 17 

23:00 tertulia 

23:55 Filma

GOIEnA TELEBISTA

as t e a  g O i e n a n

ArANtzAzu EzkibEl

Asteburuan jokatuko da Oñatiko 
Azkoagain futbol zelaian Aloña 
Mendiren eta bergararen arteko 
derbia. kirolzaleek aukera izan-
go dute lehia etxetik ikusteko 
astelehenean Harmailatik saioan, 
xabier urtzelaik aurkeztuta.

aloña Mendi vs 
bergara derbia 
astelehenean

'harmailatik'
Astelehena, 20:45:

ANDONi gOiti

Jende ugarik egin zuen atzo 
korrika gure bailaran. korrika 
17ren lekukoa eskuz esku pasa-
ta aurpegi ugari jaso ditugu 
goienako kamerekin. bada, korri-
kari eskainitako saio berezia gaur 
emango dugu, 22:15ean.

korrika 17k 
Debagoienean 
harrera bikaina

'korrika 17'
Egubakoitza, 22:15

ArrASATE IrrATIA

Arrasateko Gazte Bulegoko 
Dorleta Kortazarrek eguaz-
tenean emango digu, Igo 
autobusera! irratsaioan, 
Aste Santuko oporretara 
joateko kanpin, aterpe, toki 
apropos, erabil daitezkeen 
txartel eta deskontuen 
berri.

aste santuko oporrak 
prestatzeko 
gomendioak 107.7an

Oskar Elizburuk, AEK-ko 
Gipuzkoako ordezkariak, 
Korrika 17ren gaineko balo-
razioa egingo digu. Hark 
egingo du, gainera, Korri-
karen azken kilometroa 
domekan, Donostian, eta 
hori egitean zer sentitu duen 
ere azalduko digu.

korrika 17ren 
balorazioa 
astelehenean

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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Patxi azkoitia guridi. oñatin, apirilaren 6an. 56 urte.

tomas atorrasagasti arabaolaza. bergaran, apirilaren 7an.

inmaculada alberdi ezpeleta. bergaran, apirilaren 7an. 44 urte.

ascensio irizar aranguren. arrasaten, apirilaren 7an. 54 urte.

Miguel azpilikueta azpilikueta. arrasaten, apirilaren 7an. 50 urte.

M. teresa arnaiz gomez. arrasaten apirilaren 8an. 79 urte.

Dolores aranburu cano. arrasaten, apirilaren 11n. 92 urte.

natalia ferrero charro. arrasaten, apirilaren 11n. 86 urte.

edurne azkargorta gisasola. bergaran, apirilaren 13an. 90 urte.

h i l da kOa k

Mikel eta sandra
Mikel garzon eta sandra Pineda 
eskoriatzarrak apirilaren 16an 
ezkonduko dira Eskoriatzako san 
Pedro elizan. gure Ametsa jate-
txean izango dute bazkaria ondo-
ren. lagunen partetik eta lehen-
gusina soniaren partetik zorionak 
eta besarkada handi bat.

urtEurrENA

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan, 
apirilaren 17an, 11:30ean, aretxabaletako 

andra mari Jasokundearen parrokian ospatuko da.

ramon 
Barrutia Eriz

urtEurrENA

2010eko apirilaren 16an hil zen, 84 urte zituela.

Etxekoak.
Aurrez esker on bertaratzen zareten guztioi. 

lehen urteurreneko meza zapatuan, apirilaren 16an, 19:00etan, 
oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian ospatuko da. 

—
Ez zaitugu inoiz ahaztuko.

Julio 
Ibarrondo Urcelay

urtEurrENA

eusebia muruamendiarazen alarguna

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan, 
apirilaren 17an, 12:00etan, bergarako 
santa marina parrokian ospatuko da.

luis 
Alberdi Badiola

urtEurrENA

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan, 
apirilaren 17an, 12:00etan, bergarako 
santa marina parrokian ospatuko da.

Jose luis 
Ojanguren Gallastegi

OrOigArriA

Zuen semea.
Eskoriatzan, 2011ko apirilaren 15ean.

eskerrik asko existitu izanagatik.

Isabel 
Diego Ortiz

2010eko apirilaren 19an hil zen.

Jose Ignacio
 Uribarri Jausoro

2003ko martxoaren 30ean hil zen.

urtEurrENA

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan, apirilaren 17an, 
12:00etan, bergarako santa marina parrokian ospatuko da. 

—
Zure oroimenak indartzen gaitu.

Juan 
Muniategi-Andikoetxea 

legorburu

urtEurrENA

2010eko apirilaren 16an hil zen, 61 urte zituela.

Ignacio, Ana, Iñaki, Idoia, Naiara, Maialen, Jokin eta Nahia.
Arrasaten, 2011ko apirilaren 15ean.

lehen urteurreneko meza zapatuan, apirilaren 16an, 20:00etan, 
zigarrolako san isidro elizan ospatuko da.

—
Zure irribarre, umore eta alaitasuna

beti izango dira gure bihotzean.
Ez zaitugu inoiz ahaztuko,
beti maite izango zaitugu.

rosa M. 
Aberasturi Isasti

urtEurrENA

'kostei'

oñatin hil zen 2010eko apirilaren 16an, 65 urte zituela.

Etxekoak.
Aurrez esker on bertaratzen zareten guztioi sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza zapatuan, apirilaren 16an, 19:00etan, 
oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian ospatuko da.

—
Bizi garen artean sekula ez zaitugu ahaztuko.

Beti gure oroimenean eta bihotzean.

Mikel 
Arregi Albizu

EskEr ONA

iruñean hil zen 2011ko apirilaren 11n, 65 urte zituela.

Arrasaten, 2011ko apirilaren 15ean.

hileta-elizkizunera etorritakoei eta samin-agurrak 
bidali dizkiguzuenoi, eskerrik asko haren emazte, 

seme, biloba eta gainerako senideen izenean.

ramon 
Axpe Galdos

Babeslea:

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

Beilatokia
Etengabeko zerbitzua

Lore koroak
Eskelak

Tramite guztien bideratzea

gorka eta aitziber
Aitziber garaita aramaioarra eta gorka Egiluz gasteiztarra apirilaren 
16an ezkonduko dira gasteizen. lagunen partetik, zorionak, bikote! 
zoriontsu izan zaiteztela eta oso-oso ondo pasa dezazuela tanzania 
aldean!

OrOigArriA

ikastolako gurasoa

2011ko apirilaren 7an hil zen, 50 urte zituela.

Arizmendi ikastolako guraso eta langileak.
leintz bailaran, 2011ko apirilaren 15ean.

une zail eta gogora hauetan bat egiten dugu familiaren saminarekin.

Miguel 
Azpilikueta Azpilikueta

EskEr ONA

Juan gisasolaren alarguna

bergaran hil zen 2011ko apirilaren 13an.

Bergaran, 2011ko apirilaren 15ean.

lerro hauen bidez edurneren sendiak eskerrak eman 
nahi dizkizuegu, bihotz-bihotzez, horrenbeste eratan 
maitasuna  eta elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.

Edurne 
Azkargorta Gisasola

EskEr ONA

Pepita alzelairen alarguna

bergaran hil zen 2011ko apirilaren 7an.

Bergaran, 2011ko apirilaren 15ean.

lerro hauen bidez tomasen sendiak eskerrak eman 
nahi dizkizuegu, bihotz-bihotzez, horrenbeste eratan 
maitasuna eta elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.

tomas Atorrasagasti 
Arabaolaza

EskEr ONA

2011ko apirilaren 6an hil zen, 56 urte zituela.

Oñatin, 2011ko apirilaren 15ean.

hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Patxi 
Azkoitia Guridi

EskEr ONA

2011ko apirilaren 7an hil zen, 50 urte zituela.

Arrasaten, 2011ko apirilaren 15ean.

hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko bere emazte eta semearen izenean.

Miguel 
Azpilikueta Azpilikueta

EskEr ONA

oñatin hil zen 2011ko apirilaren 11n, 73 urte zituela.

Oñatin, 2011ko apirilaren 15ean.

hileta-elizkizunera etorritakoei eta 
samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

M. Isabel 
Gallastegui Jauregui

EskEr ONA

oñatin hil zen 2011ko martxoaren 30ean, 37 urte zituela.

Oñatin, 2011ko apirilaren 15ean.

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

—
haren aldeko meza zapatuan, apirilaren 16an, 
19:30ean, oñatiko agustinotan ospatuko da.

Iban 
Altube Uribetxebarria

astelehena, 18

13:15 marrazki bizidunak 

13:35 kantari 

14:10 berbetan 

14:45 berriak

15:15 trikitixa jaialdia 

15:45 ikusmira 

16:10 gipuzkoa kultura 

16:45 berriak 

17:15 marrazki bizidunak 

17:40 nere herrie 

18:15 ikusmira 

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 harmailatik 

21:30 magazinea 

22:30 harmailatik 

23:15 gipuzkoa kultura 

23:45 magazinea

martitzena, 19

13:00 marrazki bizidunak

13:30 kantari

14:00 onein: etxeberri

14:45 berriak

15:15 harmailatik

16:00 erreportajea: ziri 

txakolina

16:30 28klip

17:00 berriak

17:30 marrazki bizidunak

17:50 harmailatik

18:25 marrazki bizidunak

18:45 berriak

19:15 kantari

19:45 goiena magazinea

20:45 erremeixuak

21:15 goiena magazinea

22:30 hamaika.bit

23:00 goiena magazinea

eguaztena, 20

13:15 marrazki bizidunak 

13:35 kantari 

14:00 harmailatik 

14:45 berriak 

15:15 onein 

15:55 hamaika.bit 

16:30 leku txiki bat 

16:45 berriak 

17:15 marrazki bizidunak 

17:45 bertso saioa 

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 hamaika.bit 

21:30  tertulia 

22:30 korrika 17 

23:35 magazinea

eguena, 21

08:00 marrazki bizidunak 
09:45 ipupomamua 
10:15 leku txiki bat 
10:45 korrika 17 
11:45 dokumentala: 
zenbait gazte ausart 
12:50 trikitixa jaialdia 
13:25 kantari 
14:30 onein 
15:25 hamaika.bit 
16:00 ikusmira 
16:40 trikitixa jaialdia 
17:05 marrazki bizidunak 
18:00 ipupomamua 
18:30 leku txiki bat 
19:45 erreportajea 
19:15 kantari 
19:45 tertulia 
20:45 hamaika.bit 
21:20 bertso saioa 
22:15 Pilota: soraluce 
saria 
23:55 iparraldea bertan

zaPatua, 16

08:00 marrazki bizidunak 
09:45 ipupomamua 
10:15 leku txiki bat 
10:45 magazinea 
11:45 ur eta lur
12:20 onein 
12:45 berriak 
13:00 kantari 
13:30 leku txiki bat 
14:00 marrazki bizidunak 
14:30 tertulia 
15:30 Filma
16:30 Pilota: soraluce 
saria 
18:30 korrika 17 
19:30 dokumentala:
zenbait gazte ausart 
20:35 berriak 
20:50 esatea libre 
22:00 korrika 17 
23:05 magazinea 
23:55 tertulia

domeka, 17

08:00 marrazki bizidunak 
08:30 leku txiki bat 
09:00 ipupomamua 
09:30 marrazki bizidunak 
11:15 kantari 
12:15 28.klip 
12:45 berbetan 
13:15 ur eta lur
13:50 nere herrie
14:30 Pilota: soraluce 

saria 
16:30 gipuzkoa kultura 
17:00 hamaika.bit 
17:30 ikusten 
18:10 ikusmira 
18:35 marrazki bizidunak 
19:00 berriak 
19:15 kantari 
19:45 ipupomamua 
20:15 magazinea 
21:15 bertso saioa 
21:40 erremeixuak 
22:05 korrika 17 
23:00 dokumentala:
zenbait gazte ausart 
23:35 tertulia

egubakoitza, 15

13:15 marrazki bizidunak 

13:45 kantari

14:15 onein 

14:45 berriak 

15:15 ur eta lur 

15:45 leku txiki bat

16:15 erremeixuak 

16:45 berriak 

17:15 marrazki bizidunak 

17:45 gipuzkoa kultura 

18:15 ipupomamua 

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 gipuzkoa kultura 

21:15 magazinea 

22:15 korrika 17 

23:00 tertulia 

23:55 Filma

GOIEnA TELEBISTA

as t e a  g O i e n a n

ArANtzAzu EzkibEl

Asteburuan jokatuko da Oñatiko 
Azkoagain futbol zelaian Aloña 
Mendiren eta bergararen arteko 
derbia. kirolzaleek aukera izan-
go dute lehia etxetik ikusteko 
astelehenean Harmailatik saioan, 
xabier urtzelaik aurkeztuta.

aloña Mendi vs 
bergara derbia 
astelehenean

'harmailatik'
Astelehena, 20:45:

ANDONi gOiti

Jende ugarik egin zuen atzo 
korrika gure bailaran. korrika 
17ren lekukoa eskuz esku pasa-
ta aurpegi ugari jaso ditugu 
goienako kamerekin. bada, korri-
kari eskainitako saio berezia gaur 
emango dugu, 22:15ean.

korrika 17k 
Debagoienean 
harrera bikaina

'korrika 17'
Egubakoitza, 22:15

ArrASATE IrrATIA

Arrasateko Gazte Bulegoko 
Dorleta Kortazarrek eguaz-
tenean emango digu, Igo 
autobusera! irratsaioan, 
Aste Santuko oporretara 
joateko kanpin, aterpe, toki 
apropos, erabil daitezkeen 
txartel eta deskontuen 
berri.

aste santuko oporrak 
prestatzeko 
gomendioak 107.7an

Oskar Elizburuk, AEK-ko 
Gipuzkoako ordezkariak, 
Korrika 17ren gaineko balo-
razioa egingo digu. Hark 
egingo du, gainera, Korri-
karen azken kilometroa 
domekan, Donostian, eta 
hori egitean zer sentitu duen 
ere azalduko digu.

korrika 17ren 
balorazioa 
astelehenean

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

antzuoLa txistularien diana
Domekeroko kalejira ohiko ibil-
bidearekin. 
apirilaren 17a, domeka, herrian zehar,10:00etan.

bergara Mieresko orfeoiaren 
kontzertua
Santa Marina parrokian izango 
da eta Bergarako Orfeoiarekin 
batera abestuko dute. 
apirilaren 16a, zapatua, santa marina parrokian, 
20:00etan.

bergara Hip-hop eguna
Gaztetxeak antolatutako jaie-egun 
berezia da. 
apirilaren 16a, zapatua, gaztetxean,20:00etan.

oñati ganbara gazte, Hernaniko 
musika eskolako abesbatza eta 
akordeoi orkestra
Kontzertu hau Hernaniko Musi-
ka Eskolako abesbatzarekin egin-
dako elkartrukearen bigarren 
zatia da. Pasa den larunbatean, 
Ganbara Gaztekoak Hernanin 
bertan izan ziren kontzertua 
eskaintzen eta orain bisita buel-
tatzera datoz hernaniarrak. Abes-
batzarekin batera, Hernaniko 
Musika Eskolako akordeoi orkes-
trak ere joko du Agustinoetan. 
gaur, egubakoitza, agustinotako elizan, 
20:15ean

bergara Munduko musiken 
emanaldia
Musika tailerreko eta gitarra 
ikasleek egingo dute kontzer-
tua. 
gaur, egubakoitza, zabalotegi aretoan, 
18:30ean.

bergara tronpa ikasleen 
kontzertua
Musika eskolako ikasleek egingo 
dute kontzertua. 
apirilaren 14a, eguena, zabalotegi aretoan 
19:00etan.

oñati Debagoieneko Musika 
eskolen kontzertua
Arrasateko, Aretxabaletako, 
Eskoriatzako, Bergarako, Sora-
luzeko eta Oñatiko Musika Esko-
lak parte hartzen dute. Musika 
eskola bakoitzak ekitaldi bat 
antolatzen du kontzertu honeta-
rako eta urtetik urtera herriz 
aldatuz doa. Honezkero, bigarren 
aldiz izango da Oñati herrian 
egiten dela eta zortzigarren ema-
naldia izango da. Debagoieneko 

50 ikaslek parte hartuko dute 
eta 12 irakaslek. 
apirilaren 15a, egubakoitza, santa ana antzokian, 
18:00etan.

antzerkia

antzuoLa antzerkia: 'un día 
cualquiera'
Marijo Moreno antzuolarraren 
eta bere taldearen eskutik. Tal-
dekideak: Eider Conde, Izaskun 
Peña, eta Ritxar Zumalabe (zuzen-
daria). 
apirilaren 16a, zapatua, torresoroan, 22:00etan.

eskoriatza 'euskarazetamol' 
antzezlana
Korrikaren harira, 'Euskaraze-
tamol' antzezlana izango da uni-
bertsitatean. Horretarako sarre-
ra debalde da. 
gaur, egubakoitza, unibertsitatean, 22:30etan.

Dantza

eLgeta Herrixa Dantzan
Gidatutako dantzaldi irekia, Eus-
kal Herriko eta Europako beste 

lurraldeetako dantza tradizional 
ludikoz osatua. Sokan, korruan, 
taldean bikotean... elkarrekin 
egiteko dantza errazak. Sarrera 
doan eta parte hartzea libre. 
apirilaren 17a, domeka, espaloia kafe antzokia, 
19:00etan.

arrasate Herrixa dantzan 
zuzenean
Bailarako Dantzari Eguneko dan-
tza emanaldiak amaitutakoan, 
herritar guztiek plaza giroan 
elkarrekin dantzan egiteko txan-
da izango da. Dantza tradizional 
ezagunak, herrikoiak, Jainaga 
eta Narbaiza musikariek eta Patxi 
Montero dantza irakasleak gida-
tuta.  
apirilaren 16a, zapatua, herriko plazan, 
19:00etan.

osPakizunak

araMaio Donostiako korrika jaira 
irteera
Korrika 17 Donostiara heltzen 
denerako jaian parte hartzeko 
autobusa irtengo da Aramaiotik 
bertatik.
apirilaren 17a, domeka, kiroldegian, 10:20an.

eskoriatza korrika gaztelekuan
Korrikaren harira,  ekintzak ger-
tatu dituzte gazteek. 
apirilaren 16a, zapatua, herriko plaza, 
18:00etan.

antzuoLa elizaren inaugurazioa, 
elizkizunarekin
Elizaren berritze lanak amaituta, 
ospakizuna egingo dute. 
apirilaren 16a, zapatua, parrokian,18:00etan.

aretXabaLeta Moda desfilea
Moda desfilea egingo dute Dura-
na kalean Aretxabaleta Kirol 
Elkarteak eta Belar Meta jantzi
-dendak antolatuta. Taberna 
jarriko du UDAk mokadutxoak 
eskaintzeko eta Mikel disko jar-
tzaileak girotuko du ekitaldia. 
apirilaren 15a, egubakoitza, durana kalean, 
19:00etan.

bertsoLaritza

bergara bertso jaialdia
Andoni Egaña, Aitor Sarriegi, 
Jexux Mari Irazu, Onintza Enbei-
ta eta Odei Barroso bertsolariak 
arituko dira jailadian. 
Gai emailea Irati Agirreazalegi 

izango da. Saioko sarrera 5 euro 
izango da. 
gaur, egubakoitza, udal Pilotalekuan, 
22:30etan.

uMeak

eskoriatza umeendako ekintzak
Akuarelekin egingo dituzte mar-
goak umeek, ludotekan bertako 
ekintza modura. 
gaur, egubakoitza, tortolis ludotekan, 18:00etan.

arrasate Munduko ipuin 
kontalariak
Liburuaren egunaren harira 
antolaturiko ekitaldia. 
John Ardila (Kolonbia), Fanny 
Fuguet (Venezuela) eta Ainara 
Bilbao (Euskal Herria) Areto 
Nagusiamn 11:00etan eta Lucas 
Nápoles (Kuba) eta Victoria Sied-
leki (Argentina) Jokin Zaitegin 
19:00etan. 
apirilaren 15a, egubakoitza, 
kulturaten11:00etan eta 19:00etan. 

erakusketak

antzuoLa erakusketa: elizako 
lanen nondik norakoak eta 
eboluzioa
Obrak behin amaituta, lanen 
berri jasoko duen liburuxka bana-
tuko da.. 
apirilaren 16a, zapatua, Parrokian 18:00etan.

eLgeta 'elgeta berreraikitzen' 
erakusketa
Elgetako frontea jausi zela 74 
urte betetzen direnean, Udalak 
antolatutako erakusketa. Udal 
ordezkariek, Intxorta 1937 elkar-
teko kideek zein Bide Ertzean 
musika taldeak eta Elgetako Musi-
ka Eskolako ikasleek hartuko 
dute parte.
gaur, egubakoitza, espaloia kafe 
antzokian18:30ean.

Literatura

eskoriatza Liburu azoka 2x1
Liburu azoka eta umeendako 
tailerrak antolatu dituzte gaurko. 
Liburuak liburutegira eroan, eta 
bakoitzaren truke azokan bi libu-
ru eskuratzeko txartelako jasoko 
dituzte parte-hartzaileek. 
gaur, egubakoitza, herriko plazan, 18:00etan.

kukAi

arrasate 'sok(2)', kukairekin
Kukai dantza taldearen ikus-
kizuna da Sok(2). Jon Maya 
eta Pantxika Telleria koreo-
grafoen ikuspegiak batu eta 
harpa, kontrabaxua eta per-
kusioak lagunduta, inor epel 
ez uzteko moduko dantza eta 
musika ikuskizuna osatu dute 
soka-dantza tradizionala oina-
rritzat hartuta.
domekan, apirilak 17, amaia antzokian, 
20:00etan.

ArANtzAzu EzkibEl

arrasate Dantzari eguna
Egunean zehar ibarreko dantzarien saioak egongo dira herritik zehar eta arratsaldean Herrixa 
dantzan izeneko saioa egingo dute. Dantza tradizional ezagunak, herrikoiak irakatsiko ditu Patxi 
Montero dantza irakasleak  eta Jainaga eta Narbaiza musikariek girotuko dute dantzaldia
zapatuan, plazan, 19:00etan..

bergara Hip-hop jaialdia
Erramu-zapatuari hip-hop giroa emango diote Bergarako 
gaztetxean. Grafitia eta musika izango dira nagusi. Gauean, 
Norte Apache taldeak, Shai Shin Kru breakerrak eta Mufasakh 
beat-boxerrak jardungo dute.
 zapatuan, gaztetxean, 22:30ean hasiko da gaueko saioa..

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

non-zer aPirila 15
aPirila 22



gOIENA  |  2011-04-15  |  EgubAkOitzA 39zerbitzuak

Lola hitzak tagaloz amama 
esan nahi du. filma 
filipinetatik datorkigun 

oso lan interesgarria da. 
fikziozko lana bada ere, badu 
lotura handia dokumentalarekin; 
izan ere, pertsonaia batzuei 
egiten zaien jarraipenarekin 
batera, gizarte baten bizimodua 
ezagut dezakegu. Istorioaren 
eszena gehienak Manilan 
gertatzen dira eta haien 
protagonista nagusiak bi 
amama dira.

Mutil baten hilketa egon da 
eta heriotza horren susmagarri 
nagusiak atxilotu egin dituzte. 
Hildakoaren amama lobaren 
gorpuaz arduratuko da, 
zerraldoa erosi beharko du, baita 
gaubeila eta elizkizuna antolatu 
ere, eta komisariara eta 

epaitegira joan justizia bila. 
Horrekin batera, hiltzailearen 
amamaren istorioa ere ikusiko 
dugu: bilobari kartzelan egiten 
dizkion bisitak, fidantza eta 
bilobaren askatasuna lortzeko 
beharrezkoa den dirua biltzeko 
egiten dituen ahalegin guztiak. 
Lola bi amama kementsuren 
istorioa da. Kamerak haien 
pauso guztiak jarraitzen ditu: 
aurretik, atzetik, ehorztetxean, 
komisarian eta abokatuen 
korridore estuetan; autobusez, 
trenez, txalupaz edo oinez 
egiten dituzten etengabeko 
bidaiak, eguraldiaren traba 
guztiak gaindituta. Kamerak bi 
amamak jarraitzen ditu, baina, 
aldi berean, alde batera eta 
bestera mugituz eta planoaren 
sakontasunarekin jokatuz, 

hiriburuko alde behartsuen bizi 
baldintzak islatzeko gai da. 

Zuzendaria istoriora nahiko 
modu desdramatizatuan 
hurbiltzen da. Kronika eta 
dokumentalaren teknikak 
erabiltzen ditu. Gertakizun 
guztiak zehatz-mehatz 
erakusten ditu: emakumeek 
ematen dituzten pauso guztiak, 
zer egiten duten, nora joaten 
diren eta non bizi diren. Horrela, 
agian, pentsa daiteke ezer gutxi 
gertatzen ari dela, baina ez, 
jasotako errealitatearen 
poroetatik poliki-poliki 
istorioaren drama sortuz doa, 
azkenean, zaratarik egin gabe, 
harrapatzen gaituen istorio eder 
bat sortzeko.

Amama kementsuak

arrasate

AMAIA ANtZOKIA

cisne negro
zapatua: 19:30.

gnomeo y Julieta
zapatua: 17:00.

bergara

ZABAlOtEGI

zigotrzaileak
domeka: 17:00.

Pan negro
domeka: 19:30.

un hombre soltero
eguaztena: 20:30.

aretXabaLeta

ArKUPE

el secreto de la última 
luna
zapatua: 17:00.
domeka: 17:00.

cisne negro
barikua: 22:00.
zapatua: 22:00.
domeka:19:30.
astelehena: 16:00.

oñati

KUltUr EtxEA

cisne negro
barikua: 22:30.
zapatua: 22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

rango
zapatua: 17:00.
domeka:17:00

eibar

COlIsEO ANtZOKIA

Justi bieber: never say 
never (3D)
barikua: 22:30.
zapatua: 17:00.
domeka: 17:00.

sin compromiso
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 19:30, 20:30.
astelehena: 20:30.

COlIsEO 1

sin límites
barikua: 22:30.
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 19:30.
astelehena: 20:30.

COlIsEO 2

soy el número cuatro
barikua: 22:30.
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 19:30.
astelehena: 20:30.

eLgeta

EsPAlOIA

el cónsul de sodoma
eguaztena: 21:30.

gasteiz

GUrIDI

Justin bieber, never 
say never (3D)
barikutik domekara: 
18:30, 20:00, 22:30.
astelehena: 20:00, 
22:30.

rio (3D)
barikutik domekara: 
16:30.
astelehena: 18:00.

La legión del águila
barikutik martitzenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

soy el número cuatro
barikutik domekara arte: 
17:30, 22:30.

¿Para qué sirve un 
oso?
barikutik domekara arte: 
20:00.

cisne negro
barikutik domekara arte: 
17:30, 20:00, 22:30.

gnomeo y Julieta
barikutik domekara arte: 
16:30.

sin límites
barikutik domekara arte: 
18:30, 20:30, 22:30.

Hop
barikutik domekara: 
16:30, 18:30, 20:30, 
22:30.
astelehena eta martitzena: 
18:00, 20:15, 22:30.

furia ciega (3D)
barikutik domekara: 
16:30.
astelehena eta martitzena: 
17:30.

código fuente
barikutik domekara: 
18:30, 20:30, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
20:00, 22:30.

FlOrIDA

en un mundo mejor
barikutik martitzenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

nada que declarar
barikutik martitzenera: 
17:30, 22:30.

el discurso del rey
barikutik martitzenera: 
20:00.

Potiche, mujeres al 
poder
barikutik martitzenera: 
17:30, 22:30.

encontrarás dragones
barikutik martitzenera: 
20:00.

cartas a dios
barikutik martitzenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

Mademoiselle 
chambon
barikutik martitzenera: 
18:00, 22:30.

Morente
barikutik martitzenera: 
20:15.

una dulce mentira
barikutik martitzenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

HappythankyouMore 
Please
barikutik martitzenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

yElMO GOrBEIA

Hop
barikutik martitzenera: 
18:15, 20:15, 22:15.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:15.
zapatu eta domekan, baita: 
16:15.

caperucita roja ¿a 
quién tienes miedo?
barikutik martitzenera: 
18:00, 20:10, 22:20.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:30.
zapatu eta domekan, baita: 
15:50.

Justin bieber, never 
say never (3D)
barikutik martitzenera: 
18:00, 20:15.
zapatu eta domekan, baita: 
15:45.

Justin bieber, never 
say never
barikutik martitzenera: 
18:30.
zapatu eta domekan, baita: 
16:15.
zapatuan, baita: 16:15, 
18:30. 20:45.

código fuente
barikutik martitzenera: 
18:00, 20:00, 22:00.
zapatu eta domekan, baita: 
16:00.

rio
barikutik martitzenera: 
17:30, 19:30, 21:30.
bariku eta zapatuan, baita: 
23:30.
zapatu eta domekan, baita: 
15:30.

rio (3D)
barikutik martitzenera: 
18:30.
zapatu eta domekan, baita: 
16:30.

La legión del águila
barikutik martitzenera: 
17:25, 19:50, 22:15.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:40.

soy el número cuatro
barikutik martitzenera: 
20:10, 22:25.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:40.

furia ciega (3D)
barikutik martitzenera: 
19:40, 21:50.

nada que declarar
barikutik martitzenera: 
19:40.
zapatu eta domekan, baita: 
15:30.

sin límites
barikutik martitzenera: 
17:45, 19:45, 21:45.

invasión a la tierra
barikutik martitzenera: 
20:10, 22:30.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:50.

sucker Punch
barikutik martitzenera: 
20:35, 22:40.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:50.
zapatuan, baita: 22:40, 
00:50.

sin compromiso
barikutik martitzenera: 
17:55.
zapatu eta domekan, baita: 
15:40.

Destino oculto
barikutik martitzenera: 
22:35.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:40.

el rito
barikutik martitzenera: 
19:45, 22:10.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:35.

cisne negro
barikutik martitzenera: 
20:20, 22:35.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:45.

gnomeo y Julieta (3D)
barikutik martitzenera: 
17:40.
zapatu eta domekan, baita: 
15:40.

gnomeo y Julieta
barikutik martitzenera: 
18:10.
zapatu eta domekan, baita: 
16:10.

rango
barikutik martitzenera: 
18:10.
zapatu eta domekan, baita: 
16:00.

¿Para qué sirve un 
oso?
zapatu eta domekan: 
15:45.

LoLa  
zuzendaria: brillante maría mendoza.
Herrialdea: Filipinak.
urtea: 2009.
aktoreak: anita linda, rústica Carpio.
iraupena: 110 minutu.

ANtONIO ZAbAlA

krITIka

zInema

irteera

eLgeta intxortako frontera bisita
Bisita gidatua egiteko aukera 
egongo da. Bisitan parte hartu 
nahi duenak, aurretik izena ema-
tea beharko du telefono haueta-
ra deituta: 943 79 64 63 eta 943 
71 89 11. 
apirilaren 21a, eguena, espaloia kafe antzokian, 
10:00etan.

HitzaLDiak

bergara 'euskal Herriko 
paisaiaren historia. baserriaren 
garrantzia gure ingurunean' 
izeneko hitzaldia
Jakoba Errekondo eta Asier Gal-
dos paisajistek egingo dute hitzal-
dia. Baserria eta paisaia hartuko 
dituzte hizpide. 
apirilaren 14a, eguena, osoko bilkuren aretoan, 
19:00etan.

zineMa

bergara 'un hombre soltero'
Zabalotegiko zine-klubeko filma. 
John Ford moda diseinatzaileak 
zuzenduriko lehen filma da, 
irakasle bat eta haren ikaslea-
ren arteko maitasun istorioari 
buruzkoa. 
apirilaren 20a, eguaztena, zabalotegi aretoan 
20:30ean.

bergara 'Pan negro' filma
12 urtetik gorakoendako drama. 
Goya sarietako film nabarmene-
netako bat da. 
apirilaren 17an, domeka, zabalotegi aretoan 
19:30ean.

bergara 'zigortzaileak filma
Publiko guztiari zuzendutako 
abenturazko  euskal filma da. 
Pertsonaia ezagunek antzez-
tua. 
apirilaren 17a, domeka, zabalotegi areotan, 
17:00etan.

LeHiaketak

aretXabaLeta berakatz zopa 
txapelketa
Loramendi Elkarteak antolatu-
tako gastronomi elkarteen arteko 
olinpiaden barruan Berakatz 

Zopa txapelketa egingo dute Larri-
noko elkartean. 
gaur, egubakoitza, larrinoko elkartean 
21:00etan.

ikastaroak

eskoriatza taldeko dantza 
ludikoak
Taldeko dantzak izango dira oste-
ra ere. Izena eman gura dutenek 
herrixadantzan@gmail.com hel-
bidera idatzi dezake izena ema-
teko ala informazioa eskatzeko. 
apirilaren 16a, zapatua, pilotalekuko gimnasioan, 
17:30etan.

arrasate ortuari buruzko 
ikastaroa
Bedoña auzoko eskola etxean 
izango da ikastaroa. Ernesto 
Seoane irakaslearen eskutik. 
Antolatzailea: Bedoña Batu elkar-
tea da, auzoko bizia sustatzeko 
elkartea, hain zuzen ere.. 
apirilaren 16a, zapatua, bedoñako eskola etxean 
goizeko 09:30ean.

kiroLa

eskoriatza futbito txapelketa
Eskoriatza eta Aretxabaletako 
gaztelekuen arteko futbito txa-
pelketa izango da bi herrien artean 
jokatuko dutena 
apirilaren 17a, domeka, gaztelekua18:00etan. 

eskoriatza areto futbola
Ohorezko Ligako areto futbolean, 
Eskoriatza eta Los Profesionales 
taldekoak lehiatuko dira. 
apirilaren 16a, zapatua, kiroldegian, 18:00etan.

eLgeta gipuzkoako Hiru txirlo 
txapelketa
Bosgarren jardunaldia, izango 
da Elgetan jokatuko dutena. 
apirilaren 16a, zapatua, bolatokian.17:00etan.

aretXabaLeta errugbi eskola 
ibiltaria
Aramaion egin zuten lehen saio-
tik, domekan Aretxabaletara joan-
go dira Arrasate Rugby taldekoak. 
Saio berezia izango da ,gaztetxoe-
nen artean errugbizaletasuna 
sustatzeko helburuarekin. Saio 
didaktikoa izango da eta materia-
la eta eskolak errugbi taldekoek 
eurek eroango dute. Aldez aurre-
ko jakintzarik ez da behar. 
apirilaren 17a, domeka, ibarran , 10:00etan.

lANku

bergara bertso jaialdia
Andoni Egaña, Aitor Sarriegi, Jexux Mari Irazu, Onintza 
Enbeita eta Odei Barroso bertsolariak arituko dira jailadian. 
Sarrerak 5 eurotan egongo dira salgai lehiatilan bertan saioa 
baino ordubete arinago.
gaur, pilotalekuan, 22:00ean.
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ESKAINTZA 
BEREZIAK

FINANTZAKETA 
ZURE NEURRIRA 

Arrasate eta Bergarako ZIG geletako kideek Oñatiko tren zaharraren aldamenean taldeko argazkia atera zuten.  |   txOMiN MADiNA

ibarreko zereginen ikasketarako gelen lehenengo topaketa egin zuten eguaztenean Oñatin

Hitzorduak izandako arrakastarekin, dagoeneko hurrengo urteko topaketan pentsatzen hasita daude

Lehenengo topaketa, baina ez azkena

b u k at z e kO

txOMIN MAdINA  |  OñAti

Nolabaiteko elbarritasun maila 
duten gaztetxoei helduak direnean 
autonomo izan daitezen estrategiak 
ematea da ZIG –Zereginen Ikas-
ketarako Gelak– gelen helburua. 
Debagoienean lau gela daude: 
Arrasaten bi, Bergaran eta Oñatin. 
Bada, eguaztenean guztiak Oñatin 
elkartu eta elkar ezagutzeko auke-
ra izan zuten. Debagoieneko ZIG 
gelen topaketa egin zuten.

harremanak sendotuz
Eguazteneko topaketarekin elka-
rren arteko harremanak sendotzea 
bilatzen zen. "Gehienek arazoak 
izaten dituzte beste pertsona 
batzuekin harremanak izateko: 
lotsak, beldurrak... Gaurko topa-
keta oso onuragarria izan da 
haientzat. Antzerako kezkak eta 
beldurrak dituzten pertsonak 
ezagutzeko aukera izan dute, eta 
horrek asko lagunduko die", kon-

tatu zigun Arrasateko ZIG gela-
ko irakasle Asier Osinagak.

16 eta 20 urte bitarteko 24 
gaztek hartu zuten parte topake-
tan. 10:00etan zuten hitzordua; 
unibertsitate ondoko geltokian. 
Handik unibertsitatera joan ziren 
kalejiran, eta txistularien doinuek 
animatuta, aurreskua dantzatze-
ra ere animatu ziren Martin 
Etxabe eta Beñat Barrutia. Uni-
bertsitatea eta Parrokia bisitatu 

ostean hamaiketakoa egin zuten. 
Ondoren ikasleek euren artean 
hobeto ezagutzeko denbora librea 
izan zuten. "Oñatiko plaza ingu-
ruan euren kasara ibiltzeko den-
bora izaten dute, euren gauzen 
inguruan hitz egin eta elkar eza-
gutzeko".

Aurtengo topaketaren arra-
kasta ikusita, Bergarako ZIG 
gelakoak prest daude hurrengoa 
eurak antolatzeko.

AINtZANE 
OIArbIdE

H
auteskundeak gai-
n e a n  d i t u g u . 
Batzuek, udaletxea 
herriari zabaldu 
d io te la ;  bes te 

batzuek, parke eta lorategiak 
konpondu dituztela. 4 urtetan 
burutu ez diren proiektuak 
korrika eta presaka bukatu 
nahian dabil udal gobernu 
asko. Legealdi osoan egin ez 
dutenez azken momentuan 
aurpegia txukundu behar… 
Baina herritarrak ez dira 
tontoak. Herriek etorkizunik 
izango badute, benetako 
proiektu eta talde sendoa 
aurkeztu beharra dago.  

Horretan saiatu beharko 
lukete alderdi politiko guztiek, 
baina erne! Hau guztia aska-
tasunez egiteko eskubidea 
dugu. Oraingoan ez naiz ari 
alderdi politiko bat legezta-
tzeaz. Ez dago zalantzarik 
berme hori ere behar dugu-
la. Pentsatzeko eta adieraz-
teko askatasunaz ari naiz. 
Zergatik dauka beldurra jen-
deak zenbait alderdi politi-
koren zerrendetan agertzeko? 
Zergatik dute beldurra gazte 
askok, ideiak garbi izanda 
ere, zerrenda batean aurpegia 
emateko? Zergatik hitz egin 
daiteke lasai kalean tenden-
tzia politiko batzuen alde eta 
beldurra dugu beste batzuen 
alde egiteko? Noiz amaituko 
da gure herrietako beldurra-
ren kultura hau? 

Beldurra

a z k e n  b e r b a


