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itxi eta gero ere bozka 
daiteke, kasu baten
Hauteslekuak 09:00etan irekitzen 
dira bozkatzen hasi ahal izateko, 

eta 20:00etan itxiko dituzte ateak. 
Horren aurretik, mahaiko presi-
denteak ozen iragarri behar du 
bozketa bukatzera doala. 20:00e-
tan inor baldin badago hautesle-
kuan edo hauteslekuaren sarre-
ra barrualdean, bozkatzeko esku-
bidea izango du, baina ezin 
izango da beste inor sartu.

Postaz jasotako 
botoak, azkenekoak
Posta Zerbitzuak domekan, 09:00e-
tan, eramango du mahaietara 
haiei zuzendutako posta, eta 
domekan jasotzen duen beste 
posta guztia mahaietara bidaltzen 
jarraituko du, 20:00ak arte. 

Hauteslekua itxi eta bertan 
zeuden guztiek bozkatu ondoren, 
postaz jasotako boto guztiak dagoz-
kien mahaian sartzen dira eta 
hauteslearen izena idazten da 
botoa eman dutenen zerrendan.

Presidentea, bokalak 
eta ikuskatzaileak
Mahai bakoitzean derrigor egon 
behar dira presidentea eta bi 
bokal. 08:00ak eta 08:30 artean, 
bertan egon daitezkeen ikuska-
tzaileen kredentzialak jasoko 
dituzte. 

Ikuskatzaileak alderdiek auke-
ratzen dituzte, eta bakoitza mahai 
bakarrean egon daiteke. Errekla-
mazioak eta protestak egin ditza-
kete. Desberdina da ahalduna; 
horiek ere alderdien ordezkariak 

dira, baina euren alderdia ordez-
katzen dute hauteskunde guztietan, 
eta hautesleku batetik bestera ibil 
daitezke.

Mahaikideak eta ikuskatzaileak 
dira beti bozkatzen azkenak. Pos-
ta bidezko botoak ontzira bota eta 
gero bozkatuko dute eurek.

emaitzak berehala 
egiten dira publiko
Boto-zenbaketa ekintza publikoa 
da. Presidenteak banan-banan 
atera behar ditu gutunazalak 
ontzitik, haiek ireki eta ozen 
irakurri eta, gero, bistan utzi.

Boto kopurua egiaztatuko dute. 
Protestarik baldin badago, gehien-
goz erantzun beharko du mahaiak. 
Bukatzeko, mahaiko emaitza ozen 
esango du presidenteak: hautes-
le-kopurua, boto-emaileena, ira-
kurritako botoena, balio bako 
botoena eta balio duten botoena 
eta, horien barruan, zurizko 
botoena eta hautagaitza bakoitzak 
lortutako botoena.

Berehala, mahaiak publiko 
egingo ditu emaitzak, hautesleku 
sarreran orri zertifikatua jarrita. 
Akta idatziko du eta dokumentazio 
guztia hiru gutunazaletan bana-
tuko du, eta horietako bi Berga-
rako epaitegira eramango dituzte; 
hirugarrena Hauteskunde-Batzor-
deari bidaliko dio. Hauteslekuan 
egongo den administrazioko ordez-
kari bati ere akta emango dio. 
Datuak zentralizatzen dituzten 
erakundeei bidaliko dizkiete datuak, 
telefonoz edo PDAz.

lEIrE kOrtAbArrIA  |  ArrAsAtE

Etzi, domeka, 50.919 debagoiendar 
daude deituta bailarako zortzi 
udaletarako zinegotzi-zerrendak 
bozkatzera; hortik, bailarako 115 
zinegotziak irtengo dira. Horrez 
gain, gero EAEko hiru batzar 
nagusietako zerrendak ere boz-
katuko ditugu. Hona hemen udal 
eta foru hauteskundeon inguru-
ko zenbait datu eta bitxikeria.

salbuespen gutxi 
erroldatuen gainean
Ez dira gauza bera errolda eta 
hautesle kopurua. Bozkatu ahal 
izateko, Espainiako nazionalita-
tea izan behar da, adinekoa izan 
–hauteskundeen egunean 18 urte 
betetzen dituztenek ere bozkatu 
dezakete– eta hauteskunde-errol-
dan agertu. Ezin dute bozkatu 
eskubide hori epaitegian zigor 
bidez kendu dietenei, legez boz-
katzeko gai ez aitortuta daudenek 
eta epaileak hala baimenduta 
ospitale psikiatriko baten ingre-
satuta daudenek. 

Europako Batasuneko biztan-
leek eta Espainiarekiko bozka-
tzeko hitzarmena duten herrial-

deetako biztanleek ere bozkatu 
dezakete, baina bakarrik udal 
hauteskundeetan, ez batzar nagu-
sietakoetan. Gainera, aldez aurre-
tik jakinarazi behar dute.

otsailaren 1ean 
itxitako errolda 
Hauteskunde-errolda Espainiako 
Hauteskunde Batzordeak egiten 
du, bere zuzendaritzapean dagoen 
Hauteskunde-erroldaren Bule-
goaren bidez. Azken hori Espai-
niako Estatistika Erakundearen 
(INE) barruan dago. Udalek ofizioz 
tramitatzen dute hautesleen ize-
nematea. 

Normalean, hauteskunde- 
eguna baino bi hilabete lehena-
goko lehenengo egunean itxitako 
errolda erabiltzen da. Baina, 
oraingoan, otsailaren 1ekoa era-
biliko da.

lau orduko baimen 
ordaindua
Dagokion erkidegoaren gober-
nuak edo Espainiako adminis-
trazioak behar diren neurriak 

hartuko dituzte domekan lan 
egin behar duten hautesleek 
euren lan-jardunean gehienez 
lau ordu libre eta ordaindutakoak 
izan ditzaten, bozkatu ahal iza-
teko. Egun erdiko lan-eguna 
dutenei proportzio horretan 
murriztuko zaie baimena.

Dagozkien hauteskunde-mahai-
ra joan ezin duten hautesleek 
postaz bozkatu ahal dezaten neu-
rriak ere hartzen dira.

agiri kadukatuak ere 
erabil daitezke
Honako agiriek bakarrik balio 
dute norbera hauteskunde-
mahaian identifikatzeko: Norta-
sun Agiria (ez tramitatzen dagoen 
agiri berriaren ziurtagiria, horre-
tan ez baita argazkia agertzen), 
argazkidun pasaportea, argazki-
dun gida-baimena, Europako 
Batasuneko biztanleen erresiden-
tzia-txartela edo atzerritarren 
nortasun-txartela. 

Berdin balio dute agiri horiek 
kadukatuta baldin badaude, 
baina beti agiriak eurak izan 
behar dira; fotokopiek ez dute 
balio.

Hauteskunde-prozesua luzea eta oso zehatza da

gutxienez hiru arduradun daude mahai bakoitzeko

botoen errekontua ekintza publikoa da 

Dena dago 
neurtuta, boto 
eskubidea bete 
ahal izateko

Mahaiko kideak, botoak zenbatzen 2007ko udal hauteskundeetan, Elgetan.  |   JosEtxo ArAntzAbAl

hErri gEhiEnEtan, hautEslEku bat

herria bozkatzeko 
aukera dute

hauteslekuak 
herrian

hautes- 
mahaiak

zenbat 
zinegotzi

Antzuola 1.708 1 2 11

Aramaio 1.197 1 2 9

Aretxabaleta 5.325 1 7 13

Arrasate 17.941 6 32 21

bergara 11.649 5 19 17

Elgeta 869 1 1 9

Eskoriatza 3.206 1 4 11

leintz gatzaga 202 1 1 7

Oñati 8.822 5 16 17

botoa emateko 
leku berriak

arrasate
arrasaten, bi hautesleku 
berri daude, beste biren 
trukean: orain arte 
bedoñabeko herri eskolan 
bozkatzen zutenek 
Etxaluzera joan beharko 
dute aurten, eta 
Musakolakoan zutenek 
mahaia arrasate 
institutuak kiroldegi 
ondoan duen egoitzara 
joan beharko dute.

Bergara
Orain arte hauteslekua 
seminarioan zuten 
bergararrek aurten 
frontoira joan beharko dute 
bozkatzera.

aretxaBaleta
txarapea ibilbidea berria 
da, eta bizilagunek 4. 
sekzioan bozkatuko dute 
lehen aldiz, auzoetako 
hautesleen leku berean.

m · 2 2

datUak

gipuzkoan 968 zinegotzi 
aukeratuko ditugu, 
2007an baino 16 gehiago.

968
zinEgotzi

bitxikeria gisa, 2007an 
baino 15.368 gipuzkoar 
gehiago dago, baina 
22.184 hautesle gutxiago.

22.184
HAutEslE gutxiAgo

Mahai bakoitzean gutxienez 
500 lagunek izan behar 
dute bozkatzeko eskubidea; 
gehienez, 2.000k.

500
HAutEslE

bergaran, hauteslekua prestatzen eguaztenean.  |   monikA bElAstEgi
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Lehen solairua Bigarren solairua
ARAMAIXOARAMAIXO

Azken 2 adosatuak salgai Aramaion

PROMOCIONES ARAMAIXO

Azalera erabilgarria: 253 m2
(Garajea 90 m2)

Lursaila: batak 210 m2, besteak 235 m2

378.000 €-tik aurrera

Informazio gehiago:
630 31 13 18 - Nardeaga kalea 26 - ARAMAIO

itxi eta gero ere bozka 
daiteke, kasu baten
Hauteslekuak 09:00etan irekitzen 
dira bozkatzen hasi ahal izateko, 

eta 20:00etan itxiko dituzte ateak. 
Horren aurretik, mahaiko presi-
denteak ozen iragarri behar du 
bozketa bukatzera doala. 20:00e-
tan inor baldin badago hautesle-
kuan edo hauteslekuaren sarre-
ra barrualdean, bozkatzeko esku-
bidea izango du, baina ezin 
izango da beste inor sartu.

Postaz jasotako 
botoak, azkenekoak
Posta Zerbitzuak domekan, 09:00e-
tan, eramango du mahaietara 
haiei zuzendutako posta, eta 
domekan jasotzen duen beste 
posta guztia mahaietara bidaltzen 
jarraituko du, 20:00ak arte. 

Hauteslekua itxi eta bertan 
zeuden guztiek bozkatu ondoren, 
postaz jasotako boto guztiak dagoz-
kien mahaian sartzen dira eta 
hauteslearen izena idazten da 
botoa eman dutenen zerrendan.

Presidentea, bokalak 
eta ikuskatzaileak
Mahai bakoitzean derrigor egon 
behar dira presidentea eta bi 
bokal. 08:00ak eta 08:30 artean, 
bertan egon daitezkeen ikuska-
tzaileen kredentzialak jasoko 
dituzte. 

Ikuskatzaileak alderdiek auke-
ratzen dituzte, eta bakoitza mahai 
bakarrean egon daiteke. Errekla-
mazioak eta protestak egin ditza-
kete. Desberdina da ahalduna; 
horiek ere alderdien ordezkariak 

dira, baina euren alderdia ordez-
katzen dute hauteskunde guztietan, 
eta hautesleku batetik bestera ibil 
daitezke.

Mahaikideak eta ikuskatzaileak 
dira beti bozkatzen azkenak. Pos-
ta bidezko botoak ontzira bota eta 
gero bozkatuko dute eurek.

emaitzak berehala 
egiten dira publiko
Boto-zenbaketa ekintza publikoa 
da. Presidenteak banan-banan 
atera behar ditu gutunazalak 
ontzitik, haiek ireki eta ozen 
irakurri eta, gero, bistan utzi.

Boto kopurua egiaztatuko dute. 
Protestarik baldin badago, gehien-
goz erantzun beharko du mahaiak. 
Bukatzeko, mahaiko emaitza ozen 
esango du presidenteak: hautes-
le-kopurua, boto-emaileena, ira-
kurritako botoena, balio bako 
botoena eta balio duten botoena 
eta, horien barruan, zurizko 
botoena eta hautagaitza bakoitzak 
lortutako botoena.

Berehala, mahaiak publiko 
egingo ditu emaitzak, hautesleku 
sarreran orri zertifikatua jarrita. 
Akta idatziko du eta dokumentazio 
guztia hiru gutunazaletan bana-
tuko du, eta horietako bi Berga-
rako epaitegira eramango dituzte; 
hirugarrena Hauteskunde-Batzor-
deari bidaliko dio. Hauteslekuan 
egongo den administrazioko ordez-
kari bati ere akta emango dio. 
Datuak zentralizatzen dituzten 
erakundeei bidaliko dizkiete datuak, 
telefonoz edo PDAz.

lEIrE kOrtAbArrIA  |  ArrAsAtE
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goaren bidez. Azken hori Espai-
niako Estatistika Erakundearen 
(INE) barruan dago. Udalek ofizioz 
tramitatzen dute hautesleen ize-
nematea. 

Normalean, hauteskunde- 
eguna baino bi hilabete lehena-
goko lehenengo egunean itxitako 
errolda erabiltzen da. Baina, 
oraingoan, otsailaren 1ekoa era-
biliko da.

lau orduko baimen 
ordaindua
Dagokion erkidegoaren gober-
nuak edo Espainiako adminis-
trazioak behar diren neurriak 

hartuko dituzte domekan lan 
egin behar duten hautesleek 
euren lan-jardunean gehienez 
lau ordu libre eta ordaindutakoak 
izan ditzaten, bozkatu ahal iza-
teko. Egun erdiko lan-eguna 
dutenei proportzio horretan 
murriztuko zaie baimena.

Dagozkien hauteskunde-mahai-
ra joan ezin duten hautesleek 
postaz bozkatu ahal dezaten neu-
rriak ere hartzen dira.

agiri kadukatuak ere 
erabil daitezke
Honako agiriek bakarrik balio 
dute norbera hauteskunde-
mahaian identifikatzeko: Norta-
sun Agiria (ez tramitatzen dagoen 
agiri berriaren ziurtagiria, horre-
tan ez baita argazkia agertzen), 
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baina beti agiriak eurak izan 
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Zure ziklismo, running 
eta triatloi esparrua 
Gasteizen.

www.vibike.com

Parking propioa. Zapatu arratsaldeetan zabalik.

Sagardo Garaia amaitua... 
udako garaia:

- Karta zabala. 
- Menu bereziak
- Plater konbinatuak.
- Bokatak.

Debagoiena

M.b.  |  ArrAsAtE

Enpresak sortzeko ikastaroa 
eskainiko du hil amaieran Bultz
-Lan enpresak Debagoieneko 
Mankomunitatearen egoitzan. 
Eskolak hilaren 30ean hasiko 
dira, eta ekainaren 10ean buka-
tu; 09:00etatik 14:00etara izango 
dira horiek. Lan barik daude-
nei eta enpresa bat sortzeko 
asmoa dutenei dago zuzenduta 
ikastaroa. 

Honako programa eskaini-
ko dute: ideia eta sustatzailea, 
enpresa jarduera, merkatua, 
marketin juridikoa, lan gaiak, 
gehien erabiltzen diren doku-
mentuak, ekonomia eta finan-
tza azterketa, fiskalitatea, lagun-
tzak eta baliabideak. 

Izen-ematea zabalik
Dagoeneko zabalik dago horre-
tan izena emateko epea. Inte-
resatuek Mankomunitatearen 
egoitzara joan behar dute, izen
-emate orria bete eta aurkeztu. 
Izen-ematea doan dela jakina-
raztearekin batera, plazak 
mugatuak direla ohartarazi 
dute antolatzaileek. Informazio 
gehiago gura dutenek 943 79 30 
90 telefono zenbakira dei deza-
kete.  

enpresak 
sortzeko 
ikastaroa 
egingo dute

MIrIAN bItErI  |  ArrAsAtE

Helburu zehatzarekin sortu dute 
Esperientzia Eskolako ikasleek 
Goienagusi elkartea: 55 urtetik 
gorako debagoiendarren artean 
formazio iraunkorra eta garapen 

pertsonala bultzatzea.  Dagoene-
ko Jaurlaritzan eman dute izena, 
eta orain egoitzak topatu nahian 
dabiltza, Arrasaten: bat 60 lagu-
nendako eskoletarako, eta bestea, 
zuzendaritzaren batzarretarako. 

Arrasateko Udalarekin, Abaroa-
rekin eta Helduen Hezkuntzarekin 
harremanetan jarri dira, baina 
oraindik ez dute gaia finkatu. 

Elkarteko presidente Bizente 
Zugastik azaldu digu Esperientzia 

Eskolako ikasle ohiekin egongo 
dela osatuta elkartea; hain justu 
ere, gaur egungo Arrasate eta 
Bergarako Esperientzia Eskola-
koekin. Mugabe elkartearen bidez 
urtebeteko formazioa jasotzen 
dute debagoiendarrek esandako 
eskoletan. Horri jarraipena ema-
teko asmoz sortu da Goienagusi. 
Horren harira, Zugastik adierazi 
du Gipuzkoan, Donostialdean, 
Zarautzen eta Eibarren ere hala-
ko esperientziak jarri direla mar-
txan, eta oso harrera ona dute-
la.

Formazioa eta aisialdia
Astean bitan izango dira eskolak.  
Elkarteko kideei galdetuta, hona-
ko ikasgaiak lantzeko asmoa dute: 
bioetika, literatura, Euskal Herri-
ko historia eta musika, besteak 
beste. Ikasturteak urritik maia-
tzera iraungo du, eta, esandako 
formazio saioez gain, bestelako 
ekimenak egiteko asmoa ere badu-
te, hala nola hitzaldiak, kultura 
ekimenak eta irteerak. Hori guz-
tiori aurrera ateratzeko, baina, 
egoitza behar dute. 

goienagusi elkartea sortu 
dute esperientzia eskolakoek
Arrasaten egoitza bila dabiltza eskolak emateko eta batzarrak egiteko

Zuzendaritzako kideek garagartzan egin zuten batzarra, martitzenean.  |   miriAn bitEri

datUa

Esperientzia Eskolatik 
irtendako 60 debagoiendar 
inguru daude interesatuta.

60
DEbAgoiEnDAr

M.b.  |  ArrAsAtE

Debagoieneko udaletako eus-
kara sailek gidabaimena eus-
karaz prestatzeko deialdia egin 
dute aurten ere. Udan baimena 
atera nahi dutenei zuzenduta 
dago. Bailarako bost herritako 
hainbat autoeskolatan izango 
dute materiala. 

Hain justu ere, honakoetan 
eskainiko dute esandako zer-
bitzua: Arrasaten, Leniz, Peña-
koba eta Arrasate autoeskoletan; 
Bergaran, Goierrin eta Larraña-
gan; Oñatin, Aloña eta Peña-
koban; Aretxabaletan, Larrin-
ganen; eta Eskoriatzan, Leniz 

autoeskolan. Ohiko liburu eta 
materialaz gain, test guztiak 
euskaraz hutsean egiteko auke-
ra izango dute, ordenagailu 
bidez.

gidabaimena euskaraz prestatzeko 
aukera egongo da aurten ere

kanpainaren kartela.  |   goiEnA

Mundumiraren harira, bihar, 
zapatua, GR-120 mendi martxa 
egingo dute Loiola eta Arantzazu 
artean. Loiolatik abiatuko da, 
07:00etan eta parte hartzeko, irtee-
ra ordua baino ordu bat lehenago 
izena eman ahalko da. Aurrez 
ere eman daiteke 902 18 14 71 
zenbakira deituta. Aloña Mendik 
antolatu du eta 45 km ditu.

loiola eta arantzazu 
arteko ibilbidea egingo 
dute bihar goizean

lEIrE kOrtAbArrIA  |  ArrAsAtE

Hondakin organikoak biltzeko 
sistemen gaineko eztabaida izan 
zen eguaztenean Mankomuni-
tatearen Gobernu Batzordean. 
Oñatiko Udalak bosgarren edu-
kiontziaren aldeko erabakia 
hartuta zeukan, eta hura aur-
keztu zuen Mankomunitateak 
aurrera bidea emateko, baina 
Mankomunitatearen gehiengoak 
erabaki zuen oraingoz mahai 
gainean uztea. Oñatiko alkateak, 
Lourdes Idoiagak (EAJ) eraba-
ki horren aurka bozkatu zuen, 
Aralar abstenitu egin zen, eta 
gainerako ordezkariek alde boz-
katu zuten.

Oñatiko alkateak aurkeztu 
zuen gaia eta, bere iritziz, "apain-
dutako ezezko borobila" da era-
baki hori. Gogoratzen du iaz 
Ingurumen batzordeak hiri-hon-
dakinen kudeaketaren inguruko 
hausnarketa baten ondorioak   
urtarrilaren 15erako agindu zire-
la eta oraindik ez daudela; eta, 
bestetik, uztailaren 5ean ebatzi 
zela "hiri-hondakinen atez ateko 
sistemaren bidez jasotzeko era-
bakia herri bakoitzari" zegokio-
la, "udalen eskumena" delako. 
Bukatzeko, Idoiagak esaten du 
urtarrilean egindako ebazpen 
baten ikusten dela "teknikoki 
bateragarriak direla bi bilketa 

sistemak Debagoienean. Baina 
Oñatiko Udalbatzak gehiengoz 
hartutako erabaki bati ezetza 
eman zaio", esaten du.

"Orain ez da momentua" 
Mankomunitateko presidente Ino 
Galparsorok, bestalde, honela 
dio: "Mankomunitatearen eraba-
kia da atez ateko bilketa siste-
maren alde egitea, eta berak 
erabaki behar du bilketa sistema 
bakarra, bi, hiru… egon behar 
diren". Gogoratzen duenez, 
Antzuolan atez atekoa ezarri 
zenean erabaki zen "handik sei 
hilabetera ikerketa sakon bat 
egitea", eta epe horren barruan 
daude. "Batzordeak erabaki zuen 
orain ez dela gai hori lantzeko 
momentua, eta mahai-gainean 
uztea, hurrengo batzordeak jorra 
dezan", azaltzen du. 

berriro ere eztabaida piztu zuen 
mankomunitatean zabor bilketak
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ojd erakundeak ikuskatutako astekaria.

KOMUNIKAZIO tAlDeA

laguntzaileak

A
gintari instituzional, ekonomiko eta enpresarialen diskurtsoak 
esloganez beteta daude, eta kasu askotan bat datoz. Ia guztiek 
aldarrikatu eta sustatzen dituzte berrikuntza, internazionaliza-
zioa eta informazio gizartea, ezinbesteko kanal gisa, egoera 

ekonomiko zail honi aurre egiteko eta hura gainditzeko. Hala ere, mezu 
hori askotariko erantzuna izaten ari da gure esparru enpresarialean. 
Askotan, batez ere pymeetan eta mikropymeetan, "edo zerbait egiten 
dugu edo itxi egiten dugu" esaldiari eutsita, entzundako berba politak 
bere egiten dituzte, hausnarketa prozesutik pasatu gabe. "Egunerokoak 
irentsi egiten gaitu-eta", diote, estrategia burugabe hori esplikatzeko. 
Baina ez die eragozten, antsietate 
puntu baten sartuta, norabide guz-
tietan jotzea euren egoera estuari 
irtenbidea topatzeko.  

Egoera horretan, itxaropena 
galtzen hasten dira, ikusten dute-
lako internazionalizazioak ez ditue-
la fruituak ematen goizetik gaue-
ra edo sareen sarean eta haren 2.0 
plataforma ugarietan ibiltzeak 
inbertsioa, dedikazioa eta etengabeko arreta eskatzen dituela.

Puntu honetara helduta, lasaitu eta kontzientzia hartu behar da 
gauzak egin behar direla euskal enpresariek beti egin duten moduan: 
ttipi-ttapa. Hori bai, lehenik, eseri eta plan estrategikoa landu behar 
da; izan ere, nahiz eta talde ekonomiko handiekin lotu, enpresa txiki 
batzuek, konturatu barik, lan egiten dute plan estrategiko ez idatzi 
baten arabera. Beltza zuriaren gainean jarri behar da, akta egin 
enpresaren egungo egoera zein den jakiteko, harendako ze etorkizun 
gura dugun definitu eta ze bideri eta mediori eutsi behar diogun.

Bidean produkzio-egun bat baino gehiago galduko dute, baina 
planaren zimenduak sendoak badira, produkzio-urteak irabaziko 
dituzte etorkizunari begira. Pymeak eta mikropymeak ez daude baka-
rrik. Patronalei, instituzioei eta aholkularitzei zuku guztia atera behar 
zaie. Gure historiako inoizko ezagutza maila handiena eta profesional 
kualifikatu kopuru handiena daukagu. Horrekin guztiorrekin, eta 
hausnarketa prozesuak eragindako brujula enpresariala-rekin, etor-
kizun optimista samarra daukagu.

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

‘Brujula enpresariala’

"lehenik eta behin, 
eseri eta plan 
estrategikoa landu 
behar da"

z a b a l i k

A
zken hilabetean emandako kaka dela-eta gogaikarrien zerren-
da egiten hasi naiz, eta pentsa!, ez dakit zein jarri lehen 
postuan: hauteskundeak edo futbola. 

Batetik, iruditu zait sekula bizi bako hauteskunde kan-
paina egin dutela alderdiek Debagoienean: aurkezpena hemen, 
ekitaldia han; propaganda banaketa hemen, alderdien furgoneta 
han… Eta komunikabideok guztietan. Bestetik, sekula entzun eta 
ikusi bako albiste, kontu, irudi eta txutxu-mutxuen berri izan dugu 
azken hilabetean futbolaren inguruan. 

Eta badakit! Badakit zein den gogaikarrien artean gogaikarriena: 
komunikabideak! Kaka hori guztia geuk ematen dugulako. 

MIrArI AltubE | 'aretxabaleta@goiena.com'

'Kaka' eman eta 'kaka' jan

u st e a k  u st e

AlEx ugAldE | '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

Afrikarrek Europa 
inbaditu zutenekoa
luis Aranberri Mendizabal
http://eibar.org/blogak/amatino/

Azken urteotan gero eta gehiago 
dira Ipar Afrikatik Europara 
iristen ari diren paterak. 
Isurialde atlantikoaren 
ikuspegitik behintzat, hasieran 
lantzean behingo albisteak baino 
ez zirenak arazo larri bihurtu 
dira egun Europar Batasun 
osoaren baitan. Lampedusa 
uhartean hasi zena Schengeneko 
hitzarmenak auzitan jartzeraino 
heldu da. Honek guztiak ez 
omen du hasi besterik egin. Izan 
ere, zer gertatuko ote litzateke 
afrikarrek Europa inbaditzea 
erabakiko balute? 

Demagun patera ziztrinak 
alde batera utzi eta afrikarrek 
erabakitzen dutela behingoz 
Mediterraneoa itsasontziz 
gainditu eta Espainiako zein  
Italiako itsasbazterretara 
etortzea. Demagun Nerjako 
hondartzan zaudela zure bikote 
eta seme-alabekin opor-giroan 
eta, Normandiako lehorreratzea 
bailitzan,  itsasaldetik 
datozkizuela milaka eta milaka 
lagun txalupaz, potinez, txanelez, 
piraguaz, kanoaz,  
"trasatlantikoz" edo zernahi 
gisatako itsasontziz.

Demagun ezhoiko jende 
beltzaran uholde itzel hori 
ikusita, hondartzan etzanda lasai 
asko dauden turistak 
batera-batera beldurtzen direla, 
izuak jotzen duela eta, umeak 
lepoan hartu eta toallak bertan 
behera utziz, denak ihes egiten 
ahalegintzen direla, nahiz eta 
–besterik uste arren– etorkinak  
ez izan, Xenpelarren ildotik,  
"gerraren zale baizik lanaren 
alde".

Demagun alarma gorriak 
Bruselako egoitzan jotzen duela 
eta OTANen gudarostea ziztu 
bizian jaisten dela Nerjako 
Europa Balkoiraino, heldu berri 
diren inbaditzaileek Europar 
Batasunaren interesak 
arriskutan jartzen dituztelakoan.

Zenbaitek uste izango du hau 
guztia zientzia-fikzioa dela edo 
neronek bart asmatu dudan 
amesgaiztoa baino ez. Bai eta ez. 
Arrazoizkoa, oraindik gertatu ez 
denez gero zientzia-fikzioa baita. 
Baina ez dut nik asmatua, 
sekuentzia horiek 1980eko 
hamarkadako film batek biltzen 
ditu-eta. Ez naiz tituluaz 
gogoratzen eta, Felix Linares 
adiskideari aspalditxo laguntza 
eskatu nion arren, ezin izan 
dugu inon haren azterrenik 
aurkitu. Baina noizbait agertuko 
da eta, ustakabean edo, ordu 
arraroen batean telebistak 
eskainiko digu.

Filma izan bada, arasaren 
batean gordeta. Ahaztu ezinezko 
amaiera duena, gainera. Auskalo 
gero zer ote zen 
azpimarragarriago: marabunta 
beltz hura heltzen ikusita turista 
europarrek jarritako aurpegi 
ikaratiak... ala eurak bakean 
lehorreratu arren europarren 
ihes zoroa ulertzen ez zuten 
afrikarren harridura-begiak. 
Edozein modutan, bata zein 
bestea, genero honetako 
pasarterik ontxoenetakoa 
seguraski.

Auskalo zertan amaituko den 
Schengen hitzarmenaren afera, 
baina zine-zuzendari aintzindari 
bezain igarleak OTAN jarri zuen 
orain hogeitaka urte Nerjako 
Europa Balkoia defenditzen. Ez 
dugu ukatuko paterak 
argudiotzat hartuta azken 
bizpahiru urteotan estreinako 
egin omen diren filmen 
garrantzia. 

Baina, garrantzia guztien 
gainetik, "estreinako" behintzat, 
ez dira.  Ezta hurrik eman ere.

Eta, filma alde batera utzita... 
afrikarrek patxada handiz eta 
bake osoz benetan Europa 
inbaditzea erabakiko balute? 

Orain dela berrogei urte 550 
milioi ziren. 

Egun, 1.200 milioi. Beste 
berrogei urte barru, 2.400 milioi 
izango omen. Nork esan du 
bertan geratuko direnik?
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Bergarako Udaleko 
Langile Komiteari
Inazio Arriola
(bergarako EAJ-PnVren uri buru 
batzarraren eta zinegotzien izenean)
bergara

Lehenik, esan beharra daukagu 
EAJk Bergarako Udaleko langile 
guztiak errespetatzen dituela. 
Guk salatu nahi izan duguna 
Udal Gobernuaren kontratazio 
politika izan da. Krisi egoera 
batean, lau urtetan, 
langileriaren kontratazioa %25 
igotzea ez dugu ikusten udal 
kudeaketa egoki bat bezala. 
Zuek GOIENAn EAJri 
zuzendutako  komunikatuan 
aipatzen duzue "udal zerbitzuak 
zuzenean udalak kudeatzearen 
aldeko jarrera garbia" azaltzen 
duzuela. Deigarria egin zaigu 
langile komite batek Udal 
Gobernu batek hartutako 
erabaki politiko baten ondorioz 
udal kudeaketa konkretu baten 
defentsa egitea.

 EAJk uste du langile komite 
baten egitekoa langile guztien 
lan baldintzak defendatu eta 
zaintzea dela. Bergarar guztiok 
dakigun bezala, kale-garbiketako 
14 langileren egoera ez da batere 
ona. Langile hauek lanpostua 
galtzeko arriskuan daude 
Bergarako Udal Gobernuak 
hartutako erabakiaren ondorioz. 
EAJk uste du langile komite 
honek ez duela hitz bakar bat 
ere azaldu langile hauen egoera 
salatzeko eta hauxe dela edozein 
langile komiteren egitekoa. Uste 
dugu hori eskertuko luketela 
zuen lankide diren 
kale-garbiketako langileek. Oso 
deigarria da guretzat 14 
lanpostu daudela jokoan eta 
zuen komiteak ez duela ezer 
esatekorik honi buruz.

Botoa batu
Aintzane Oiarbide
(EAJko Debagoieneko zerrendaburu 
guztien izenean)
bergara

Etzi hauteskunde eguna. 
Guztiok aukeratu ahal izango 
dugu nahi duguna. Hala 
defenditu du beti EAJk. 
Demokrazia kontua delako. 
Orain gure esku dago botoaren 
indarra baliatzeko. 

Bakeak irabazi behar du eta 
bakea irabazi behar dugu 
igandean. Gizalegea urratuta 
dago hainbeste urtetako 
indarkeriagatik eta tentsio 
politikoagatik. Udalen 
erantzukizuna izango da 
bakezkoak egiten hastea, 
errespetua eta elkarrizketa 
landuz bizikidetza berritzeko. 
EAJko hautagaiok gure onena 
emango dugu horren alde. 

Euskadiko bakea politikoa 
ere bada. Herri bat gara eta 
herri-eskubideen jabe. Arrasate, 
Oñati, Bergara, Aretxabaleta, 
Eskoriatza, Elgeta eta Antzuolan 
herritarrek Euskadiren 
erabakitzeko eskubidearekin bat 
egin dezaten lan egingo dugu 
EAJko gizon-emakumeok. 

Demokraziaren eta bakearen 
bidetik, beti egin dugun bezala.  

Gure etorkizuna ikuskizun 
dago. Euskadi eta euskal 
erakundeak zenbat eta 
burujabeago, orduan eta 
erabakimen handiagoa guk 
guztiok. Funtsezkoa dugu 
Debagoieneko udalak eta 
Diputazioa gure esku izatea, 
euskal kultura, ekonomia, 
gizarte-politika bereziak egiteko. 
Aldea dago nork agintzen duen. 
Ez dugu inola ere Espainiaren 
antzera ibili nahi, langabezian 
itota, zorrak janda, politika 
noraezean. Horra sozialisten eta 
popularren bidea. Aldiz, esan 
dezakegu PNV dela sinesgarria 
eta fidagarria, serio lan egiteko 
gauza udaletan eta Diputazioan, 
herritarrekin eta 
gizarte-eragileekin batera.

Asko dago jokoan. 
Gipuzkoan nork aginduko duen 
erabakiko dugu: PSOE-PP 
fronteak edo EAJk eta 
abertzaleok, Markel Olano buru 
dela. Etxean geratuz edo 
abertzaleok barreiatuz ez gara 
urrutira joango, indar hartuko 
baitu PSOE-PP fronteak. Batuta 
behar ditugu botoak. 
Euskadiren bakeak eta 
erabakitzeko eskubideak hari 
luzea eta sendoa behar dute, 
EAJ-PNVren matazatik 
ateratzen dena. Hala izan da 
urteotan. Zuk eman diozu 
indarra, zure botoak. Orain ere, 
zure botoa EAJrentzat. 

Hausnarketa 
egunerako 
gogoetak
Iñaki Idigoras Igartua
oñati

Wikipediak honela dio: Politika 
talde baten erabakiak hartzeko 
garaian egiten duen prozesu eta 
jokabidea da.

Politikaz hitz egitean 
alderdiak datozkigu gogora. Zer 
dira hauek? Zein da "beren" 
proiektua? Nortzuk dira 
"beraiek"?

Zoritxarrez, daukagun 
sistemak ez du alderdi politikoez 
gaindiko beste partaidetzarik 
ahalbidetzen. Kooperatibetan, 
adibidez, zuzendaritzaren 
gainetik Kontseilu Errektorea 
dago, eta honen gainetik 
Langileen Batzarra. 
Mekanismoak badaude. 
Instituzioetan, herriak 4 urtetik 
behin dauka hitza, 
hauteskundeetan. Baldin eta 
gobernatzen dutenen jarrera 

irekiagoa ez bada.
Herritarren partaidetza 

politiko askoren ahoetan 
entzuten dugu. Kontua da, nola 
jasotzen dute herritarren 
beharren berri? Eskaerak 
luzatzeko bideak hotzak dira: 
zigilu batekin estanpatuak; 
erantzuna ere idatziz etorri ohi 
da bueltan. Eztabaidarako tarte 
gutxi.

Umiltasuna, esker oneko 
izatea, barkatzen jakitea, 
errespetua. Ni beharrean, gu. 
Entzuteaz gaindi, aditzea. 
Adorea, maitasuna, batasuna, 
pasioa, konpromisoa, konfiantza, 
partekatzea. Non daude 
baloreok?

Boto eske orain. Eta emango 
dugu. Bestelako aukera gutxi 
baitugu parte hartzeko. Nori? 
Kontzientziari entzun. Baloreak? 
Partaidetza?

Krisitik ateratzen denak 
indartuta egin ohi du. Alderdi 
batek krisi latza izan du azken 
urteotan: barne gatazkak hasi, 
zatiketek xaxatu eta kanpo 
presioek eraginda. Jokalekutik 
kanpo atxikia. Indarberrituta 
orain, bidelagun berriekin, 
itxaropena sortuz. Lanerako 
irrikan, freskotasun eta 
sormenez blai, garai berri 
batera bidea egiteko gogoz. 
Aprobetxatu beharreko energia. 
Oñatin, partaidetza eta 
eztabaidarako aukera zabala 
eman dute programa osatzeko. 
Gure konfiantza osoa irabazi 
dute.

Galeanok jaso zuen utopiak 
zertarako balio duen? Bidea 
egiteko. 

Helburuez gain, zein bide 
egin adostu behar dugu. 
Egunerokoa bidea egitea baita. 
Ekin diezaiogun elkarrekin, eta 
aniztasunean bada, hobe.

Ekinez egin eta eragin. Eta 
umorez bizi.

Iñaki Idigoras Igartuak, 
solaskide zenbaitzuekin 
partekatutako momentuen 
eraginez. Mila esker, zuoi.

Bejondeizula, 
Inaxio
Nuria Fernandez de Arroiabe, unai 
Mendikute, Olaia sagredo, Pili 
Muñagorri eta Asier barrainkua
Aretxabaleta

Azken asteotan ia aspertu arte 
ibili dira alderdi politikoak 
komunikabideetan eta 
herrietako txoko zein kaleetan 
euren mezuak eta promesak 
zabaltzen, hauteskunde prozesu 
guztietan gertatzen den moduan.

Ez da erraza gero eta 
indibidualistagoa den gizartean 
proiektu batekin bat egin eta 
haren aldeko konpromisoa 
hartu eta maila batean (nor 
berean) inplikatzea, are eta 
gutxiago gizartean gutxietsita 
dagoen politikaren alorra izanez 
gero.

Hala eta guztiz ere, zorionez 
bada gaur egun politikan aritu 
arren erabateko konfiantza eta 
sinesgarritasuna ematen duenik 
ere. Eta horixe izan da, hain 
zuzen ere, Aretxabaletako 
Aralarren aldeko botoa ematera 
bultzatu gaituen arrazoia, Inaxio 
Garro alkategaiak 
(Aretxabaletaren onerako 
oraindik alkate den herritarrak) 
agintean egon den bitartean 
erakutsi duen estiloa: 
herritarren parte-hartzailetza 
gustuko duena, besteekiko 
errespetuan oinarritu dena, 
herritar guztiengandik gertu 
dagoena, berdintasuna bultzatu 
duena, euskara bihotzean eta 
ezpainetan duena, 
sinesgarritasuna transmititzen 
duena.

Hauek guztiauek ez dira hitz 
hutsak. Hori guztiori urte 
hauetan parte hartu dugun 
herriko elkarteetan ikusi dugu 
(Leizarra Musika Eskolan, 
Kurtzebarri Eskolan, 
Basabe-Azpin, Akordeoi 
Orkestran, Abesbatzan, Iesbaa 
Sahararen aldeko elkartean, 
UDAn…), alegia, ahal izan 
duena egin duela Aretxabaleta 
hobetzeko ahaleginetan, politika 
eta alderdikeria kontuak alde 
batera utzi eta jo eta su jardun 
duela, herri-bokazioa duelako.

Herritar askoren izenean, 
eskerrik asko eta zorionak 
Inaxiori egin duen guztiagatik. 
Aretxabaletak bera bezalakoa 
behar duelako, maiatzaren 22an 
guk ez dugu zalantzarik.

Gazteok indarrak 
biltzeko dei egiten 
dugu
Amaia Etxabe
Arrasate

Arrasateko gazteok etxe duin 
bat eskuratzeko aukerarik ez 
daukagun gazteak gara, gure 
etorkizun laboralean argirik 
ikusten ez dugun gazteak, gure 
ikasketak aurrera eraman ahal 
izateko bermerik ez daukagunak 
edo kontsumora bideratutako 
aisialdi eredua kontsumitzera 
kondenatuak gaudenak. 
Askatasunez adierazteko eta 

antolatzeko eskubideak ere 
bermatuak ez dauzkagun 
gazteak gara.

Adibide hauek guztiek 
etorkizun beltza baino ez digute 
erakusten gazteontzako. 
Etengabeko eskubideen 
urraketa da gazteok jasaten 
duguna. Emakume gazte bezala 
zapalduak gaude, ikasle zein 
langile bezala, edota euskaraz 
bizi nahi dugun gazteon 
eskubideak ere urratuak 
zaizkigu. Instituzioetan ez 
daukagu ahotsik eta, gainera, 
gure iritzia ez da sekula 
kontuan hartzen. Gugatik 
erabakitzen dute, baina ez dute 
gugatik sufritzen. Aterabidea 
eman behar zaion larrialdi 
egoera da jasaten duguna.

Horregatik, konponbiderako 
garaia heldu dela esaten dugu. 
Aurre hartzeko momentua, 
indarrak bildu eta gure ahotsa 
entzunarazteko garaia. 
Dauzkagun alternatibak 
garatzeko momentua heldu da, 
gure bizi baldintzak hobetzeko 
dauzkagun proiektu errealak 
aurrera eramateko unea, gazte 
ahotsa berreskuratzeko unea. 
Independentzia da gure 
proiektua, gure etorkizuna guk 
erabakitzeko formula, eta Bildu 
da gure tresna. Instituzioak 
gazteoi zabalduko dion tresna, 
Euskal Herriak behar duen 
aldaketa politiko eta soziala 
ahalbidetuko diguna, ezkerreko 
perspektibatik oinarri 
aurrerakoietan eraikitako 
aldaketa.

Herriko gazte askok ez dugu 
egoera normalizatu batean 
bozkatzeko aukerarik izan. 
Salbuespen egoeraren 
belaunaldia gara. Azken 
hamarkadan ilegalizazioa eta 
joko zikin guztiak erabili dituzte 
ezkertiar eta independentistak 
udaletxe eta erakundeetatik 
kanpo utzi eta euren 
poltsikoetara begirako eta herri 
honen desagerpenera begirako 
politikak egiteko.

Baina oraingoan, abertzale 
eta ezkertiarrok indarrak bildu 
eta honekin bukatzeko aukera 
daukagu. Parte hartzeko ordua 
da, denon artean erabakitzeko 
ordua. Ustelkeria amaitu eta 
herritarrok dauzkagun arazoei 
aurre egiteko ordua da. Euskal 
Herri aske batera begira 
jartzeko sasoia da, eta, 
horretarako, gure herriak behar 
duen benetako aldaketarako 
Bildu da motorra. Gu 
independentistok gara motorra!

Aurreikus dezakegun 
etorkizun beltzari buelta 
emateko alternatiba erreala 
daukagu Bildu. Beraz, etorkizun 
hobe bat eraiki nahi duten gazte 
guztiei deitzen diegu indarrak 
biltzera, independentziaren alde 
apustu egitera, Bildu bozkatzera. 

Euskal Herriaren geroa 
garelako, hain beharrezko 
zaigun aldaketa politiko eta 
soziala bermatuko duen indarra 
garelako, igandean, maiatzaren 
22an, entzun dezatela gure 
oihua, independentziaren 
bidean, bete ditzagun ilusioz eta 
kolorez hautestontziak.

Bozkatu Bildu! Bozkatu 
independentzia!

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



gOIENA  |  2011-05-20  |  EgubAkoitzA 9Debagoiena

ENEkO AzkArAtE  |  ArrAsAtE

Topaguneko Hedabide Saileko 
arduraduna da Joxe Rojas. Eus-
karazko hedabide ez publikoak, 
tartean, Topaguneko tokian toki-
koak, albiste dira egunotan, hain-
bat ekimen bideratu dituztelako 
elkarrekin, Horien gainean egin 
dugu berba Rojasekin (Etxebarri, 
1971).
zein da euskarazko hedabide ez 
publikoen egoera gaur egun?
Nahasi samarra. Batetik, denek 
onartzen dute euskarazko heda-
bide ez publikoek sekulako garran-
tzia dutela euskararen normali-
zazio eta sustapenerako; bestalde, 
ikusten dugu alor ekonomikoan 
sektoretxoa osatzen dugula… 
Baina, hori guztia onartzen den 
neurrian, praktikan, sumatzen 
dugu erakundeen artetik behar 
adina baino babes txikiagoa. 
topagunearen barruan dauden 
hedabideen egoera?
Hor ere argi-ilun handiak daude. 
Batetik, 2007a ezkero gabiltza, 
hain zuzen ere, Jaurlaritzaren 
dirulaguntzei esker, audientzia 
neurketak egiten tokiko hedabi-
de ezberdinetan. Eta ikusten 
ditugu oso datu positiboak. Eus-
kaldungoaren ehuneko handi 
batengana heltzen garela eta 
erdaldunongan ere eragiten dugu-
la. Baina, bestetik, euskarazko 
tokian tokiko hedabideek lan oso 
zaila egiten dute, baldintza zai-
letan dihardutelako, eta babes 
falta sumatzen da instituzioen 
aldetik. 
zenbat euskarazko hedabide dau-
de topagunearen barruan? 
62. Horietatik, 33 aldizkari, 6 
irrati, bi telebista eta 21 agerka-
ri digital. Azken hauek, sarritan, 
dira besteen osagarri. Paperean 
zentratuta, Gipuzkoan 21 dira, 
Bizkaian 8 eta Nafarroan 4.
Audientzia datuak zelakoak dira?
Paperezkoetan, 33 aldizkari horie-
kin iristen gara 210.000 lagunen-
gana. Kontuan izanda euskaldu-
nak garela 800.000 gutxi gora-
behera, ez da datu txarra. 
topaguneko hedabideen artean 
paperezkoak dira nagusi. baina, 
kontuan izanda paperak bizi duen 
krisia, ez da arriskutsua hori?
Analisia oso konplexua da. Audien-
tzia neurketetan ikusi dugu sarea-
ren garrantzia anekdotikoa dela 
oraindik tokian tokikoetan. Pape-
rak dauka nagusitasuna oraindik. 
Gainera, papera krisian dago eta 
gainbehera dator, baina, gaur 
egun, oraindik ere, negozioa pape-
rekoan dago. The New York Times
-ek berak oraindik ez du asmatu 
zelan egin negozio sarekoare-
kin. 

tokian tokiko hedabideak sarean 
eta teknologia berrietan gehiago 
murgildu beharra ikusten du topa-
guneak?
Bai. Papera baztertzearekin bate-
ra, sareak gero eta presentzia 
handiagoa izango du eta, gainera, 
oso bitarteko merkea da. Urratsak 
emteko azpiegiturak behar dira 
eta Ikerketa eta Garapenean 
inbertsioak egin behar dira. Esa-
terako, aipatu dugun The New 
York Times-en formulak balio 
dio euskarazko tokian tokiko 
hedabide bati? Ikertu beharrekoa 

da. Teknologia berrietan sakon-
du egin behar da, baina ezin gara 
mugatu besteek egin dutenera, 
baizik eta hurbilketa propioa 
egin behar dugu. 
Jaurlaritzako Hizkuntza Politika-
rako sailburuordeak dio hausnar-
keta egin behar dutela euskarazko 
hedabideek. 
Egia da Arabako egoerak kezkatzen 
gaituela, besteak beste, Arabako 
ikurretako bat, Geu, desagertu 
egin delako. Egia da, edozelan ere, 
badabiltzala antolatzen beste zer-
bait sortzeko. Bestalde, Gipuzkoan 

tokian tokiko aldizkari asko dago, 
baina asko direla esatea ez zait 
oso egokia iruditzen, ze dauden 
aldizkari edo hedabideak ez bai-
tira kapritxoz sortu, behar bati 
erantzuteko eta esfortzu handia-
rekin baizik. Prest gaude haus-
narketa egiteko eta modu eragin-
korragoan lan egiteko. 
debabarrenean lanean ari dira han-
go hedabideak elkarrekin zerbait 
egiteko. Hori da bidea?
Bai, batzea eta elkarlana. Komu-
nikazioa areagotu… Elkarlanetik 
zertan irabaz dezaketen aztertu 
eta esfortzuak bateratzea da 
gakoa. 
Euskarazko hedabide ez publikoek 
hainbat ekimen bultzatu duzue 
azkenaldian…
Bai. Autonomia Erkidegoko era-
kundeekin aritu gara, Eusko 
Jaurlaritzarekin eta hiru aldun-
diekin. Eta alderdi politiko gehie-
nekin ere bai. 
ze mezu helarazi diezue?
Batetik, gure egoera ez dela ona 
eta babes handiagoa behar dugu-
la; sektore handia garela: zenbat 
lagun gabiltzan, zenbat diru mugi-
tzen dugun… Eta, gero, bi eskae-
ra zehatz egin dizkiegu: bat, 
erakunde publikoek zertan eta 
non inbertitzen duten publizita-
tean eta, bi, eskatu, publizitate 
instituzionalaren %25 euskaraz-
ko hedabideetan egitea. Bestetik, 
eskatu zaie dirulaguntza publikoa 
%25 igotzea datorren urtean, ze 
azkeneko urteetan murrizten 
joan baitira. Eta epeen gainean 
ere egin diegu eskera, ze, gaur 
egun, sarritan, urtea aurrera 
doanera arte ez baitugu jakiten 
ze dirulaguntza jasoko dugun eta 
noiz jasoko dugun.
ze harrera izan duzue?
Modu orokorrean, ona. Denok 
hartu gaituzte ondo eta ulertu 
egin dute gure arazoa. Gainera, 
prest agertu dira euskarazko 
hedabideen sektorearekin batera 
hausnarketa egiteko. Borondatea 
eta gogoa, behintzat, badago.
Eta dirulaguntzetan?
Erantzuna ez da horren beroa 
izan: dirulaguntzei eustearekin 
nahikoa izango dela…
Erakundeek diruz lagunduta bizi 
zaretela entzun ohi da sarri.
Baina gaztelaniazko hedabidee-
tara dirutzak doaz, ez dirulagun-
tza modura, publizitate inbertsio 
modura baizik. 
Euskarazko hedabideen egoera 
jendartera hedatzeko publizitate 
kanpaina abiatuko duzue, ezta?
Bai. Mezua da hedabide hauek 
oso garrantzitsuak direla, eta ez 
dugula itxoin behar desagertu 
arte garrantzi hori aitortzeko.

Joxe rojas | topaguneko hedabide saileko arduraduna

"ezin dugu itxoin euskarazko hedabideak 
desagertzera, haien garrantzia aitortzeko"

Euskarazko hedabide ez publikoek bizi duten egoera larriaz ohartarazi nahi dute

"Publizitate instituzionalaren %25 euskarazko hedabideetan egitea eskatu dugu"

Joxe rojas, topaguneko hedabide saileko arduraduna, martitzenean, arrasaten.  |   EnEko AzkArAtE

"Papera gainbehera 
dator, baina, oraindik 
ere, paperezkoetan 
dago negozioa"

"Euskarazko tokiko 
hedabideak heltzen 
gara 210.000 
lagunengana"
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h e r r i a k

MIrEIA bIkuñA  |  oñAti

1991ko maiatzaren 11n, 11:00etan 
egin zuen lehen emisioa Oñati 
Irratiak, FMko 102an –egun, 107.4an 
emititzen dute–. San Migel Txiki 
jaietako zapatua zen, eta, urdu-
ritasunak tarteko, Bob Marley 
omendu zuten. Egun hartan 10 
urte bete ziren abeslari jamaika-
rra hil zela, eta haren One love 
kantua izan zen uhin bidez emi-
titu zuten lehena. Ordutik hona, 
20 urteko ibilbidea egin du Oña-
ti Irratiak. 20 urte herriko kontuak 
uhin bidez zabaltzen. Hain justu, 
horixe zen eta da irratiaren hel-
burua. "Herrian sortzen ziren 
berrien aldeko apustua egin 
genuen. Orduan bazeuden ikus-
pegi orokorrarekin albisteak 
ematen zituzten irratiak. Hurbi-
lagoko gaiak dira gure erreferen-
te. Debagoienarekin zerikusia 
duten gaiak ere ekartzen ditugu 
gurera, baina, ahal dugula, behin-
tzat, oñatiar ukitua edo ikuspun-

tua ematen diogu", esan digu lehen 
emisiotik Oñati Irratiko ahotsa 
izan den Miren Urkiolak.

Horretarako, herriko albiste 
hurbilagoak zabaltzeko, kolabo-
ratzaile asko izan dituzte irratian. 
Hasierako urteetan Arrasate, 
Bergara eta Legazpiko kronikak 
egiten zituzten, eta arratsalde 
parteko saioak kolaboratzaileek 
egiten zituzten. Egun, baina, kola-
boratzaile kopurua asko jaitsi 
dela esan digu: "Arrasateko eta  

Legazpiko kronikak jasotzen ditu-
gu oraindik, eta martitzen arra-
tsaldeetan Mikel Aranburuk 
ordubeteko saioa egiten du. Dena 
den, oñatiar guztiak dira, modu 
batera edo bestera, irratiko kola-
boratzaile. Kintada edo hitzaldi 
baten oharra ekartzen dutenak, 
gure lehiaketetara deitzen dutenak, 
gurean publizitatea ipintzen dute-
nak... Guztion artean egiten dugu 
Oñati Irratia. Hori horrela, eske-
rrik asko, guztiei!". 

Bob Marley 
Oñati Irratia astelehenetik egu-
bakoitzera emititzen dute 12:00e-
tatik 13:30era eta 19:00etatik 20:00e-
tara. Goizeko saioetan hiru dira 
ardatz nagusiak: Txantxiku Berri 
agenda, albistegia eta Kirolaren 
Txokoa. 

Hasierako urteak kultura etxe 
zaharreko ganbaran egin zituen. 
"Ez genuen argi naturalik, baina 
txoko hark xarma berezia zuen. 
Egurra zen nagusi", esan digu 

Urkiolak. Handik, Olakua auzora, 
hango dorretxera aldatu zuten 
irratia: argitasun eta leku han-
diagoarekin.

Dena den, leku aldaketa ez da 
izan irratiak bizi izan duen alda-
keta bakarra. Oñati Irratia egiten 
hasi zireneko materiala eta egun-
goa oso bestelakoak dira. "Nahas-
keta mahaia bera da, baina gai-
nerako material guztia aldatu 
egin dugu. Badakizu, teknologia... 
Grabazio luzeetarako rebox bat 
erabiltzen genuen, bi orduko gra-
bazioak egiteko aukera ematen 
ziguna. Gainera, irratiko saioen 
sarrerak eta publizitatea kasete-
tan grabatuta genituen", esan 
digute. 

Bestalde, musika euskarriak 
ere aldatu egin dira. "Biniloek 
xarma berezia zuten. Bada, orain 
dauden euskarriekin erosoago 
egiten dugu lan. Gainera, musika 
askoz garbiago entzuten da", azpi-
marratu digu Urkiolak. Dena den, 
urtemuga ospatzeko Bob Marley-
ren biniloa berreskuratu zuten 
One love kantua entzuleei eskain-
tzeko.

Zuzeneko saioak
Astelehenetik egubakoitzera arte-
ko saioez gain, ezohiko egunetan 
beste hainbat egin izan dituzte. 
Besteak beste, San Migel jaietako 
saio bereziak. Jaietako pilota 
txapelketako finala ere zuzenean 
eman izan dute Herri Egunean.

Dena den, lehen aldiz, saski-
baloi partidua eman zuten zuze-
nean hilaren 7an. Irratiaren 
urteurrenak eta Sustrai Aloñaren 
EBA ligarako igoeraren ospaki-
zunak bat egin zuten. "Zuzeneko 
harekin hasi genituen irratiko 
ospakizunak. Gainerako egunetan, 
gure kolaboratzaile izandakoak 
gonbidatu ditugu irratira. Ordu-
ko saioak gogoratu, egun zertan 
diharduten jakin, eta irratiak zer 
eman zien galdetzeko", esan digu 
Urkiolak.

Oñati Irratiak beste 20 urte 
iraungo ote duen galdetuta, hau-
xe esan digu: "Espero dut baietz. 
Kolaboratzaile finak ditugu, eta 
euren laguntzarekin posible izan-
go da".

Oñati Irratia: 20 urte herriko 
albisteak eta bitxikeriak kontatzen

Hilaren 11n ospatu zuten urteurrena eta saio bereziak egin dituzte

lehen saioan bezala, bob marleyren kantu batekin hasi zuten saioa

Mikel aranburu, Miren urkiola eta aratz losada, Oñati irratiko estudioan.  |   mirEiA bikuñA

irratiko irudiak ez du aldaketarik izan 

Frekuentzia aldaketa, egoitza aldaketa, material aldaketa... 
bilakaera handia izan du Oñati irratiak 20 urteotan, baina 
hedabidearen irudia ez dute aldatu. hasierako bera mantendu 
dute. txantxikua eta mikrofonoa dira haren irudiak. txantxikua 
oñatiarren ikurretako bat delako, eta mikrofonoa hedabidea delako. 
urdin kolorea da nagusi. Mikrofonoak gorri koloreko babesa dauka.

irratiko 
irudia.

esanak

"Oñatiarren 
kolaborazioa 
oso inportantea 
da irratian; 
eskerrik asko"

"Herrian 
sortzen diren 
berrien aldeko 
apustua egin 
genuen"

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

OñatI
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Arkauz zure etxea da.

ARETXABALETA
ARRASATE

ARETXABALETA

banatzaile ofiziala banatzaile ofiziala

ARETXABALETA

60 urte baino gehiago
ARRASATEARETXABALETA 1950·2011

J.b.  |  ArrAsAtE

Autobus urbanoaren zerbitzuan 
bi geltoki berri jartzea onartu 
zuen osokoak astelehenean. 
Bata, Altamirako Jose Luis 
Iñarra kaleko 21-31 zenbakien 
artean, eta bestea, Malbineta-
ko –Gorostiza auzoa– goialdean 
dagoen Maitena kalean. 

Altamirako auzotarrek 
hainbat urte daramate mugi-
kortasun-arazoak salatzen. Bi 
urte eman dituzte sinadurak 
batzen, eta tarte horretan 118 
sinadura lortu dituzte. Horre-
gatik, auzotarrek Udalari 
eskatu izan diote igogailu 
publikoak goraino luzatzeko, 
edo igogailu hori auzuneare-
kin elkartzeko –pasabide bate-
kin-edo–. Eta hiri-autobusa 
haraino heltzea ere eskatu 
izan dute. Bada, azkenean 
lortu dute; udalbatzak aho 
batez onartu zuen. 

Osokoak, agur kutsua 
Astelehenekoa ez zen azken 
osokoa izan –akten sinadura-
rako beste bat egingo da–, 
baina zinegotzi gehienek balo-
razio txiki bat egiteko erabili 
zuten. Agintaldi "gazi-gozoa" 
izan da gehienendako.  

Urbanoak bi 
geltoki berri 
izatea adostu 
zuen osokoak

JOkIN bErEzIArtuA  |  ArrAsAtE

Udaleko Berdintasun Sailaren 
eskutik, martitzenean abiatu zen 
Emakumeak protagonista deritzon 
ekimena. Lehen saioan Edurne 
Brouard AEK-ko arduraduna 
elkarrizketatu zuen Maddalen 
Iriarte kazetariak. Giro atsegin 
eta gertukoan egindako elkarriz-
keta izan zen; bi protagonistak 
eta antolatzaileak oso gustura 
geratu ziren saioaren ostean. 

Ikusle gehienak emakumeak 
izan arren, gizonezko asko ere 
bertaratu ziren. Saioak aurrera 
egin ahala, Kulturateko klaustroan 
jarritako eserleku ia guztiak oku-
patu ziren.  

"ekimen oso interesgarria" 
Maddalen Iriarte kazetariaren 
galderei esker Edurne Brouard 
gertutik ezagutzeko aukera izan 
zuten ikusleek. Besteak beste, 
euskalgintza, herrigintza eta poli-
tikagintza izan zituzten hizpide 
eta elkarrizketa saioaren amaieran 
ikusleek Brouard eta Iriarteri 
zenbait galdera egin zizkioten. 

Bi emakume protagonisten-
dako halakoak ekimen "oso inte-
resgarriak" dira. Brouardek 
halako saioen "feedback-erako 

aukera eta gertutasuna" nabar-
mendu zuen: "Sentipenak ema-
teko eta jasotzeko aukera ematen 
dit. Formatu polita izateaz apar-
te, eraginkorra da". Iriartek ere 
jendearengandik hain gertu ego-
tea "aberasgarria" dela esan zuen: 
"Herri honek behar duen haus-
narketarako saio bikainak dira 
halakoak", gaineratu zuen. Anto-
latzaileak ere oso pozik zeuden 

elkarrizketa saioaren ostean. 
Hala adierazi zuen Maite Barreña 
Emakume Txokoko kideak: "Boro-
bil irten da. Elkarrizketa polita, 
hunkigarria eta hausnarketara-
ko gonbita egiten duena eskaini 
dute Maddalen eta Edurnek. Par-
te-hartze aldetik ere oso harrera 
ona izan du, eta gainera, emaku-
meak gehiengoa izan arren, gizo-
nezko askotxo agertu dira". 

esanak

"Elkarrizketa 
polita eta 
hunkigarria 
eskaini digute" 

m a i t e  b a r r e ñ a   |   a n t o l at z a i l e a

'Emakumeak protagonista' ekimeneko lehen 
hitzaldia, "hunkigarria eta arrakastatsua"
maddalen iriartek Edurne brouard elkarrizketatu zuen jendaurrean, berdintasun sailaren eskutik

kulturateko klaustroan elkarrizketatu zuen iriartek brouard, zuzenean eta jendaurrean.  |   Jokin bErEziArtuA
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Ekinen eskutik, Mikel Mazkia-
ran abokatu eta SOS Arraza-
keriako kideak Atzerritar 
Legearen araudi berriaren gai-
neko hitzaldia egingo du hila-
ren 24an, 17:30ean, Kulturateko 
areto nagusian. Bi tarte izango 
ditu hitzaldiak: batetik, Maz-
kiaranek araudi berria aurkez-
tuko du jendaurrean; eta, bes-
tetik, galderendako tartea 
egongo da. 

Ekinekoek atzerritar 
legedi berria azaltzeko 
hitzaldia antolatu dute

Arrasateko andaluziarrak 
Kultura Astea ospatzen ari 
dira. Aurtengo egitaraua Musa-
kolako jaietako erretiratuen-
dako afariarekin zabaldu zuten 
eta hilaren 29ra arte iraungo 
dute ekitaldiek. Hitzordu 
garrantzitsuena, urtero 
moduan, hilaren 28ko afari 
handia izango da. 21:30ean 
izango da, elkartean bertan.  

Al-Andalus elkarteko 
Kultura Asteak hilaren 
29ra arte iraungo du

J.b.  |  ArrAsAtE

Bihar hasiko da AEDk euskal 
literatura bultzatu eta arra-
satearrei gerturatzea helburu 
duen Literaturjauziak ekime-
na. Lehen edizioa iaz udazke-
nean egin zen eta aurten 
udaberrian egitea erabaki 
dute, adierazi dutenez, kalean 
ekintzak egiteko giro hobea 
egongo da-eta.  

sei hitzordu
Sei ekintza antolatu dituzte: 
bihar mikrotestuen tailerra 
egingo dute Unai Elorriagare-
kin. Lau orduko ikastaro trin-
koa izango da eta maiatzaren 
18a baino lehen eman behar 
da izena. Matrikula 10 euro da 
–8 euro AEDko eta Topagune-
ko bazkideek–. Maiatzaren 24an, 
Koldo Izagirrek euskararen 
egoeraz idatzi duen saiakera 
aurkeztuko du, Kulturateko 
areto nagusian, 18:30ean.

Maiatzaren 25ean herri 
irakurraldia egingo dute: Seber 
Altube literaturaren plaza 
bihurtuko dute, 18:00etan hasi-
ta. Gainera, bigarren eskuko 
liburu eta CD azoka jarriko 
dute Zahar Berrikoek. Hilaren 
26an, Leiduteko irrikaz kale 
antzerkia izango da herriko 
alde zaharrean, 19:00etan; eta 
maiatzaren 27an, Paddy Rekal-
deren Spray liburuan oina-
rritutako muntaia: gaztetxean 
izango da, 22:00etan. Azkenik, 
maiatzaren 23tik aurrera Libu-
ruak aske! ekimena izango da 
herriko txoko ezberdinetan.

Bihar hasiko 
dira, AEDren 
eskutik, 
Literaturjauziak

J.IrIONdO / J.bErEzIArtuA  |  ArrAsAtE

Biteri plazan egin zuen martitzen 
iluntzean EAJk eguneko kanpai-
na ekitaldi nagusia. Juan Karlos 
Garitano alkategaiarekin batera 
Joseba Egibar GBBko burua, 

Iñigo Urkullu EBBkoa eta Markel 
Olano Batzar Nagusietarako hau-
tagaia izan ziren hizlari. 

"Ezin dugu beste lau urte gel-
di egon". Egungo Udal Gobernua-
rekiko kritika iradokiz hasi zen 

Garitano. Udalaren kudeaketa 
eredua aztertu beharra nabar-
mendu zuen, bertako baliabideak 
hobetzeko: "Ohiko gastua igo 
gabe herriak behar dituen inber-
tsioak egin ahal izatea lortu behar 
dugu. Bestetik, 1.300 langabe pasa 
daude Arrasaten; Udalak kontuan 
izango ditu", esan zuen Garitanok. 
Herrian industria pabiloi eta 
merkataritza lokal ugari hutsik 
daudela eta Udalak lokal horiek 
enpresa ekintza berrietarako 
erabiltzeko neurriak hartu behar 
dituela gehitu zuen. Pertsonen 
formazioa bultzatzearen garran-
tzia ere azpimarratu zuen, kali-
tatezko enplegu baterako gertu 
egon daitezen. Euskalgintzaren 
eta bakearen alde egingo duela 
ere agindu zuen alkategaiak.

"Bilduren mataza ez da erreala"
Bestalde, Joseba Egibarrek adie-
razi zuen Bilduren zazpi hari-mu-
turreko mataza ez dela erreala, 
korapilo pila bat agertuko direla 
barruan eta korapilook moztu 
egin beharko dituztela ezinbestean. 
Olanok, azkenik, EAJ PP-PSOE 
itunaren aurkako "alternatiba 
bakarra" direla esan zuen.

EAJ: "1.300 langabeei 
lagunduko diegu"

"beste lau urte geldi" ez egotea aldarrikatu zuen 
garitanok martitzeneko EAJren ekitaldi nagusian

EaJren ekitaldiaren amaiera; garitano alkategaia, bigarrena eskuinetik.  |   JulEn irionDo

Astelehenean Seber Altube 
plazan izan ziren Roberto 
Berrio alkategaia eta Mikel 
Arana Gipuzkoako Batzar 
Nagusietarako zerrendaburua. 
Berrioren iritziz, aurreikus-
penak onak dira: "Betidanik 
bozkatu gaituztenek babesa 
emango digute. Gainera, Udal 
honetako giltza izateko auke-
ra handiak daude".

EB-Berdeak: 
"Giltza izan 
gaitezke"

berrio programa banatzen.  |   J.b.

JOkIN bErEzIArtuA  |  ArrAsAtE

Bilduk eguaztenean Arrasateko 
Herriko plazan egindako ekital-
dian herritar ugari elkartu zen. 
Txalapartaren hotsarekin hasi 
zen ekitaldia eta bi herritarrek 
egindako aurkezpenaren ostean 
Inazio Azkarraga-Urizar alkate-
gaiak hartu zuen hitza: "Badakit 
Arrasate moduko herri baten 
ordezkari izateak erantzukizun 
handia suposatzen duela". Bes-
talde, "ilusioa" piztu duen "lan 
zintzoa" egin dutela adierazi zuen, 
eta "argi" duten lan horrek frui-
tuak emango dituela. 

Azkarraga-Urizarren arabera, 
ezberdintasunak alde batera utzi 
dituzte Bilduko zerrendak osa-
tzeko: "Zerk batzen gaituen bada-
kigu: Euskal Herriaren indepen-
dentziak eta beste eredu sozial 
baten aldeko borrokak. Euskal 
Herriak bizi duen aldaketaren 
protagonistak izango gara". 

"gertukoei eskatu, lotsa barik"
Alkategaiaren adierazpenen 
ostean, Arrasateko hautagaiak 
banan-banan igo ziren koalizioa-
ri bozkatzeko arrazoiak ematera. 
Gero, Martin Garitano Gipuzkoa-

ko Batzar Nagusietarako zerren-
daburuak eta Pello Urizar EAko 
idazkari nagusiek ere egin zuten 
berba. Martin Garitanok "lotsa 
barik" gertukoei Bilduren aldeko 
botoa eskatzea proposatu zuen. 

"lehen indarra izango gara"
Azkenik, Pello Urizarrek hartu 
zuen hitza. "Bildu efektua" aipa-
tu zuen: "Bildu efektua erreali-
tate bat da, Estatuaren aurrean 
herri moduan erantzuten jakin 
duena, gure etorkizuna erabaki-
tzeko oztopoen aurrean". 

Gainera, Pello Urizarrek EAJ-
ko Joseba Egibarren adierazpe-
nak ere izan zituen hizpide: 
"Beste alderdiek badakite bai 
Arrasaten eta bai Gipuzkoan 
lehen indarra Bildu izango dela. 
Horregatik ari dira ezkutatzen 
egia adierazten duten inkestak. 
Hortik urduritasunak sortutako 
erasoak: zertara dator bestela 
PNVk, atzo [martitzena] bertan, 
Arrasaten esandakoak? Bilduren 
artile mataza korapiloz beteta 
dagoela? Aniztasunaren sinboloak 
horrelako kezka sortzen dio PNV-
ri? Ez da izango ezberdinen artean 
biltzeko konpromisoak agerian 
uzten duela PNVren benetako 
helburua ez dela Euskal Herria, 
PNV bera baizik?". Amaitzeko 
Urizarrek berak ere Bilduren 
mezua zabaltzeko eskatu zien 
bertaratutakoei.

Ekitaldiaren amaieran herri
-programak eta domekarako boto
-txartelak banatu zituzten. 

inazio azkarraga-urizar ekitaldian, atzean bilduko hautagaiak dituela.  |   J.b.

Bildu: "Lan zintzoa egin 
dugu; izango ditu fruituak"

Ekitaldi jendetsua egin zuten eguaztenean; martin garitano han izan zen

J.b.  |  ArrAsAtE

Hainbat asmo eta proposamen 
ditu PSE-EEk Arrasaterako: "Guk 
programa zehatza eta izen-abize-
nekin aurkeztu dugu, besteen 
programek ez dute ezer zehatzik", 
adierazi du Aritz Arrieta alkate-
gaiak. Arte eszenikoen eskola, 
Eroski ondoko geltoki intermoda-
la, leku publikoetan kalitatezko 

wi-fi guneak sortzea, bosgarren 
edukiontzia... hainbat proposamen 
aurkeztu ditu asteon. 

aldundia, herritarren zerbitzura 
Bestalde, atzo Miguel Buen dipu-
tatu nagusirako hautagaiak herri-
tarren zerbitzura dagoen Diputazio 
gardena aldarrikatu zuen, EAJren 
"eskandaluen" aurrean. 

PSE-EE: "Besteena ez bezala, 
programa zehatza da gurea"

PsE-EEren atzoko laubide plazako ekitaldia: Miguel buen berbetan.  |   J.i.

m · 2 2

m · 2 2

m · 2 2

m · 2 2



PublIzItAtEA  |  2011-05-20  |  EgubAkoiitzA 13Behar dUZUna

Zerbitzurik onena, prezio ezin hobean!
Zure komunitateak igogailuaren 
mantentze-lanetan %50 aurreztuko du.

Informa zaitez:

debagoiena@ascensoreshemen.com
www.ascensoreshemen.com

Laster Arrasaten!

a
a

I
gogailuak hobeto zainduz 
eta matxurak behar bezala 
aztertuz, Hemen Igogailuak 
enpresak euskarazko zer-
bitzua, prezio merkeagoak 

eta berehalako arreta eskaintzen 
dizkie bezeroei. "18 edo 20 etxe-
bizitza dauden eraikin baten 
hileko kuota 10 euro merka  die-
zaiokegu bezeroari, eta, ondorioz, 
urte bukaeran komunitate osoak 
1.500 eta 2.500 euro bitarteko 
superabita eduki dezake gurekin, 
orain arte ez bezala". 

Pertsona bat, etxebizitza bat 
erosten duenean, komunitateko 
kuota "garestia" izaten dela kon-
turatzen da. Igogailu kuota, gar-
biketa, administrazio kontuak… 
Azkenerako, auzokide bakoitzak 
60 euro inguru ordaindu behar 
izaten ditu hilero, "dirutza erral-
doia". "Guk hileko kuota hori  
merkatu egin dezakegu, urtean 
120 euro aurrezteko aukera eskai-
niz", argitu dute Hemen Igogai-
luak enpresako arduradunek. 

Kontuak aterata, komunita-
teak 1.500 eta 2.500 euro bitarte 
aurrez ditzake Hemen Igogailuak 
kontratatuta. "Aurrezten den 
dirua komunitateak fondo beza-
la erabil dezake, orain arte ez 
bezala".

MatxUra egOkI aZtertU 
Kontuak igogailura murriztuz 
gero, auzokide bakoitzak hilean 
17 eta 20 euro bitartean bideratu 
behar izaten ditu igogailuaren 
mantenura. Hau da, guztira, ata-
ri bakoitzak, hilero, igogailua 
edukitzeagatik 200 eta 300 euro 
artean ordaintzen du. Hemen Igo-
gailuek, kontratu berbera eginez, 
150 euroko kuota eskaintzen dute, 
BEZa barne. 

Enpresa handiek ez bezala, 
Hemen Igogailuek, matxurak 
momentuan bertan konpontzeaz 
gain, arazoaren iturria bilatzen 
dute eta igogailuak ahalik eta 
matxura gutxien edukitzen saia-
tzen dira. "Gainerako enpresek 
horrenbeste teknikari dituzte, 
arazoa lehenbailehen gainetik 
konpontzen dute, sakondu gabe. 
Guk berehalako tratu bera eskain-
tzen dugu, baina gure teknikarien 
lana eraginkorragoa da; askotan, 
igogailua hobeto zaintzen dugula 
esan dezakegu, arazoa errotik 
kolpatzen dugulako. Gainera, ondo 

zaindutako igogailu batek urtean 
matxura gutxi edukitzen ditu".

Urte askoan igogailu zerbitzua 
beste enpresa batekin hitzartuta 
eduki eta gero, diru gehiagorik 
ez galtzeko unea dela deritzo 
enpresak. "Guk ulertzen dugu 
enpresa aldaketa batek askori 
beldurra sor diezaiokeela, baina 
gure kontratua urte batekoa da". 
Horrela, bada, gustura ez badau-
de, berriro enpresaz aldatzeko 
aukera edukiko du komunitateak. 
Hala eta guztiz ere, Hemen Igo-
gailuak enpresak lana "ezin 
hobeto" egiten duela dio. "Guk 

badakigu gure zerbitzua ezin 
hobea dela. 200 igogailutik gora 
kudeatzen ditugu, eta, oraingoz, 
bezero bakar bat ere ez dugu 
galdu". 

eUskaraZkO ZerBItZUa 
Gainera, zerbitzua euskaraz eskain-
tzen du enpresak. "Ordua da 
eskualde honetan hain arrunta 
den kontratu bat euskaraz sinatu 
ahal izateko. Euskarazko zerbitzua 
ematea da logikoena, eta, horrela, 
bezeroak komertzial batekin eus-
karaz berba egin ahal izatea". 

Enpresako kudeatzaile eta 
arduradunekin euskaraz hitz 
egiteko aukera horretaz gain, 
bezeroak teknikariekin ere "poli-
ki-poliki" euskaraz hitz egin 
dezakeela diote Hemen Igogailuek. 
"Teknikariek momentu honetan 
euskaraz ikasten dihardute".

Bertoko igogailu batzuk ere 
kudeatzen ditu enpresak, eta, 
horregatik, aurten, laster, Deba-
goienean bulego bat zabalduko 
dute Hemen Igogailuek. "Enpre-
sa Gasteizen sortu bazen ere, 
berton ere lan egiten dugu eta 
bada garaia enpresa bertora 
ekartzeko". 

Beraz, bide horretatik, beze-
roak enpresa bertatik bertara 
edukiko du eta harremana zuze-
na izango da.

enpresaren InplIkaZIOa 
Etorkizunari begira, enpresak 
berton igogailu gehiago kudeatzea 
espero du. "Ziur gaude poliki-po-
liki aurrera egingo dugula". Eskual-
deko gauzekin ere inplikatzeko 
asmoa dutela diote. "Lanpostuak 
sortu, gustura lan egin eta harre-
man paregabeak sortzeko asmoa 
daukagu". 

Igogailu zerbitzua: 
merkeagoa eta euskaraz 
Hemen Igogailuak enpresak igogailuak hobeto zaintzen ditu, matxuren iturria aztertuta  |  AsIEr AlkOrtA

hemen Igogailuak enpresako langilea, igogailuaren funtzionamendua egokia dela ziurtatzen.  |   HEmEn igogAiluAk

enpresak 
bulego berria 
zabalduko du 
berton

"komunitateak 
dirua 
aurreztuko du 
gurekin"



2011-05-20  |  EgubAkoitzA  |  gOIENA14 bergara

Gaur, egubakoitza, XL Town 
delako antzezlana egingo du 
Pikor Teatro taldeak Zaba-
lotegi aretoan. Erosi eta janz-
ten dugun erroparen atzean 
dagoen errealitatea zein da? 
galderari erantzungo diote 
ikuskizunean. 22:00etan izan-
go da emanaldia eta sarrerak 
5 euro balio du.

Bestalde, bihar, zapatua, 
kale antzerkia egongo da. 
18:00etan izango da, San Mar-
tin plazan –euria egiten badu 
Zabalotegi aretoan–. Hain 
justu ere, Panta Rhei antzer-
ki taldeak Monster Show 
delako antzezlana egingo 
du. 

Nagusiendako eta 
haurrendako 
antzerkia asteburuan  

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

Maria Isabel, 30 urtek luzerako emango dute.
Ba bai, egia da. Asko eta orokorrean oso onak. Estetikako lehen 
kongresura joan ginenean uste genuen dena eginda zegoela, 
baina… gaur egun, Madril, Paris… toki guztietan ikasten da 
zerbait berria. 

Estetika bezalako sektore batek eguneraketa 
konstantea eskatzen du, ezta?
Bai, formakuntza ezinbestekoa da. Kontuan izan behar da 
uneoro-uneoro tratamendu berriak agertzen direla; duela bi urte 
berritzailea zena orain zaharkituta gelditu da. Egunetik egunera, 
tratamendu eraginkorragoak ezagutzen ditugu. 

Esan beharrik ez dago, Giartzun, merkatuko 
tresneria berriena duzuela.
Bai, noski. Kabitazioa gantz geruza lodia eta zelulitisa ezaba-
tzeko tratamendu berriena da. Irratifrekuentzia monopolarra, 
berriz, punta-puntako teknologia da. Horrekin, gorputza eta 
aurpegia birmoldatzeaz gainera, estriak eta orbainak kentzeko 
aukera daukagu. 

Zeintzuk dira eskaintzen dituzuen tratamen-
duak?
Tratamendu ugari eskaintzen ditugu eta guztiek oso emaitza 
onak izaten dituzte. Zelulitisarenak arrakasta handia dauka, 
baina aurpegiaren eta gorputzaren birmoldaketarekin lortzen 
diren emaitzak ezin hobeak dira. Denborak atzera egiten duela 
dirudi, urteak desagertu egiten dira eta aurpegiak beste argita-
sun bat lortzen du. Gure tratamendu guztiek aholkularitza zer-
bitzua izaten dute eta jendea oso gustura irteten da. Estetikaz 
gainera, erlaxazio tratamenduak ere egiten ditugu, harriekin... 

Zure bezeroen %30 gizonezkoak dira. Horrek 
harritu egin zaitu?
Ez. Gizonek, emakumeek bezala, azal arazo berberak izaten 
dituzte, eta guk gure burua zaintzen badugu... Gainera, orain 
modan dago, gizonezkoek beldurra galdu diete tratamenduei 
eta aurpegia asko zaintzen dute. Gainera, alde ederra dago! 

Dagoeneko uda gainean dugu eta azala zaindu 
egin behar da; ze gomendatzen duzue zuek?
Elikadura berrantolatu beharra dago, sasoi honetako zenbait 
elikagai oso lagungarriak izan daitezke kolore hobea lortzeko. 
Gainera, eguzkia neurriz hartu behar da eta ordutegiak ere bere 
garrantzia dauka. Hoberena da eguzkia berandu samar hartzea. 
Ez du merezi hilabete beltzaran egotea eta gainontzeko 11 
hilabeteetan azala hondatuta edukitzea.

30 urteko ibilbidea eduki arren, estetikak  
etengabeko formakuntza eta merkatuko 
baliabide onenak eskatzen ditu.

Maite 
Otaño

Estetizista

Maria Isabel 
Hurtado

Dermatizista 
Nutrizionista

Gema 
Otaño

Estetizista

"Berrikuntza eta aholkularitza 
bateratuta lortzen ditugu emaitzak"

imAnol gAllEgo

Mari Carmen barrenetxeak ez du bere asmoa ezkutatzen: enplegua sortzea 
buru duen programa baten oinarrituta, bergara gidatzeko prest dagoela dio. 
Mezua zabaltzeko, arrosak, gozokiak eta programak banatzen dihardu. 

"Irabazteko lanean gabiltza"

I.gAllEgO/A.AlkOrtA  |  bErgArA

Urte askoan nor bere aldetik 
trikitia bultzatzen ibili eta gero, 
Bergarako Udal Musika Eskolak 
(BME) eta Jarduneko Trikiti 
Eskolak elkarlaneko hitzarme-
na sinatu dute, eta eskola baka-
rra sortu. Hitzarmenarekin 
Udalak "pozik" dagoela azpima-
rratu du.

Jardunek orain arte triki-
tiaren gainean egindako lana 
"txalotzekoa" dela esan du Musi-
ka Eskolak. Eta, bide beretik, 
BMEk azken urteetan egindako 
lana ere "nabarmena" izan dela 
gaineratu du, halaber. Baina 
helburu berak tarteko, bi esko-
lek bat egin dute eta orain arte 
nork bere aldetik bultzatu due-
na orain biek bateratuta egingo 
dute.

akordio "erraza" 
Marije Ugalde Bergarako Musika 
Eskolako zuzendariaren esanetan, 
akordiora iristea "oso erraza" izan 
da. Azken finean, bi eskolek hel-
buru berbera zuten: trikitia eta 
panderoa plazaratzea, herritarrei 
gerturatzea eta instrumentu herri-
koi horiek sendotzea. "Elkarlan 
honekin trikitiak bizirik jarraitzea 
bermatuko dugu". 

Hitzarmenarekin herriak hez-
kuntza musikalean erreferente 
bakarra izatea bilatu dute Jar-
dunek eta BMEk. 

Hitzarmena orain sinatu badu-

te ere, azken urteetan elkarlanean 
aritu izan dira bi eskolak. Eta 
herriko ekintzetan elkarrekin par-
te hartu dute, talde bakarra osa-
tuta: Bergarako Trikitilariak.

Jardun, Musika Eskola eta udaleko kideak, egitasmoa aurkezten.  |   imAnol gAllEgo

Aurrerantzean eskola bakarra 
izango dute herriko trikitilariek
Jardunek eta bergarako musika Eskolak bateratze akordioa sinatu dute

esanak

"lau urteko lanaren 
ostean pozgarria da 
proiektu hau 
gauzatzen ikustea"

a g u r n e  b a r r u s o 
a l k at e a

"Jardunek egin 
duen moduan, 
trikitia plazaratzen 
jarraitu nahi dugu"

m a r i J e  u g a l D e 
b e r g a r a k o  m u s i k a  e s k o l a k o  z u z e n d a r i a
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O h a r r a k

trIkItIxa egUnerakO 
txartelak salgaI
Ekainaren 4an Durango-Iu-
rretan ospatuko den Euskal 
Herriko Trikitixa Eguneko 
bazkarira joateko izenematea 
zabaldu dute Jardunen. 15 
euro ordaindu beharko dira 
maiatzaren 25a baino lehen.

san jOxepe 
elkartearen Oharrak
Hilaren 26an Irunera egingo 
duten mendi ibilaldirako ize-
nematea zabalik dago: 07:00e-
tarako egin dute hitzordua 
autobus geltokian, gero Zuma-
rragan trena hartzeko. Eta 
jakinarazi dute irailean Cadi-
zera egingo duten bidaian 
izena emateko ez dela derri-
gorrezkoa elkarteko kide iza-
tea. Gainerako erretiratu eta 
pentsiodunendako ere zabalik 
dago, hilaren 31ra arte.

BIldUren kanpaIna 
BUkaerakO jaIa 

San Martin plazan egingo dute, 
20:30ean eta herritar guztiak 
daude gonbidatuta.

Udaleko LABek eta ESK-k "kez-
ka, amorru eta egonezina" azal-
du dute, erredakziora bidalitako 
oharrean "azken agintaldian 
bidaia-lagun izan dugun Gober-
nu taldea osatzen duten haute-
tsi gehienei ukatu eta oztopatu 
egin dietelako berriz aurkezteko 
eskubidea". Eta, horren haritik, 
"Udalak eta Bergarak asko gal-
tzen" dutela diote. Era berean, 
"kanpainaren baitan bereziki 
EAJren eskutik langileok jaso-
tzen ari garen tratu ez egokia 
eta bidegabea", salatzen dute. 
EAJk, bestalde, langile guztiak 
"errespetatzen" dituela dio, eta 
salatzen dutena dela Gonernua-
ren kontratazio politika".

LABek eta ESK-k 
hauteskundeen 
irakurketa egin dute

Matxiategin
Aralar - Kayak - Matxiategi - Toki-Ona

Ostiraletan 19:00 - 21:00

Etorri eta gozatu!

IMANOl gAllEgO  |  bErgArA

Lau urtean zehar betetako proiek-
tu garrantzitsuenen artean, zine-
gotziek ondoko puntuak nabar-
mendu dituzte: Gizarte Zerbitzuen 
eskaintza zabaltzea, kutsadura 
maila txikitzea, enplegua berpiz-
teko egitasmoak, kirol arloko 
azpiegiturak hobetzea, turismoa-
ren eta herriko ondarearen alo-
rrean egindako lana, landa ere-
muen baldintzak hobetu izana, 
euskararen alorrean egindako 
lana eta kultura eskaintzaren 
zabalkundea.

Bergarako udal taldeak 2007ko 
udal hauteskundeetarako aurkez-
tutako programa "ia oso-osorik" 
bete duela esan du  Agurne Barru-
so alkateak. Besteak beste, lau 
urte hauetan "herria berpizteko 
egindako ahalegina" eta Udalean 
"ezarritako demokrazia erreala" 
azpimarratu dute bertaratu ziren 
zinegotziek. Esandakoari errepa-

ratuz: "Udala eta herria hurbildu 
egin ditugu". Bada, egindako lanaz 
harro sentitzen direla argi 
dago. 

Azken egunotan, kanpainan 
entzundako zenbait kritikari ere 

buelta eman diote. Barrusoren 
hitzetan: "Kritika asko entzun 
ditugu, baina oraindik ez dugu 
irtenbide zuzenik entzun". Dena 
den, triunfalismo faltsuetatik 
urrun, gestioak zenbait akats izan 

ditzakeela onartu du irtetear 
dagoen udalbatzak; hala ere, "aha-
legin eta asmo onenarekin" egin 
dutela esanda laburbildu dituzte 
lau urte hauetan egindako gestio 
lanak. 

Obrak eta oreka ekonomikoa
Aurrekontu, zor eta egitasmoen 
arteko oreka mantendu nahi izan 
dute. "Zenbait proiektu, aurrekon-
tua dela-eta, baztertu egin behar 
izan ditugu", esan zuen Barrusok. 
Hala ere, udalbatzak, prentsau-
rrekoan, aurrera eramandako 
hamaika egitasmo, proiektu eta 
azpiegitura aipatu ditu. Gainera, 
hurrengo Udalak horrela onartzen 
badu, hurrengo urteetan egingo 
diren zenbait proiekturen lehen 
pausoak ere eman dituzte. Proiek-
tu horiek guztiak aurrekontuari 
begira egin dira. "Batzuek kon-
trakoa dioten arren, Udal honen 
zorra ia bi milioi jaitsi dugu", 
adierazi zuen Aitor Goitik, Ogasun 
zinegotziak. 

Irtetear dagoen udalbatza iri-
tsi arte azpikontratatuta zeuden 
zerbitzu batzuen kontrola berres-
kuratzeak udal gastuaren murriz-
keta ekarri du, eta, horren ondo-
rioz, zorra ere nabarmen txikitu 
dute.

udal taldeko zinegotziak eta Jesus Mari garitano aholkularia.  |   imAnol gAllEgo

"Etxeko-lan guztiak ondo egin 
ditugun sentsazioarekin goaz"
Agintaldi osoan, bergarako udalaren zorra ia bi milioi jaitsi dute

I.gAllEgO  |  bErgArA

Bergaran dagoen langabezia mai-
la eta industriaren gainbehera. 
Horiexek dira Aintzane Oiarbide 
Bergarako alkategai jeltzaleak 
momentu honetan dituen kezka 
nagusiak, eta, haren esanetan, 
herrian etorkizuna egon dadin, 
beharrezkoa da "Bergara ezberdin 
bat".

Domekan botoa ematearen 
garrantzia azpimarratu zuen 
Oiarbidek, eta zentzu berean hitz 
egin zuen Joseba Egibarrek ere. 
Haren esanetan, botorik ez ema-

tea gutxien gustatzen zaizun 
alderdiaren alde egitea da, eta 
"kritikoak" ere botoa ematera 
animatu zituen. 

denborak duen garrantzia 
GBBko presidentearen hitzetan, 
erakundeek pultsua hartu behar 
diote egoerari, eta egun ez da 
horrela gertatzen ari. Horren 
adibide jarri zuen gaur egun eus-
kal ekonomia Europakoa baino 
hiru aldiz motelago hazten ari 
dela. Bergararen kasuan, berriz,  
diru publikoarekin jendea kon-
tratatu beharrean hazkunde eko-
nomiko orekatuaren premia 
azpimarratu zuen.

Egibarrek gaineratu zuen 
jeltzaleek eskaintzen duten proiek-
tua proiektu koherentea dela, eta 
hori erakusten duela orain arte 
izandako ibilbideak.

EAJ krisi egoera honi buelta emateko 
"aukera bakar" moduan aurkeztu da
Alkategaiak eta Egibarrek bozka baikotzaren indarra azpimarratu zuten

aintzane Oiarbide bergarako alkategaia eta Joseba Egibar.  |   imAnol gAllEgo
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mirEiA bikuñA

aralarko alkategai Miren arregi udal hauteskundeetarako 
programa banatzen egon zen astelehen arratsaldean herriko 
Plazan. besteak beste, zerrendako bigarren anton ugarteren 
laguntza izan zuen.

Aralarkoak herritarrekin

miriAn bitEri

hamaikabaten hainbat ordezkari egon ziren astelehenean Oñatiko 
alkategai amaia intza babesten; besteak beste, h1!-eko presidente iñaki 
galdos, Ogasun diputatu Pello gonzalez eta Politika sozialeko foru 
diputatu Maite Etxaniz egon ziren. intzak esan zuen euren programaren 
oinarria gizarte ongizatea dela. horren harira esan zuen: 
"sozialdemokraziaren esparruak badauka zer eman herrian; lehentasunak 
marka ditzakegu eta hortik diferentziak ezarri".

Gizarte 
ongizatea,  
Hamaikabaten 
oinarria

O h a r r a k

kOntZertUa
Shut Up! taldeak kontzertua 
emango du gaur, 20:00etan, 
Anton tabernan. Funk-rock 
instrumentala lantzen dute, 
eta kideak dira Aby Kem eta 
Mahaster River taldeetako 
kide ohi Fernando Laskurain 
(gitarra-jotzailea), Mikel 
Azkargorta (baxu-jotzailea) 
eta Mikel Ilarduia (bateria).

deIaldIa
1946an jaiotakoek irteera bere-
zia egingo dute ekainaren 4an. 
Interesatuek izena eman behar 
dute maiatzaren 28a baino 
lehen Izarraitz tabernan edo 
Urrutia dendan. Antolatzaileek 
dei berezia egin diete guztiei 
irteeran parte har dezaten.

M.b.  |  oñAti

Bildu koalizioak kanpainako 
azken-aurreko ekitaldia egin zuen 
eguaztenean San Lorentzon. Hain-
bat herritarrek "herriarendako" 
grabatutako bideoa aurkeztu zuten 
Garoa eta Aldapa tabernen arte-
ko plazan. Bideoan, Bilduren 
programaren ildo nagusiak jaso 
dituzte. Ekitaldia jendetsua izan 
zen. Emanaldiaren bukaeran 
hitza hartu zuen Mikel Biain 
alkategaiak. Esan zuen azken 
ekitaldi politikoa, nagusia, gaur, 
egubakoitza, egingo dutela. 19:00e-
tarako egin dute deialdia Herri-
ko Plazan. 

"emaitza historikoa" 
Eguazteneko ekitaldiaren bukae-
ran Mikel Biainek esan zuen 
herrian "aldaketarako gogoa" 
sumatu dutela: "Herritar askoren 
animoak jaso ditugu, eta esan 
digute aldaketarako gogoa dute-
la. Dagoeneko domeka heltzeko 
gogoa daukagu. Botoa eman eta 
emaitzak ikusi. Historikoak izan-
go dira Bildu koalizioarendako. 
Askotariko kinielak egin ditugu, 
baina, oraingoz, isilean gordetzea 
hobe dela uste dut".

"Herriak aldaketarako gogoa" duela 
esan zuten, Bilduk egindako ekitaldian
Eguaztenean, hainbat herritarrek egindako bideoa aurkeztu zuten

bilduko kideak eta herritarrak, koalizioak egindako bideoa ikusten san lorentzon.  |   mAiDEr ArrEgi

MIrEIA bIkuñA  |  oñAti

Arrikrutz barne-barnetik ezagu-
tzeko irteera egingo dute domekan. 
Hain zuzen ere, espeleoabentura 
irteera egingo dute. Iaz egindako 
deialdiek izandako erantzuna 
ikusirik, udarako proposamenen 
artean, Gesaltza-Arrikrutz-Jatu-
rabe konplexu karstikoa ezagu-
tzeko ibilaldia egingo dute.

3-4 orduko ibilaldia da, eta 
interesatuek aldez aurretik eman 
behar dute izena 943 08 20 00 tele-
fonoan. Gehienez 20 pertsona 

onartuko dituzte. Parte-hartzaileak 
16 urtetik gorakoak izan beharko 
dute. Antolatzaileek aholkatzen 
dute arropa erosoa eramatea. 
Gainera, frontala eta katiuskak 
beharrezkoak izango dira. 

eszentrika
Arrikrutz barne-barnetik delako 
ibilaldian lur azpiko ondarea 
ezagutzeko aukera egongo da. 
Arrikrutzeko galerian fosil eta 
aktibo batzuk bisitatzeko aukera 
izango dute parte-hartzaileek. 

Gainera, Marcel Lopurben gale-
ria ikusteko aukera izango dute. 
Hor dago ikusgai Arrikrutzeko 
eszentrika, eta beste hainbat gau-
za; besteak beste, estalaktikak, 
estalagmitak, zutabeak, kanpai 
itxurako koladak, eta gours-ak. 

Urrira arte zortzi irteera 
Domekako irteeran parte hartu 
ezin dutenek, aurrerago izango 
dituzte beste hainbat; hain zuzen 
ere, ekainetik urrira arte zortzi 
egingo dituzte: hilero bana, eta 

uztailean eta abuztuan bina. 
Hurrengo irteeren datak dira: 
ekainaren 18a; uztailaren 9a eta 
23a; abuztuaren 6a eta 20a; irai-
laren 17a; eta urriaren 15a.

jurasikoa eta kretazikoa 
Gesaltza-Arrikrutz-Jaturabe kon-
plexu karstikoa Jurasikoan eta 
Kretazikoan, herrialdean existi-
tzen ziren itsasoetan sedimenta-
zio eta kareharrizko arroken 
eraketa gobernatu zituzten pro-
zesu geologikoen emaitza da.

Gesaltza-Arrikrutz-Jaturabe 
ezagutzeko irteera egingo dute
Etzi, domeka, egingo dute 3-4 orduko espeleoabentura irteera; izena aldez aurretik eman behar da

Lizargarate trikitizale elkar-
tekoek erromeria egingo dute 
bihar, zapatua, Ona taberna-
ren aurreko plazatxoan, 
22:30ean. Miren, Agur eta 
Gorka izango dira musika 
jarriko dutenak. Aurretik, 
baina, kalejira egingo dute 
egungo eta lehengo trikitila-
riek. 40 bat lagun kalerik kale 
ibiliko dira trikitiekin 18:00e-
tan.

Lizargarate trikitizale 
taldekoen eskutik 
erromeria egingo dute

Eskolarteko txapelketako kan-
poraketa Oñatin jokatuko dute 
gaur. Bertsopaperetan Arra-
sateko, Aretxabaletako, Elgoi-
barko, Urretxuko eta Oñatiko 
bertso eskoletako ikasleak 
lehiatuko dira (15:00-16:00). 
Ondoren, bat-bateko saioan 
Donostiako, Urretxuko eta 
Alegiako zortzi gaztek egingo 
dute saioa, Santa Anan.

180 neska-mutiko 
eskolarteko bertsolari 
txapelketan
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usOA AgIrrE  |  ArrAsAtE

Elorriarra da Inaxio Azka-
rraga-Urizar, baina ondo 
ezagutzen du Arrasate; 26 
urte daramatza bertan bizi 
izaten. Udala arrasatea-
rrengandik hurbil egotea 
nahi du eta horretarako 
herritarrei bitartekoak 
eskaintzea da helburua. 

hirigintza 
"Berria eraiki aurretik 
eraikita dagoenari ahalik 
eta etekin handiena atera-
tzen saiatuko gara. Mugi-
kortasunaren arazoei kon-
ponbidea bilatzeko saiake-
rak egingo ditugu, beti ere 
oinezkoei, bizikletei eta 
garraio publikoari lehen-
tasuna emanez. Etxebizitza 
hutsen erabilpena sustatu-
ko dugu; etxebizitzen alo-
kairuen alde gaude eta 
horretarako alokatzeko 
neurri pizgarriak bultza-
tuko ditugu".

Ingurumena 
"Kontsumo basatiaren espi-
raletik ihesi zaborraren 

gutxitzea, birziklatzea eta 
berrerabilpena garatzeko 
politika egingo dugu. Zero 
zabor helburu hartuta, 
zabor bilketa sailkatuaren 
aldeko apustua egingo dugu. 
Herritarren inplikazioa 
lortzeko informazioa zabal-
du eta eztabaida soziala 
bultzatuko dugu. Naturgu-
neak garbitu, txukundu eta 
berreskuratu egingo ditugu. 
Herri barruko  aparkaleku 
eta trafikoaren antolaketa 
orokor bat egingo dugu. 
Herrirako desegoki eta txi-
kitzaileak izan daitezkeen 
proiektuei aurre egingo 
diegu, eta gai hauei buruz 
herritarren artean infor-
mazioa zabaldu eta ezta-
baida sustatuko dugu".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Jaiak antolatzeko orduan 
herri ekimen, mugimendu 
zein jai batzordeekin batera 
elkarlanean arituko gara. 
Euskal Herriaren eta Arra-
sateren historia eta ondarea 
ezagutzera emateko egitas-

moak bideratu eta oroimen 
historiko hurbilena indar-
tuko dugu. Hau da, herriko 
kultur ondarea beste belau-
naldiei transmititzeko tres-
na eta bitartekoak eskaini-
ko ditugu. Herrian sortzen 
diren elkarte berriei sosten-
gu eta babesa emango diegu. 
Gainera, beraien jarduera 
egonkortzeko lan egin eta 
martxan daudenekin elkar-
lana bideratuko dugu. Musi-
ka etxearen proiektua egu-
neratu eta bere bideragarri-
tasuna aztertuko dugu. 
Gazteriaren arloan, gazteek 
erabakitzeko, antolatzeko  
eta sormena sustatzeko 
guneak eta egitasmoak bul-
tzatu eta babestuko ditugu. 
Drogamenpekotasunaren 
egoera eta gaia aztertu: alde 

batetik, kontsumo ardura-
tsuaren prebentzioa eta 
sentsibilizazio kanpainak 
egin; eta bestetik, sortzen 
dituen ondorioak aztertuko 
ditugu".

euskara 
"Euskararen erabilera pla-
na bultzatzen jarraituko 
dugu, beti ahozkoari inda-
rrak jarrita. Udal zerbitzue-
tan herritarrek euskara 
hutsean harremanak izan 
ditzaten animatu eta hiz-
kuntza eskubide urraketak 
direnean salaketa horiek 
bideratzeko babesa eskai-
niko dugu. Herritar elkar-
te, erakunde eta merkata-
ritzan euskalduntzean 
eragingo dugu. Euskararen 
ezagutza eta erabilera ziur-

tatu eta bermatzeko ildoak 
garatuko ditugu. Euskal-
kiaren erabilera areagotze-
ko beharrezkoak diren 
bitartekoak erabiliko ditu-
gu".

gizarte ongizatea 
"Emaus, Gureak eta Auso-
lan moduko gizarteratze 
programak indartuko ditu-
gu. Zaharren egoitzaren 
eskualdatzea Foru Aldun-
diarekin modu egoki eta 
duinean lortuko dugu. Uda-
lak kudeatzen dituen zer-
bitzuak udalak kudeatzen 
jarraitzea nahi dugu. Horre-
tarako, beharrezkoak diren 
baliabideak Foru Aldun-
diari exijituko dizkiogu. 
Herritarron jakintza abe-
rasteko helburuarekin 
auzolanaren bitartez espa-
rru ezberdinetan adituak 
diren pertsonen jakintzaren 
transmisio lana bideratze-
ko egitasmoak bideratu".

kirola 
"Lehiakortasuna alde bate-
ra utzi eta herritarrak 
kirola praktikatzera ani-
matu nahi ditugu. Arrasa-
tearrei jarduera fisikoa 
burutzeko erraztasunak 
eman, aukera ezberdin eta 
anitzak eskainita. Kirol 
instalakuntza itxi nahiz 
irekien azterketa burutu, 
auzoetakoak barne. Hauen 
hobekuntza bideratu eta 
erabilera sustatzeko".

inaxio azkarraga-urizar | bilduko alkategaia

"udala arrasatearrengandik ahalik eta 
gertuen egotea da gure helburua"

InaxIO 
aZkarraga-UrIZar

Elorrio.
49 urte.
lAb sindikatuko liberatua.

BerBa BItan

"herritarren hitza eta 
gardentasuna dira 
gure gestio ereduaren 
tresnak. helburua 
izango da udala 
arrasatearrengandik 
ahalik eta gertuen 
egotea. horretarako, 
guztion arteko 
harremanak eta 
auzolan dinamikak 
sustatuko ditugu. 
Jendearen elkarlana 
oso garrantzitsua da, 
ekarpenak eta 
ekimenak jasotzeko".

"Jendearen 
elkarlana da 
garrantzitsua"

"Alokairurako 
neurri pizgarriak 
bultzatuko 
ditugu" 

"zabor bilketa 
sailkatuaren 
aldeko apustua 
egingo dugu"
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gOIAtz ArANA  |  ArrAsAtE

EAJrentzat, elkarrizketa 
eta elkarlana beharrezkoak 
dira Arrasate aurrera ate-
ratzeko; hori da euren mar-
ko orokorra eta estilo poli-
tikoa, baita alderdiaren 
programaren irizpide nagu-
sia ere, Juan Karlos Gari-
tanok azaldu digunez.

hirigintza 
"Aparkalekuen arazoari 
heldu behar diogu. Larrial-
di kasuek eramaten gaituz-
te ospitale inguruan autoa 
uztera –gehienetan–; bada, 
bertan dagoen arazoari 
behin-behineko soluzioa 
eman behar diogu ahalik 
eta azkarren, eta behin 
betiko irtenbidea adostu 
Osakidetzarekin. Herriko 
kaleetan aparkalekuak 
erregulatzea ere beharrez-
koa da; Biterin eta Laubi-
den, esaterako. Arrasate 
garbi eta zaindua bultzatzea 
ere badugu helburu: bakea-
ren aurpegia erakusten hasi, 
kale eta hormak zaindu, 
eta herria berritu". 

Ingurumena 
"Lau urtean kaxa baten 
izan dute Arrasate Iraun-
korra ekintza plana. Ondo-
rengo urteetarako ze auke-
ra eta erronka ditugun 
zehaztu eta zer egin propo-
satzen du plan estrategiko 
horrek, baina Udalak baz-
ter baten izan du agintaldi 
osoan. EAJk gaurkotu eta 
hobetu egingo du. Klima 
aldaketari aurre egiteko, 
adibidez, energia egoki 
erabiltzeko eta autoa neu-
rrian hartzeko politika 
bideratuko dugu, anhidri-
do karbonikoaren emisioa 
murrizteko: %20, 2020rako. 
Hondakin organikoak batze-
ko bosgarren edukiontzia 
jarriko dugu eta San Jose-
pe harrobia biziberritzen 
lagundu".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Kultura da herriaren biho-
tza eta arnasa. Herriko 
hainbat kultura taldek egoi-
tza egokia behar dute, eta 
gogotik saiatuko gara erlo-

juaren eraikinean musika 
etxea egiteko. Aisialdiare-
kin lotuta, hainbat ekitaldi 
antolatuko ditugu, ikuste-
ko, entzuteko eta parte 
hartzeko, herrian bertan; 
eta zinema-aretoaren eta 
kafe antzokiaren bideraga-
rritasunaren alde egingo 
dugu. Bestetik, arrasatear 
guztiei eta, bereziki, gazteei, 
bostEkoa eskainiko diegu 
EAJtik: Errespetua, Elka-
rrizketa, Elkarlana, Elkar-
tasuna eta Erabakia. Horre-
kin guztiorrekin, elkarbi-
zitza eraikiko dugu".

euskara 
"Arrasaten ugaria da eus-
karazko kulturgintza –AED 
eta GOIENA kasu–. Krisia 
nabaria da arlo guztietan, 

baina hitz ematen dut kul-
tura eta euskara bultzatze-
ko Udalaren dirulaguntzak 
ez direla jaitsiko. Euskara-
ren normalizazioa arautuko 
duen udal ordenantza ere 
falta da eta beharrezkoa da 
egitea. Gure herrian euska-
rak aurrera egin du nabar-
men, baina ez dugu hain-
beste erabiltzen; eguneroko 
bizimoduan ohitura hori 
har dezagun, lagunduko 
dugu Udaletik. Etorkinekin 
ere ezin gara ahaztu: mun-
duko 55 herritako mila 
etorkin baino gehiago bizi 
dira Arrasaten. Askok gure 
aitaita-amamak zaintzen 
dituzte eta ume txikiak 
dituzte. Herrian hobeto 
integra daitezen, euskara 
hurbilduko diegu".

gizarte ongizatea 
"Giza elkartasuna eta gure 
ekonomia dira oinarri nagu-
siak. Lehenik, behartsuenak 
eta arriskuan dauden per-
tsonak lagunduko ditugu, 
zuzentasunez. Arrasatea-
rren %12 lan barik daude, 
etorkinak %5 dira eta 65 
urtetik gorakoak %20. Per-
tsona horien aldeko politi-
ka egiteko, beharrezkoa da 
gure enpresa eta komer-
tzioak ondo joatea. Hutsik 
dauden pabiloi industrial 
eta lokal komertzialak mar-
txan jartzeko plana egingo 
dugu, eta herriko merkatua 
berritu; ez dugu igoko gas-
tu arrunta eta diru sarrerak 
bermatuko ditugu Uda-
lean". 

kirola 
"Kiroldegiari serio heldu 
beharra dauka Udalak; 
kiroldegiaren kudeaketak 
txartel gorria merezi du. 
Horri buelta emango diogu, 
herriari benetako kirol 
zerbitzua eskaintzeko. 
Arrasateko kirol sistema 
egituratzen ere hasi beha-
rra dago, kirolarekin zeri-
kusia duten guztiekin: 
ikastetxeak, kirol elkar-
teak, kirol enpresak… 
Udalak, onerako, benetako 
bultzada eman behar dio 
kirolari. Herriko bideak 
berreskuratzeko asmoa ere 
badugu, Besaiderekin elkar-
lanean".

Juan karlos garitano | eajko alkategaia

"Politika egiteko modu berria behar du 
arrasatek, arlo guztietan" 

jUan karlOs 
garItanO

Antzuolan jaioa.
61 urte.
Aurre-erretiratua.

BerBa BItan

"EaJk herritarren 
neurriko programa 
ona du arrasaterako. 
horregatik, eta 
gipuzkoaren eta 
Euskadiren alde ere 
lanean ari garelako, 
garrantzitsua da 
botoa guri ematea.
Maiatzaren 22an 
etxean geratzeak eta 
boto abertzalea 
barreiatzeak frente 
espainolista indartzen 
dute. botoak EaJn 
batzeko unea da".

"gure botoak 
EAJn batzeko 
unea da" 

"gogotik 
saiatuko gara 
musika etxea 
egiteko"

"beharrezkoa 
da gure enpresa 
eta komertzioak 
ondo joatea"
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JON bErEzIbAr  |  ArrAsAtE

Erakundeetan pisua eman 
gura diote herriari; institu-
zioak, batetik, eta institu-
zionalizazioa bide moduan, 
bestetik. Euskarari eta kiro-
lari egunak eskainiko diz-
kiete, eta, kultura iman 
bilakatuta, herriko merka-
taritza piztu. Arte eszeni-
koen zentroa da proposamen 
deigarrienetako bat. Horre-
kin guztiorrekin Arrasate 
Debagoieneko herri nagusi 
izanik hiriburu izan behar 
duela dio, baita maila ins-
tituzionalean ere, horrek 
eman diezazkiokeen aukerez 
baliatzeko.

hirigintza 
"Alderdi sozialista betidanik 
arduratu izan da auzoez 
eta gure helburuetako bat 
da hango irisgarritasuna 
konpontzea. Jakin badaki-
gu zenbait auzotako arazoa 
orografia bera dela; bada, 
oztopo arkitektonikoak 
kendu nahi ditugu eta hiri 
barruko autobusaren ibil-
bidea berrikusiko dugu. 

Ardatzetako bat izango da 
San Frantzisko eliza osteko 
biribilgunetik Muxibarko-
rainoko ibilbidea berriz 
antolatzea, batez ere ibil-
gailuei dagokienez. Argia-
ren kontsumoa murrizteko, 
argiterian aldaketak egin-
go ditugu".

Ingurumena 
"Ingurumena lantzeko bi pun-
tu garrantzitsuenak iruditzen 
zaizkigu Monterron eta San-
ta Barbara parkeak herriko 
berdegune nagusi moduan. 
Horrez gain, bosgarren edu-
kiontzia ipiniko dugu, ez dugu
-eta atez ateko bilketan sines-
ten. Ikusi den moduan, horrek 
eragingo du zabor turismoa 
delakoa. Usurbilen, adibidez, 
martxan jarri zenean, zabor 
turismo hori Donostialdean 
egin zen, jendea beste herri 
batzuetara joaten zen zaborra 
botatzera".

kultura, aisialdia,  
gazteak
"Gure programako puntu-
rik azpimarragarrienetakoa 

da. Alkate moduan kultura 
kaleetara atera nahiko 
nuke, eta, hala, herriko 
komertzioa ere piztuko 
dugu. Elkarrekin uztartu 
behar ditugu kultura eta 
merkataritza, eta Arrasate 
bailara osorako erakargarri 
egin. Kultura eskaintza bera 
erakargarri eginda, herri-
ko merkataritza piztea lor-
tuko dugu. Proiektu nagu-
si eta erakargarrienetako 
bat arte eszenikoen eskola 

izango da, Gipuzkoa osoan 
lehena izango dena, eta 
erreferente bilaka dadila 
gura dugu. Leku publikoe-
tan 24 orduz kalitatezko 
eta doako wi-fia ipiniko 
dugu, gazteentzat, haiek 
baitira erabiltzaile nagu-
siak, baina baita herritar 
guztientzat ere".

euskara 
"Egun bat instituzionaliza-
tu nahiko genuke. Euska-

raren Eguneko maratoia 
izango da proposamenetako 
bat eta Zarautzen egiten 
duten moduko Euskararen 
Eguna antolatuko genuke. 
Eta Udaleko Euskara Plana 
berrikusi egin beharko litza-
teke. Egunen instituziona-
lizazioa garrantzitsua da".

gizarte ongizatea 
"Hiritarrei alokairuko etxe-
bizitzak eskaintzeko Jaur-
laritzarekin egingo dugu 
lan, hitzarmen bidez haiei 
gure lur publikoak utzita.  
Elkarlana izango da gakoa. 
Etxez etxeko laguntza indar-
tu egingo dugu, beharra 
sumatu dugu-eta. Nagusien 
ongizateak ere arduratzen 
gaitu, eta baliabideak eman-
go dizkiegu egoitzei".

kirola 
"Bailarako ekipamendu 
onena dauka Arrasatek, 
baina bada zer hobetua 
instalazioez gain. Kirola 
sustatu eta ekipamenduak 
hobetzeko dotazio berezia 
abiatu gura dugu urtero, 
hori izango da konpromi-
soetako bat. Egunen insti-
tuzionalizazioari garran-
tzitsu deritzogu; horregatik, 
kirolari zuzendutako egun 
berezia antolatuko dugu, 
euskararekin proposatzen 
dugun moduan. Ohiko kiro-
lez gain, futbola, sakibaloia
-eta, kirol ezberdinak ere 
sustatuko ditugu".

arItZ 
arrIeta

Arrasate.
33 urte.
Politikaria.

BerBa BItan

"aldaketa lasaia 
ekarri gura dugu 
arrasatera eta 
helburua arrasate 
bailarako hiriburua 
izatea da, aukera 
instituzionalez balia 
gaitezen; horren 
adibide da ospitalea. 
halako instituzioak 
erakarri gura ditugu 
eta herri osoaren 
mesedetan izango da 
hori. garapenaren 
alderdia da 
sozialista".

"Instituzioak 
erakarriko 
ditugu"

aritz arrieta | pse-ee-psoeko alkategaia

"garapenaren alderdia da sozialista eta 
arrasate bailarako hiriburu izango da"

"kulturarekin 
merkataritza  
ere indartzea 
nahi dugu"

"Etxebizitzarako 
Jaurlaritzarekin 
hitzarmanak 
egingo ditugu"

"Arte 
eszenikoen 
zentro bat 
eraikiko dugu"

"san Frantzisko 
eta Muxibar 
arteko ardatza 
hobetuko dugu"

ENEkO AzkArAtE  |  ArrAsAtE

Hurrengoa hirugarren agin-
taldia izango du Gasteizen 
bizi den Itziar Lamarain 
arrasatearrak.

hirigintza 
"Arrasatek ez dauka lursail 
handirik hirigintza alorrean 
gauza berezirik egiteko. 
Hortaz, planteatzen duguna 
da Plan Orokorra berritzea, 
ze zortzi urte baitauzka 
oraingoak eta berria egin 
beharra dago; hala ere, 
presio egin behar dugu 
Mondragoeko udal kargu 
guztiok batera Eusko Jaur-
laritzan, Debagoieneko 
tranbia egiteko; mugikor-
tasunaren aldetik aurrera-
pen handia izango litzateke 
eskualde honetarako".

Ingurumena
"Arrasaten aire garbia behar 
dugu; erreka garbiak, enpre-
sek errekara isurtzen duten 
zikinkeriak saihestu behar 
dira… Baina zera azpima-
rratu gura dut: hemen, Herri-
ko Plazan, begiratu besterik 

ez dago: pintadak besterik 
ez dago; kartelak, pegatinak… 
Herria zikindu besterik ez 
dute egiten, bisitarien begien 
aurrean itxura kaskarra 
ematen dugu. Eta eskatu 
gura diet kartelak-eta edozein 
tokitan jartzen dituztenei 
ohar daitezela, herria zikin-
du eta ingurumenari kalte 
egiteaz gain, diru asko gas-
tatzen dugula txukuntze eta 
garbitze lanetan. Sentitzen 
dut, baina egoera hau sala-
tu beharrean nago, ze horiek 
jartzen dituztenek ekologis-
tatzat baitute euren burua, 
baina ez dira ekologistak".

aisialdia, kultura, 
gazteria
"Kapitulu zabala da hau. 
Nik uste dut, alor honetan, 

Arrasateko Udalak egiten 
dituela gauzak. Zentzu 
horretan, balorazio positi-
boa egiten dut. Hilero kul-
tura egitarau zabala pres-
tatzen da. Egia da, hala ere, 
beste gauza batzuk ere egin 
daitezkeela. Harrigarria 
egiten zait, esaterako, talde 
pribatu bat dagoela, Izaskun 
Murgia elkarte lirikoa, zar-
zuela antolatzen duena 
urtean behin. Bi egunean. 
Jendez gainezka egoten da. 
Eta ezin zaie eskatu zar-
zuela hori antolatzen duten 
partikular horiei egun 
gehiagotan eskain dezatela. 
Baina horren arrakastatsua 
bada, ezin daiteke bultzatu 
Udaletik? 

Bestalde, aisialdiari 
dagokionez, zinema-areto 

egokia behar dugu. Ez mul-
ti-zinema handia, baina bai 
lau zinema-areto txikiko 
zinema bat. Uste dut erren-
tagarria izango litzatekee-
la, baina ez gara gauza 
lortzeko enpresa pribatu 
batek zinema aretoa kudea 
dezan. 

Eta, nagusiei begira, 
astero dantzaldi bat antola 
daiteke… zer dakit, ba, 
horrelako kontuak…".

euskara
"Euskarari buruz galdetzen 
didazue, baina eten txiki 
bat egin gura dut. Gazte-
riaren alorrean esan gura 
dut une honetan pentsatzen 
ari garela gazteriarendako 
gune bat egitea herriaren 
erdian. Bestetik, ludotekek 
ondo funtzionatzen dute. 
Euskarari dagokionez, esan 
behar dut  euskararen defen-
datzailea naizela, euskara 
erabilia izan dadila gura 
dudala. Euskara Biziberri-
tzeko Plana egin genuen 
eta horretan sakonduko 
dugu, euskara lehentasun 

izan dadin. Elebitasunaren 
aldekoa naiz. Euskara nire 
hizkuntza da, gaztelania-
rekin batera". 

gizarte ongizatea 
"Oso garrantzitsua da, lehen-
tasunezkoa. Arrasateko 
Udalak inbertsio handiak 
egin ditu alor honetan. Egia 
da etorkizuna ez dela oso 
baikor egoteko modukoa, 
baina oso zehatzak izan 
behar dugu gizarte ongiza-
terako diruen banaketan. 
Esan gura dut Arrasaten 
ere gehiegikeriak gertatzen 
direla, diru gehiegi banatzen 
dela, eta uste dut hausnar-
keta egin behar dugula 
gizarte ongizateko diruen 
banaketari dagokionez". 

kirola 
"Kiroldegi eta, oro har, kirol 
instalazio onak dauzkagu. 
Falta dena da instalazio 
horiei probetxua ateratzea. 
Kirol elkarte eta taldeeta-
koak ari dira, erabiltzen 
dituzte instalazioak, baina 
gainerako hiritarrak ani-
matu gura ditut kirola 
praktikatzera. Hemen nago 
ni, ia egunero joaten naiz
-eta igeri egitera. Hortaz, 
hauxe nire deia: egin kiro-
la, badakizue-eta burua 
osasuntsuago dagoela sasoi-
tsu gaudenean. Eta ez baka-
rrik gazteei edo umeei, 
baizik eta nagusiei, adine-
koei, ere egiten diet dei". 

itziar lamarain | arrasateko ppko alkategaia

"zinema-areto egokia behar dugu, lau 
bat zinema-areto txikiko zinema bat"

ItZIar
laMaraIn

Arrasate.
65 urte.
Autonomoa.

BerBa BItan

"azken zortzi urteak 
eman ditut 
mondragoetarron alde 
lanean, ideologiari 
begiratu barik, 
arrasatearrondako 
ona dena babesten, 
guztiondako ona dena 
laguntzen. Eta berdin 
segituko dut. nik ez 
ditut proposamen 
handiak egiten, 
proiektuen gaineko 
promesak egiten. 
lana eta borondatea 
eskainiko ditut".

"Ideologiari 
begiratu barik, 
herriaren alde"

"Mugikortasun 
aldetik, tranbia
beharrezkoa da 
eskualderako"

"Euskara eta 
gaztelania dira 
nire hizkuntzak; 
biak gura ditut" 
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AItzIbEr ArANburuzAbAlA |  

ArrAsAtE

Joxe Etxeberria beraste-
giarra da jaiotzez. Maisu 
ikasketak egitera Arrasa-
teko Eskola Profesionalera 
etorri zen, 14 urterekin, eta 
bertan geratu. Datorrena 
hirugarren agintaldia du.

Orain urtebete izan zuen 
erorketa baten ondorioz 
egin zioten operazioan sor-
tutako arazoak tarteko, 
makuluak ditu egun lagun; 
hala ere, oraindik erreku-
peratze bidean bada ere, 
animoso eta indartsu dela 
dio Etxeberriak.

hirigintza 
"Inportanteena barne-ko-
nexioa, herri antolatu bat, 
herria bizi izateko gune 
bat eratzea da.

Horretarako, Egitamu 
Orokorra berritu beharra 
dago eta hor hainbat alda-
keta proposatzen ditugu: 
gune berriak eratu beha-
rrean (Garagartzan kasu), 
daudenak berritzea azter-
tzea (San Josepe kasu).

Programaren ardatz 
dugun barne-konexioa lor-
tzeko, TAO sistema plantea-
tzen dugu. Ez dugulako 
lortzen herri barruan autoa-
ren mugikortasun logikorik; 
hau da, goizean lanera dato-
rrenak egun osorako oku-
patzen du aparkalekua erdi-
gunean, beste inori aukera 
kenduta. Nolabaiteko irten-
bidea, bada, TAO sistema 
litzateke, nahiz eta Udala-
rentzako kostua izan.

Horrekin batera, komer-
tzioa herrigunean antolatu 
gura dugu, herrigune bizia 
helburu". 

Ingurumena 
"Inguruneak ere hirigin-
tzarekin zerikusia duenez, 
sailen arteko lotura alda-
rrikatzen dugu.

Zaborren kudeaketari 
dagokionez, Aralarrek gar-
bi esaten du errauskailu 
zentralik ez dela behar eta 
zaborrak ahalik eta gertuen 
kudeatu behar ditugula; 
horretarako, ze sistema 
erabili behar dugun herri-

tarren artean eztabaidatu 
beharko litzateke".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Kultura arloan Aralarrek 
planteatzen duena da Elma 
eraikina gestionatzeko anto-
laketa behar dela herriko 
taldeen beharrak aztertu 
eta horiek jasota, Hirigin-
tza Sailetik bideratu.

Aisialdiari helduz, gau-
za asko sartzen diren atal 
horretan, besteak beste, 
herriko ibilaldiak daude, 
bidegorriak, besteak beste; 
daudenak lotu egin behar-
ko lirateke. Hirigintzarekin 
planteamendu koordinatua 
eskatzen du.  

Gazterian gauzarik 
inportanteena da gazteria 

herri honetako partaideak 
direla, eta, beraz, eurek ere 
zer esana dutela herrian 
gauzatzen diren gaietan. 
Horretarako, euren aldetik 
ere autogestioan bizi izatea 
da garrantzitsuena". 

euskara 
"Euskara Biziberritzeko 
Plana martxan jartzea izan 
da gure asmoa bi agintal-
ditan: lehenengoan erdi 
bideratuta geratu zen, bai-
na bigarrenean geldi egon 
da zentzu orokorrean.

Aralartik uste dugu  
norbanakoak euskarareki-
ko jarrera positibo eta mili-
tantea izan behar duela; 
era berean, talde eta era-
kundeen artean harremanak 
edukitzea ezinbestekoa dela 

deritzogu, osotasunean eus-
kararen planak martxan 
jartzeko".   

gizarte ongizatea 
"Hemen sartu nahiko nuke 
kontzeptu berri bat, lagun 
batek esan zidan moduan: 
'Osasuna da gure ondasuna'. 
Hori horrela, osasuna bere 
osotasunean hartu behar 
dela uste dugu. Hau da, 
hezkuntzak badauka zeri-
kusia osasunean, baita  
hirigintzak ere, eta baita 
beste hainbat arlok ere: 
elikadurak, aisialdiak, neka-
zaritzak...

Orduan, bada, arlo 
horiek guztiak lotuta plan-
teatu beharra ikusten dugu, 
herri baten ikuspuntutik, 
azpiegitura guztiak oinarri 
edo kontuan hartuta". 

kirola 
"Alde batetik, talde antola-
tuak daude; talde horiei 
erantzuna eman behar zaie. 
Gaur egun badakit arazo 
batzuk daudela, eta horiek 
AUKEAren bitartez kon-
pondu beharrekoak direla 
iruditzen zaigu.

Eta beste alde batetik, 
kirolari ez-profesionalak 
ditugu; aire zabalean, edo-
nork ibiltzeko gero eta 
aukera gehiago ditugu 
herrian. Haientzako ere 
Udalak bultzatutako osasun 
kontrolak eskaini beharko 
liratekeela uste dugu".

jOxe 
etxeBerrIa

berastegi.
60 urte.
Fundizioko diseinugilea.

BerBa BItan

"gogoeta moduan 
planteatuko genuke 
etorkizuna josi egin 
behar dela, eta joste 
horretan sartzen dira 
herritarrak.

Parte-hartzea 
ahalbidetzeko, bi 
norabidetan landu 
behar da: udaleko 
teknikari eta 
politikarien aldetik, 
batetik; eta 
herritarrek duten 
parte izateko gogotik, 
bestetik".

"Parte-hartzea 
bideratuko dugu 
herri-lanarekin" 

Joxe etxeberria | aralarko alkategaia

"etorkizuna josteko, herritarren parte- 
hartzea bultzatzea ezinbestekoa da" 

"gurpildun 
aulkidunak 
jarriko nituzke 
hirigintzakoekin"

"Parte-hartzea 
gauzatzeko  
kultura sortu 
beharra dugu"
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Politikan hasi berria den 
arren, Roberto Berrio gogo-
tsu eta ilusioz beterik dago 
bizitzako etapa berri hone-
tan. CCOO sindikatuan 
lanean ibili da eta ezkerre-
ko politikak defendatu ditu. 
Orain, instituzioetatik lan 
egin nahi duela azaldu digu 
Arrasateko langabezia amai-
tzeko eta sexu berdintasu-
naren alde gogor lan egi-
teko.

hirigintza 
"Etxebizitza duinaren esku-
bidea defendatuko du Ezker 
Batua-Berdeak alderdiak. 
Horretarako, alokairuan 
hartzeko etxebizitza babes-
tuen promozioen alde egin-
go dugu, eta hutsik dauden 
etxebizitzak alokairu sozia-
lean kaleratzeko egingo 
dugu lan. Horrez gain, 
hutsik dauden etxebizitzen 
zergak handitzea defenda-
tuko dugu. Dentsitate txi-
kiko zonak, Bustinza edo 
Barrutieta moduko auzoe-
tan, esaterako, etxebizitza 

babestuak egiteko gune 
deklaratzeko Herriko 
Lurralde Antolamenduko 
Plan Orokorra aldatzea 
proposatuko dugu. 

Herriko komertzioa 
defendatzeko, berriz, komer-
tzioguneen plan sektoriala 
betetzea eskatuko dugu. 
Gainera, auzoen manteni-
mendu egokiaren alde egin-
go dugu lan, auzoak kon-
ponduz, konkretuki San 
Josepe eta Gorostiza, betie-
re kontserbazio, irisgarri-
tasun eta ingurumenaren 
aldeko irizpideak oinarri 
hartuta".

Ingurumena 
"Ingurumena babesteko 
konpromisoa hartzen du 
Ezker Batua-Berdeak alder-
diak. Ingurumenari dago-
kionez, azpimarratu gura 
dugu Udalatxen kontserba-
zioa defendatuko dugula 
eta horren alde egingo dugu-
la lan. 

Horretarako, baina, 
kanteraren, harrobiaren 
esplotazioaren lizentziaren 

kontrol zehatza exijituko 
eta egingo dugu, eta Uda-
latxen barruko egoeraren 
berehalako azterketa ere 
abiatuko dugu. Modu horre-
tan, Udalatx barruko esplo-
tazioa gelditzea eskatuko 
dugu, eta Udalatx ingurua 
biotopo izendatzea izango 
da gure helburu nagu-
sia".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Gazteekin eta gazteenda-
ko egingo dugu lan, euren 
beharrei, arazoei-eta irten-
bidea emateko. Eurek behar 
dituzten baliabide kultu-
ralak eta aisialdikoak 
eskainiz, euren iritzia kon-
tuan izan eta gero egingo 
dugu lan. 

Gainera, uste dugu beha-
rrezkoa dela gazteak kul-
turara hurbiltzea, bilerak, 
ikuskizunak eta entseguak 
egiteko espazioen bitartez 
eta aisialdi alternatiboa 
eskaintzeko beharrezkoak 
diren askotariko esperien-
tziak bultzatuta".

euskara 
"Udal agintaritza publikoa-
ren bitartez defendatu eta 
garatu behar dugu euskara, 
euskara ezagutzeko eta zuzen 
komunikatzeko herritar orok 
duen eskubidea bermatuta, 
bai administrazioan, baita 
gainerako esparruetan".

gizarte ongizatea 
"EAJ, PSOE eta PP alder-
diak ongizate sistema prin-

tzatzen ari dira egunero, 
eta horrela jarraitzen badu-
te, apurtu egingo dute. 
Alderdi horiek justuak ez 
diren erreforma fiskalak 
ari dira aplikatzen, maila 
altuko herritarrei mesede 
eginda eta diru poltsa publi-
koa hustuta. Eta alderdi 
horiek, eurak dira diotenak 
ez dagoela dirurik gizarte 
zerbitzuendako, osasuna-
rendako, hezkuntzarenda-
ko, pentsioendako…

Politika horien aurrean, 
politika fiskalaren errepa-
so sakona defendatuko du 
Ezker Batua-Berdeak alder-
diak, gehien duenak gehia-
go ordain dezan, modu 
horretan zerbitzu publikoak 
bermatzeko, hala nola osa-
suna, hezkuntza eta pen-
tsioak. Ongizatea ez galtze-
ko aukera alternatiboak 
daude eta hori lortzeko lan 
egingo dugu ezkerretik".

kirola 
"Gertuko kirol ekipamen-
duen eskaintza handiagoa 
izatea proposatuko dugu. 
Hau da, gazte guztiek bal-
dintza beretan kirol insta-
lazioetara joateko aukera 
ahalbideratzen duen pre-
zioen politika aurrera era-
matea da gure asmoa eta 
apustua. Oinarrizko kiro-
la lehiarako kirolaren gai-
netik defendatuko dugu 
Ezker Batua-Berdeak alder-
ditik".

roberto berrio  |  eb-berdeetako alkategaia

"etxebizitza duinaren eskubidea 
defendatuko dugu" 

rOBertO 
BerrIO

Arrasate.
48 urte.
langilea.

BerBa BItan

"Euskal ezker 
federalistaren aukera 
bakarra ordezkatuko 
du Ezker 
batua-berdeak 
alderdi politikoak 
arrasateko udalean; 
lanpostuak eta 
gizarte eskubideak 
defendatuko ditugu 
eta ongizate maila 
handiagoa izateko 
gogor egingo dugu 
lan, betiere 
herritarren iritzia 
entzunda". 

"Herriaren iritzia 
entzunda lan 
egingo dugu" 

"Politika 
fiskalaren 
erreforma 
eskatuko dugu"

"udalatx 
ingurua biotopo 
izendatu nahi 
dugu"

Elkarrekin 
bat eginez

Zure Alkatea
AritzArrieta

Eman botoa
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Ubera auzoan jaiotako ber-
garar horrek asko maite 
du bere herria. "Bergara 
herri ona da, baina hobe-
tzeko asmoarekin gatoz", 
diosku. Proiektu asko ditu 
buruan eta herria eta herri-
tarrak ondo ezagutzen 
dituela antzematen da. Hona 
hemen galdetutako gai 
ezberdinen gainean hurren-
go lau urteetarako dituen 
proposamen eta ekintzak. 

hirigintza 
"Plan Orokorra onartuta 
dago eta alde zaharreko 
plana ere bai, hori aurreko 
Udalak aurrera ateratako 
proiektua da, eta gu proiek-
tu horren alde gaude. Orain 
gure txanda da hori gara-
tzeko, herri jasangarria 
lortu nahi dugu, eta, noski, 
bergararren premiei eran-
tzungo dien herri orekatua 
nahi dugu".

Ingurumena 
"Udal eraikinek erabiltzen 
duten energia hobeto kudea-

tu nahi dugu, ahal den hei-
nean kontsumoa jaisteko. 
Bestalde, zabor eta hiri hon-
dakinak birziklatzeko apus-
tuari gogor ekingo diogu. 
Gure ustez, hiri hondakinak 
modu selektiboan batzea 
ezinbestekoa da. Horrez 
gainera, AHT eta Gueñes 
itsasoko goi tentsioko linea, 
gure proiektuak ez diren 
arren, herria zeharkatzen 
duten zatietan ahalik eta 
kalte txikien sortzeko lan 
egingo dugu. Bergarako 
bidegorri sarea handitu 
egingo dugu, egun herriko 
sareak gainontzeko herrie-
kin loturarik ez du-eta". 

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Bergararroi asko gustatzen 
zaigu kultura, bai sortu eta 
baita kontsumitzea ere; 
horretarako, gure asmoa 
antzoki anitza egitea da. 
Ez da antzerkirako soilik 
izango, erabilera anitz uga-
ri izango ditu. Horrekin 
batera, kaleko kultura ere 
garatuko dugu. Bergarak 

berezkoa duen herri giroa 
ere indartu nahi dugu. 
Horretarako, kultura ekin-
tzak deszentralizatu egingo 
ditugu. Kultura ekintzak 
ez dira erdialdean pilatuko, 
herriko auzo eta landa 
auzoetara ere eraman nahi 
dugu kultura".

euskara 
"Bergara oso herri euskal-
duna da, baina jende askok 
euskara dakien arren, jakin-
duria maila hori ez da 
askorik igartzen. Herri 
mailan akats txiki bat dau-
kagu; izan ere, euskara ez 
dugu behar beste erabiltzen. 
Errealitate horretatik alden-
tzeko, Bergarako ahalik eta 
eragile gehienekin jarriko 
gara harremanetan, euska-

ra dakien herria izatetik 
euskaraz bizi den herria  
izatera pasatzeko. Hori lor-
tuz gero, salto kualitatibo 
handia izango da Bergara-
rentzat. Gainera, UEMAko 
kide gara eta horrek ere 
asko lagunduko digu".

gizarte ongizatea 
"Oso kontzeptu zabala da 
hau. Krisiak errealitate 
berriak sortu ditu, eta, 
aurrekontu orokorra jaitsi 
egin den arren, gure erron-
ka nagusia da gizarte ongi-
zateak lortutako eskubideak 
bermatzea eta garatzen 
jarraitzea. Horretarako, 
zenbait plan abiaraziko 
ditugu; horietako bat dagoe-
neko onartua dagoen migra-
zio plana izango da. Plan 

horren bitartez, Bergarara 
iristen diren etorkinei 
herrian integratzeko bidea 
erraztuko die. Etorkinek 
era zuzenagoan ezagutuko 
dituzte gure kultura eta 
ohiturak; horrekin batera, 
guk ere euren kultura eta 
ohitura ezagutuko ditugu. 
Horrekin guztiarekin bate-
ra, Berdintasun Plana ere 
garatuko dugu. Plan hau 
onartuta, dago baina guri 
dagokigu herrian aurrera 
eramatea. Plan horren bitar-
tez, gizonezko eta emaku-
mezkoen arteko ezberdin-
tasunak ezabatzen saiatuko 
gara. Bestalde, aktibitate 
soziala indartu egin nahi 
dugu, eta, horretarako, 
pisuak alokatzeko orduan 
zubi-lanak egingo ditugu. 
Gainera, gure konpetentzia 
ez den arren, lana sortzeko 
merkataritza sustatuko 
dugu eta enpresak ere gure 
industrialdeetara erakar-
tzen saiatuko gara".

kirola 
"Herritar talde bat dagoe-
neko hasi da kirol ekintzei 
buruzko ikerketa sakona 
egiten. Horrekin bukatzean, 
Udal moduan gure gain 
hartuko dugu txosten hori. 
Herritarrek egindako infor-
me orokor horrek herrita-
rrek nahi duten kirol 
eskaintza ezagutzeko auke-
ra zuzena emango digu eta 
horri eutsiko diogu".

Jesus elortza | bilduko alkategaia

"hondakinak modu selektiboan 
jasotzea guztiz ezinbestekoa da"

jesUs 
elOrtZa

bergara.
51 urte.
langilea.

BerBa BItan

"herriak premiazko bi 
proiektu handi ditu: 
batetik, Errege 
Mintegiaren permuta; 
eta, bestetik, zaharren 
egoitza berria.

Mintegian udal 
liburutegia eta 
Zientzien Museoa 
egiteko aukera izango 
dugu. Zaharren 
egoitza, berritu 
beharrean, toki hobera 
lekualdatuko dugu, 
eta erabiltzaileen 
erosotasuna handitu".

"Mintegiaren 
permuta 
premiazkoa da" 

"bergarak 
kultura 
kontsumitu eta 
sortzen du"

"denen premiei 
erantzuten dien 
herria garatu 
nahi dugu"



gOIENA  |  2011-05-20  |  EgubAkoitzA 25udal eta foru hauteskundeak 2011      bergara

MONIkA bElAstEgI  |  bErgArA

Hemen EAJren programa-
ren ardatzak. 

hirigintza 
"Pozten gara guk aurreko 
agintaldian egindako proiek-
tuak jendearen gustuko izan 
direlako; Irala kalea, adi-
bidez. Proiektu hori guk 
egin genuen, nahiz eta orain 
exekutatu den, eta horren 
haritik jarraituko dugu 
hirigintzako beste proiektu 
batzuekin.

Bestalde, uste dugu ara-
zo ikaragarria dagoela tra-
fikoarekin Ibargarai, Frais-
kozuri, Masterreka gunean. 
Hori guztia bial bakar bihur-
tu da, ordu puntetan pila-
keta handiak izaten dira. 
Azken lau urteetan ez dugu 
irtenbiderik izan, areagotu 
egin da arazoa, eta guk 
irtenbidea emango diogu. 

Horrez gain, oso garran-
tzitsua da, gure ustez, apar-
kaleku publikoa egitea, 
duela lau urte esan genuen 
moduan. Orduan nahiko 
aurreratuta geneukan  

proiektua, baina, ikusi 
dugunez, ez da gauzatu eta 
ez dira alternatiba berriak 
mahai gaineratu".

Ingurumena 
"Diputazioak garapen iraun-
korreko atalaren barruan 
lan handia egin du. Guk, 
bide horretan jarraituz, 
esango nuke Bergaran oso 
garrantzitsuak direla ingu-
rumenari dagokionez gure 
nekazariak. Landa auzoe-
tako plangintza berria egin 
dugu eta adibide moduan 
jarriko nituzke Debagoie-
neko Landa Garapena eta 
Berpiztu programak. Alder-
di moduan ordu asko sartu 
ditugu horretan. Nekazariak 
dira gure ingurumena zain-
tzen duten pertsonarik 
garrantzitsuenak. Hortaz, 
behar dituzte zenbait azpie-
gitura, Landa Garapena eta 
Berpiztu programetan azal-
tzen dugun moduan, eta 
horren alde lan egingo 
dugu.

Energia berriztatzaileen 
arloan, berriz, bide berri 

bat dago industriak zabal-
tzeko, eta bide hori jorra-
tuko dugu Udaletik".

kultura, aisialdia, gazteak 
"Kultura ekoizpen maila 
handiko herria da Bergara. 
Azpiegitura batzuk jarri 
ditugu martxan, Aroztegi 
aretoa esaterako, baina 
musikarako auditorium 
baten beharra ikusten dugu, 
eta bada garaia horri bul-
tzada emateko. Ikusi behar-
ko dugu guztion artean 
nolakoa nahi dugun eta 
zenbat diru duen Udalak.

Gazteriaren kasuan ara-
zo larriena lan falta da eta 
hori da gazteek behar duten 
lehen gauza. Eta gure pro-
gramaren funtsa hortik doa. 
Bergarako industria nahi-

ko gainbehera dago, oso 
kezkatuta gaude egoera 
horrekin. Jendea langabe-
zian geratzen ari da eta 
gazteak, ikasketak bukatu 
eta aukerarik ez badute 
industrian kolokatzeko, kale 
gorrian geratuko dira".

euskara 
"Euskara sustatu nahi dugu, 
bai lan munduan, kalean, 
eskoletan… Garrantzi bere-
zia jarriko dugu ume eta 
gaztetxoengan; izan ere, 
azken urteetan Bergarako 
euskaran zein euskara 
batuan giro erdarakoi han-
dia dago. Aipatu nahiko 
nuke, baita ere, Aranzadik 
eta Aldundiak sinatu duten 
hitzarmena. Denborak arra-
zoia eman digu azkenean; 

pozgarria da Aranzadiren 
arazoa guk konpondu izana, 
neurri batean, mapa esko-
larrak aurrera egiteko".

gizarte ongizatea 
"Bergarako ahulenen alde 
egingo dugu beti, neurri 
bezala. Bestalde, gure nagu-
sien kasuan arazo nahiko 
larria dugu egoitzarekin, 
leku falta dagoelako. Duela 
lau urte Aldundiarekin nego-
ziatu genuen egoitza handi-
tzea eta hark lanen %75 
ordaintzea. Hori ez da egin 
eta ez da beste alternatibarik 
ipini. Bada, ahalegin berezia 
egingo dugu Bergarak leku 
handiagoa izan dezan erre-
sidentzian.

Bestalde, aipatu nahiko 
nuke elikagaien bankua. 
Horren alde ere egingo dugu, 
eta eskertzekoa da zenbat 
jende dabilen boluntario 
hor lanean. Hori da gure 
ongizatearen eredua".

kirola 
"Uztartu nahi ditugu kirol 
elkarteen ekimen pribatuak 
eta Udalaren Kirol Zerbitzua. 
Kirol egitura berria sortu 
behar dugu elkarlanean, eta 
finantzazio modu berriak 
bultzatu. Bestetik, haurrek 
bermatuta izan beharko 
lituzkete Agorrosingo ikas-
taroak, hainbesteko itxaron
-zerrenda barik. Horri buel-
ta emateko plangintza bat 
proposatuko dugu".

aintzane oiarbide | eajko alkategaia

"lana da gazteek behar duten lehena 
eta gure programaren funtsa hortik doa" 

aIntZane 
OIarBIde

Errenteria.
46 urte.
ikus-entzunezko saioen 
zuzendari eta ekoizlea.

BerBa BItan

"gure programaren 
funtsa industriaren 
garapena da. 
industriari bultzada 
handia eman behar 
zaio eta horretan 
saiatuko gara ekimen 
publiko eta pribatuekin.
bestalde, udal 
kudeaketa zorrotza 
egingo dugu. Ez zaigu 
ondo iruditzen krisi 
garaian kontratazioak  
%25 igotzea, azken 
lau urteetan egin duten 
moduan".

"Industriari 
bultzada eman 
behar zaio"

"Ibargaraiko 
trafiko arazoari 
irtenbidea 
emango diogu" 

"bada garaia 
auditoriumari  
bultzada 
emateko"
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Juanje Amasorrain ezagu-
na da herrian. Dendaria 
da; Irala kalean argazki-
denda dauka. 58 urte ditu 
eta independente moduan 
aurkeztu da Aralarko 
zerrendaburu. 

hirigintza 
"Azken urteetan, beste herri 
batzuetan gertatu den 
moduan, Bergara ere asko 
hazi da eta garapen handia 
izan du; batez ere, Ibargarai 
inguru horretan. Gauza asko 
oso ondo egin dira, baina, 
hirigintzari dagokionez, fal-
tan igartzen dut etxebizitza 
sozial gehiago. Alokairuko 
etxebizitza soziala bultza-
tzeko momentua dela uste 
dut, eta are gehiago orain 
bizi dugun krisi ekonomi-
koarekin. Horrek izan behar-
ko luke lehentasuna momen-
tu honetan".

Ingurumena 
"Bergaran oso berdegune 
politak ditugu, baina asko 
eta asko ez dira behar beza-

la erabiltzen, eta horrek pena 
ematen dit. Arrizuriagako 
parkea, esaterako, ahaztu 
samar egon da; txukundu 
eta herritarrendako zabaldu 
beharko litzatekeela uste 
dut. Santa Ana parkea ere 
zoragarria da, eta baita Erre-
kaldekoa ere. Bestalde, uste 
dut Artzamendi goian dagoen 
parkea edo berdegunea ere 
txukundu egin beharko litza-
tekeela".

kultura, aisialdia, gazteak 
"Gazteriak autonomoa izan 
behar duela uste dut. Gazteek 
euren ideiak dituzte eta euren 
proiektuak aurrera eraman 
behar dituzte. Ingurua eta 
ingurukoak errespetatzen 
dituzten neurrian, libre izan 
behar dute euren ideiak 
garatzeko. Udalak egin behar 
duena da, ahal duen neu-
rrian, gazteei euren proiek-
tuak garatzen lagundu. 
Aisialdiari dagokionez, 
berriz, uste dut Jardunek 
oso lan txukuna egiten due-
la eta lagundu egin behar 
zaiola bide horretatik jarrai 

dezan. Gauza bera diot San 
Joxepeko erretiratuen ingu-
ruan. Ekintza pila bat anto-
latzen dituzte eta oso garran-
tzitsua da egiten duten 
lana".

euskara 
"Bergara bezalako herri 
euskaldun baten euskararen 
aldeko aldarrikapenak egin 
behar izatea triste samarra 
iruditzen zait, baina egin 
beharrekoa da. Euskara 
bultzatu egin behar da; bul-
tzatu eta erabili: etxean, 
lagunekin, lantokian, 
kalean... Euskara gorroto 
dutenak euskarara gertura-
tzea oso zaila izango da, 
baina erakutsi behar zaie 
euskara ez dela kontra egi-
teko arma bat, euskara hiz-

kuntza ederra dela erakutsi 
behar zaie, harreman politak 
eta sendoak sortzeko balio 
duena. Euskara maitatu eta 
erabili egin behar dugu egu-
nero-egunero ahal dugun 
guztietan".

gizarte ongizatea 
"Udalak gizarte zerbitzuen 
programa sendoa bultzatu 
behar du; eta ez bakarrik 
baztertuta dauden pertso-
nendako, baita baztertzeko 
arriskuan dauden pertso-
nendako ere. Ez dugu nahi 
gure herritarren artean 
ezberdintasun nabarmenik 
egotea: batzuek dena eta 
gehiago izatea eta beste 
batzuek ezer ez. Guztiek 
minimo batzuk izan behar 
dituzte gizarteratu ahal iza-

teko eta gure artean gustu-
ra egoteko. Etorkinei ere 
lagundu behar diegu, noski, 
gizarteratzen lagundu; euren 
kultura daukate eta hori 
onartu behar dugu, baina, 
era berean, kultura integra-
tzailea sortu behar dugu. 
Amaitzeko, eta zaharren 
egoitzari dagokionez, Miz-
pirualde ez da toki apropo-
sa; mugikortasun arazo 
handiak dituzte. Badakit 
azken Udal Gobernua azter-
tzen ibili dela non kokatu 
zaharren egoitza, eta Poli-
gono ingurua ere aipatu 
izan da. Uste dut Poligonoa 
oso beteta dagoela, eta bes-
te toki batera mugituko 
nuke". 

kirola 
"Kirola oso garrantzitsua da 
eta argi dagoena da jendeak 
gero eta kirol gehiago egiten 
duela: bizikleta, mendia, 
futbola eta abar. Nik uste 
dut egin behar dena dela 
gaur egun dauden kirol jar-
duerak, ekintzak eta insta-
lazioak bultzatzea. Jendeari 
zabaldu behar zaion mezua 
da kirola oso garrantzitsua 
eta osasungarria dela. Kirol-
zaleek kirola eta kirol-jar-
duerak sustatu behar dituz-
te, eta Udalak horretan 
lagundu. Bestetik, aipatuko 
nuke Labegaraietako kirol-
degia apur bat utzita dagoe-
la eta txukundu egin behar-
ko litzatekeela".

jUanje
aMasOrraIn

bergara.
58 urte.
Dendaria.

BerBa BItan

"Dendaria naizen 
aldetik, asko 
kezkatzen nau herrian 
denda asko ixten ari 
direla azkenaldian. 
komertzio hori 
berreskuratzea oso 
garrantzitsua da, eta 
horretan lan egin 
behar dugu. udalak 
eta bedelkarrek 
harremanak sendotu 
dituzte, eta hori oso 
garrantzitsua da. bide 
horretatik jarraitu 
beharra daukagu".

"dendak ixten 
ari dira; horrek 
kezkatzen nau" 

Juanje amasorrain | aralarko alkategaia

"errentan emateko etxebizitza soziala 
bultzatzeko momentua dela uste dut"

"Euskara erabili 
egin behar dugu 
egunero, ahal 
den guztietan"

"zaharren 
egoitza tokiz 
aldatu beharra 
dago"
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Ezker Batua-Berdeen zerren-
daburua da Antonia Galiot. 
Herriari begira egin beha-
rreko lan garrantzitsuenak 
herritarren parte-hartzea 
bultzatzea, politika ekono-
miko berria martxan jar-
tzea, gizarte zerbitzuak 
gehitzea eta euskararen 
aldeko ekimenak sustatzea 
direla dio, besteak beste. 

hirigintza 
"Gizartera begirako hiri-
gintza aurrerakoia egin 
behar dela uste dugu. Hiri-
gintza mota honek pertso-
nak elkartu eta erlaziona-
tzeko balio behar izan du. 
Administrazio publikoak 
ere zoruaren inguruko era-
bakiak hartu behar ditu, 
interes publikoari garran-
tzia emanez, eta ez interes 
pribatuei. Eta herritarren 
parte-hartzea garrantzitsua 
dela uste dugunez, parte
-hartze hori sustatuko dugu, 
araudia eginda. Alokairu-
ko etxebizitza sozialak bul-
tzatuz, herrian hutsik dau-

den etxeak zerrendatu eta 
gazteei eskainiko dizkiegu. 
Mugikortasunaren alorrean, 
urbano zerbitzua martxan 
jartzea proposatzen dugu. 
Izan ere, autobus txiki bate-
kin herriko edozein toki-
tara hel gaitezke eta horrek 
aparkatzeko daukagun ara-
zoa konponduko du".

Ingurumena 
"Politika hau oso garran-
tzitsua da. Proposamen 
moduan, energia berrizta-
garriak erabiltzen dituzte-
nei laguntza publikoa ema-
tea, isuri eta hondakin 
toxikoen kontrol zehatza 
egitea eta kutsadura akus-
tikoaren aurkako ekintzak 
bultzatzea aurreikusten 
dugu. Zirkulazioa txikitu 

nahi dugu, garraio publikoa 
bultzatuta. Bertoko landa-
re espezien kontserbazio-
rako berreskurapenerako 
programa sustatuko dugu. 
Orokorrean, ingurumena-
ren alorrean egiten diren 
ekintza positiboak susta-
tuko ditugu. Abiadura Han-
diko Trena kapitalaren 
gutizia dela uste dugu, 
herriak ez du-eta hortik 
probetxurik ateratzen".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Inposatzen diguten ohitu-
ra kontsumisten kontra 
eginez, gizarteari begirako 
kultura laikoa bultzatuko 
dugu. Gure sustraien iden-
titatea bilatuko dugu. Kul-
tura garapena gauzatzeko 

bi bide jarraituko ditugu: 
kultura prezio merkeko 
ikuskizun moduan erakutsi 
eta Arte Eskola bultzatuta 
eta kultura elkarteei lagun-
duta. Gazteek euren ekin-
tzak egin ahal izateko 
guneak behar dituzte, eta, 
horregatik, irrati librea, 
gaztetxea eta mota horre-
tako ekintzak bultzatuko 
ditugu. Doako wi-fi guneen 
esparrua zabaldu nahi dugu, 
egun dagoen eskaintza han-
dituta. Gazteek Udalean 
euren lekua eduki behar 
dutela uste dugu, eta, ondo-
rioz, politika zehatzak gara-
tzeko herri kontseiluak 
sortuko ditugu. Gazteria 
naturalki sortzailea da, 
baina gazteria sortzaile ez 
bada, gizartean zerbait oker 
doa".

euskara 
"Euskara gure hizkuntza 
denez, euskararen alde 
egingo diren ekimen guztien 
alde egiteko konpromisoa 
hartzen dugu. Agente guz-
tiekin lan egingo dugu eta 

horiei gure babesa emango 
diegu. Udal euskaltegiei 
babesa emango diegu. Eta 
gure seme-alabak eskola 
euskaldun baten hezteko 
guraso elkarteekin lan egin-
go dugu".

gizarte ongizatea 
"Alor honetan erreforma 
fiskala eskatzen dugu. 
Gehiago ordain dezala 
gehiago duenak. Horrela, 
osasuna, hezkuntza eta 
pentsioak bezalako zerbitzu 
publikoak bermatuko dira. 
Hala eta guztiz ere, gizarte 
zerbitzuak gehitzea propo-
satuko dugu. Bergaran 804 
langabe daude orain eta 
horiekin komisio bat sortu 
behar da, enpresaburuekin 
elkarlanean jarduteko. Udal 
enpresak sortu eta horien 
kudeaketa publikoa bultza-
tzea beste bide bat izango 
da. Genero berdintasune-
rako plan integrala bultza-
tuko dugu, biktimak babes-
teko".

kirola 
"Gastu handia egin eta gero, 
ez dugu lortu kirolgunea 
hobetzerik, eta hori salatu 
egin behar dugu. Kirol 
elkarte guztien ekimenak 
babesten baditugu ere, gaz-
teei euren lekua eskainiko 
diegu eta haiengana heltzen 
saiatuko gara. Horretarako, 
eskola kirolari emango 
diogu garrantzia".

antOnIa 
galIOt

bergara.
52 urte.
Administraria.

BerBa BItan

"Ezkerreko aukera 
bakarra gara eta 
autodeterminazio 
eskubidea 
defendatzen dugu. 
krisi ekonomikoari 
aurre egiteko lan 
egingo dugu, politika 
ekonomikoa aldatzeko 
plan berriarekin. 
behin eta berriz diogu 
krisialditik ateratzea 
posible dela. Zatoz 
guregana 
demokrazian parte 
hartzera".

"Politika 
ekonomikoa 
aldatuko dugu"

antonia galiot | ezker batua-berdeak alderdiko alkategaia

"herritarren parte-hartzea bultzatzeko 
herri kontseiluak sortuko ditugu " 

"kulturan gure 
sustraien 
identitatea 
bilatuko dugu"

"gazteria 
sortzailea ez 
bada gizartea 
oker doa"

txOMIN MAdINA  |  bErgArA

Donostian jaiotakoa izan 
arren, Bergaran bizi da 
azken 30 urte hauetan. 
Agintaldi honetan alderdi 
sozialistak Udalean izan 
dituen bi zinegotzietako 
bat izan da.

hirigintza 
"Hirigintza arloan, orain 
arte burutu diren baina 
geldi dauden ekintzak babes-
ten eta sustatzen jarraituko 
dugu; esaterako, Errege 
Seminarioan garajeak erai-
kitzea. UNEDen permuta 
ere burutuko dugu. Horre-
taz gain, Barrenkale kalea 
oinezkoendako egingo dugu. 
Gazte eta langabeendako 
errentan hartzeko babes 
ofizialeko etxeak eraikitzea-
ren aldekoak ere bagara".

Ingurumena 
"Gerriko berdea babestu 
dugu beti, horren alde gau-
de eta Udalak ingurume-
naren alde hartutako neu-
rrien alde egingo dugu beti. 
Horretaz gainera, parke eta 

lorategi publikoen zahar-
berritzearen alde  gaude; 
esaterako, Arrizuriagakoa 
eta Errekaldekoa. Inguru-
menaz berbetan jarraituta, 
bosgarren edukiontziaren 
alde egiten dugu birzikla-
penerako: konpostajea egi-
teko modu arrazoizkoa da, 
garbiagoa eta ekonomikoa-
goa, eta horrela energia 
berriztagarrien alde egiten 
dugu".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Kultura gure gizartearen 
oinarria da, pertsona 
moduan aberasten gaitu, 
hazkundea da. Herrian ger-
taera oso garrantzitsuak 
ditugu: zinema, antzerkia, 
erakusketak... Horiek eska-
tzen dute ondo prestatuta-
ko lokala, espazioa izango 
duena. Horregatik, audito-
riuma eraikitzearen aldeko 
apustua egiten dugu, horrek 
eroango gaitu-eta izen han-
diko gertaera hauei mere-
zitako garrantzia ematera. 
Gazteriaren arloan, era-

kundeetatik gertu egotearen 
aldeko apustua egiten dugu, 
euren ahotsa entzun dadi-
la. Enplegua sortzeko poli-
tiken aldeko apustua egiten 
dugu, gazteak gara daitezen, 
pertsona moduan hazi eta 
emantzipatu".

euskara 
"Gure herrian lortu da eus-
kara hitz egiten duen jen-
dearen kopuruan hazkun-
de garrantzitsua egotea: 

bizitzako esparru ezberdi-
netan euskararen erabilerak 
eta haren normalizazioak 
pauso erraldoiak eman ditu, 
baina beti dago gehiago 
egiteko. Euskara denon 
ondarea da, bakoitzak ahal 
duen neurrian, denok era-
bili behar duguna. Alderdi 
sozialistak, guk, horren 
alde lanean jarraituko dugu 
hau horrela izan dadin: 
denon ondarea dela uste 
dugu. Udalarekin politikak 

sinatuko ditugu hori horre-
la izateko; bizitzako eta 
herriko esparru guztietan 
erabiltzeko".

gizarte ongizatea 
"Gizarte kontuetan gauza 
asko dago egiteko, eta hori, 
beste gauza askoren artean, 
Udalak dituen baliabideen 
araberakoa da. Beste gau-
za batzuen artean, doako 
osasun zerbitzu eta hez-
kuntza herritar guztientzat 
ere badakar gizarte ongi-
zateak. Bestalde, baita 
baliabiderik ez dutenak, 
beharra duten pertsonak, 
Udalera joan ahal izatea, 
eta eurendako diren onda-
sunak euren esku jar-
tzea".

kirola 
"Alderdi sozialistan uste 
dugu gutxienen kirolen alde 
egin behar dela; esaterako, 
gimnasia erritmikoaren 
alde. Beste kirol batzuk 
sarriago praktikatzen dira. 
Kirola eskoletatik sustatu 
gura dugu, baita gazteriaren 
artean ere; izan ere. Kiro-
la osasuna da, poztasuna, 
dinamismoa, bizi kalitatea, 
eta jendea elkarrengana 
hurbiltzea dakar. Gura dugu 
kirola eskola barrukoa eta 
kanpokoa izatea; ikas-ga-
raian lantzea, eta baita 
hortik kanpo ere. Kirolak 
indarra ematen digu, baita 
osasun fisikoa ere".

mari Carmen barrenetxea | pse-eeko  alkategaia

"errege seminarioko patioan garajeak 
eraikitzea sustatu eta babestuko dugu" 

MarI carMen 
Barrenetxea

Donostia
53 urte.
Etxekoandre eta ikaslea.

BerBa BItan

"alderdi sozialistatik 
eskatzen dut jendea ez 
dadila hauteskunde 
egunean etxean 
geratu, joan dadila 
botoa ematera;  
honekin gure 
ordezkariak 
aukeratzeko eskubidea 
erabiltzen dugu.  

nik alderdi 
sozialistaren aldeko 
botoa eskatzen dut, 
baina jendea mobiliza 
dadila, aukera dezala 
eta erabaki".

"Maiatzaren 
22an, jendeak 
bota dezala"

"Euskaran 
pauso erraldoiak 
eman arren, beti 
dago egitekoa"

"gazteak 
erakundeetatik 
gertu egotea 
gura genuke"

"Hirigintzan, 
barrenkale kalea 
oinezkoendako 
egingo dugu"

"Auditoriuma 
eraikitzearen 
aldeko apustua 
egiten dugu"
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Herritar bakoitzari haus-
narketa egiteko eskatzen dio 
Garitaonandiak. "Alderdi 
guztiek indarkeria gaitzesten 
dutenez, orain beste pauso 
bat jotzera deitzen ditugu". 
Haren ustez, politikak eta 
errealitateak hurbilago egon 
behar dute. Politikari guztiak 
herriaren mesedetarako 
daude, eta hori da Berdeen 
helburu nagusia, Bergara 
hobe eta jasangarriena lor-
tzeko helburuarekin.

hirigintza 
"Zirkulazioa hobetzeko, 
Labegaraietan eta gasolin-
degi parean aparkaleku 
gehiago jartzea proposatzen 
dugu. Aparkalekuok herri-
gunearekin urbano zerbitzu 
batekin lotuko genituzke. 
Gure asmoa argia da: herri 
barruko zirkulazioa desbi-
deratzea".

Ingurumena 
"Puntu hau da gure alder-
diaren ardatz nagusia. Adi-
tuen hitzetan, 50 urte barru 

berotegi efektuaren ondo-
rioek ez dute atzerapausorik 
izango; horregatik, martxan 
jartzeko garaia iritsi da. 
Ibaiak garrantzi handia 
dauka herriarentzat eta 
araztegi planek ez dituzte 
herri osoko urak tratatzen. 
Guk errealitate hori aldatu 
egin nahi dugu. Ibaiaz gai-
nera, gure basoek ere zain-
tza berezia eskatzen dute. 
Horretarako, Debabehe eta 
Debagaraiak egindako pla-
nari helduko diogu. Lursail 
publikoetatik helduko genio-
ke plan honi, eta apurka 
jabego pribatua gehitzeko 
hainbat plan jarriko ditugu 
martxan. Hori guztia gutxi 
balitz, berde garenez, pape-
raren erabilera ere txikitu 
egingo dugu. Buzoneoa era-
bili beharrean, kartelak 
ipiniko ditugu eta epea amai-
tu ostean kendu egingo 
ditugu kartelok".

kultura, aisialdia,  
gazteak 
"Gazteen alorrean langabe-
zia da herri honek duen 

arazo nagusia. Langabezia 
txikitzearen alde egingo 
dugu eta ahalegin guztiak 
egingo ditugu pertsona bat 
urte bat baino gehiago lan-
gabezian ez egoteko. Hori 
lortzen ez badugu, gure 
gestioa frakasotzat joko 
genuke eta hurrengo hau-
teskundeetan gure alderdi-
ko zerrendaburu langabe-
zian epe luzez egon den 
pertsona bat jarriko dugu. 
Herri kontsulta baten bitar-
tez aukeratuko genuke 
Berdeen hurrengo alkate-
gaia".

euskara 
"Herrian elkarte asko ditu-
gu eta urte hauetan lan 
polita egin dute. Hala ere, 
oraindik euskaldun berri 

asko dago hemen. Gure 
ustez, herri mailan, eus-
kaldun berriek euskara 
erabil dezaten giroa ez da 
aproposena, eta euskaldun 
berri hauek herrian eus-
kara erabil dezaten ekimen 
berriak sortzea ezinbestekoa 
da. Guk euskaldun berri 
bat eta euskaldun zahar 
bat elkartzea proposatzen 
dugu; horrela, euskaldun 
berriaren euskara indar-
tzeaz gainera, herrian eus-
kara erabiltzera ohituko 
genuke".

gizarte ongizatea 
" Lehenik eta behin, herrian 
ze behar eta zenbat dauden 
jakitea ezinbestekoa dela 
uste dugu. Gure ustez, 
herritarren kexak nora 

iristen diren eta nola kudea-
tzen diren jakitea ere ondo 
legoke. Udalak, osakidetzan 
gertatzen den moduan, 
herritarren eskakizunak 
zein puntutan dauden jaki-
naraztea behar-beharrezkoa 
da. Nik udaletxean hainbat 
kexa jarri izan ditut, eta, 
arazo horiek ez konpontzeaz 
gainera, ez dut erantzunik 
jaso, eta hori ez da bidez-
koa. Ziur nago jende askok 
ere kexa bera duela. Herri-
tarrek helarazitako kexei 
jarraipena egitea beharrez-
koa dela uste dugu".

kirola 
"Bergarak dituen kirol 
azpiegiturak zaindu eta, 
kasu batzuetan, berritu 
egin behar dira. Bergara-
ko Berdeen ustez, kirola 
mugimendua da; horre-
gatik, ziburuetatik hasi 
eta kiroldegietaraino, guz-
tiak konpontzea beharrez-
koa dela uste dugu. Horre-
tarako, baina, aurrekon-
t u a  e z i n g o  d a  k i r o l 
partidatik atera. Kirol 
arloak duen dirua banda-
lismoak egindako kalteak 
ordaintzeko erabili beha-
rrean, beste toki batzue-
tatik atera beharko litza-
tekeela uste dugu. Gauzak 
horrela, kirol azpiegiturak 
indartu eta berritzeaz 
gainera, aktibitate ugari 
martxan jartzeko aukera 
izango genuke".

Josu garitaonandia | bergarako berdeak-eko alkategaia

"gazteek pairatzen duten langabeziak 
bereziki kezkatzen gaituen gai bat da" 

jOsU 
garItaOnandIa

bergara.
43 urte.
metagrako langilea.

BerBa BItan

Berdeak - Verdes

"berdeok 
herriarentzat lan egin 
nahi dugu. 
ingurumena, gazteria 
eta kirola zainduta 
eta, nola ez, ekonomia 
jasangarria 
bultzatuta.

Egun, politikariek 
zazpi urtez lan egin 
ostean erretiro osoa 
jasotzeko aukera 
dute, eta hori ez da 
bidezkoa, gu eskubide 
horren kontra gaude 
eta egongo gara".

"Politikarien 
erretiro osoa 
gaitzesten dugu" 

"Ingurumena 
zaintzeko 
planak ez dira 
atzeratu"

"Azpiegiturak 
berritzeaz gain, 
kirol ekintzak 
sortuko ditugu"

D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a

gOIena.net 
AlkAtEgAiEn ElkArrizkEtAk EtA HErriz HErriko biDEo guztiAk, HEmEn:
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alkategaIeI 
elkarrIZketak

uDal eta foru
hauteskunDeak 2011



gOIENA  |  2010-05-20  |  EgubAkoitzA 29  oñati

MIrEIA bIkuñA  |  oñAti

Oñatiarra jaiotzez, 60 urte 
ditu eta azken bostetan Oña-
tiko alkatea izan da. Aurre-
tik Lagun Aron egin zuen 
lan kooperatibista moduan. 
Merkataritza-peritu ikaske-
tak egin zituen. Bi seme
-alaba ditu, euren bikote-
kideekin, eta biloba txikia: 
Ekain. Ezkonduta dago. 
EAJren programak bost 
ardatz ditu, eta helburu 
guztiak lortzeko "lana, lana 
eta lana" agintzen du. "Zin-
tzotasunez, berdintasunez 
eta gardentasunez egingo 
dugu lan", esan digu.

hirigintza 
"Orain arte egin dugun 
moduan, herri atseginagoa 
egiten jarraituko dugu: 
espaloiak zabaldu eta bide-
gorria txertatzen jarraitu-
ko dugu. Bestalde, San 
Lorentzo eta Errekaldeko 
eraberritzeak bukatuko 
ditugu. Gainera, oraindik 
ez dugu erabaki zeintzuk, 
baina haurrendako bi jolas-
gune estali egingo ditugu. 

Gure apustua da herri jasan-
garriago baten alde egitea. 
Bide horretatik jarraituko 
dugu".

Ingurumena 
"Bosgarren edukiontziaren 
alde egin dugu, eta lanean 
jarraituko dugu. Gainera, 
energia jasangarriak gara-
tzeko ekintza plana abia-
raziko dugu. Gure ardure-
tako bat izango da landa
-auzoen hobekuntzan lan 
egitea, eta nekazaritza eta 
abeltzaintza sektoreetan 
enplegu sorrera sustatzea-
gatik hobariak emango 
ditugu. Bestalde, herri ingu-
ruetako eremuetan oinez-
koendako ibilbideak sen-
dotuko ditugu: gure asmoa 
da gerriko berdea sortzea. 
Gainera, herrian ditugun 
ibilbide naturalak hobetu-
ko ditugu: Zañartun argi-
teria aldatu genuen, eta 
orain, Olapoto inguruan 
dagoen Kilometroak egu-
neko ibilbidea txukunduko 
dugu. Bestalde, Alkateen 
Ituna sinatzeagatik bete 

beharreko konpromisoak 
beteko ditugu".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Herriko kultura taldeek eta 
eragileek sortzen dituzten 
ekimenak babestu egingo 
ditugu: antzerkigintzan, 
kultura ondarearen gainean, 
literaturan... Musika egiten 
diharduten taldeendako lokal 
berriak prestatuko ditugu. 
Bestalde,  ETEO egondako 
eraikinari zer erabilera eman 
diezaiokegun zehazteko ideia 
lehiaketa egingo dugu, eta 
natura-turismoa bultzatuko 
dugu. Bestalde, aisialdirako 
ortuak martxan ipiniko ditu-
gu: norberaren erabilerara-
ko edo produktuen salmen-
tarako".

euskara 
"Hainbat eragileren lagun-
tzarekin lortu dugu herri-
ko  hizkuntza normalizazioa 
%80-85 inguru izatea. Herri 
euskalduna gara eta izae-
ra hori mantendu behar 
dugu, kosta ahala kosta. 
Gainera, etorkinen eta 
batez ere haur-etorkinen 
bertakotze programa indar-
tu egingo dugu. Oñatira 
datozenak gizartean inte-
gratzea ezinbestekoa da".

gizarte ongizatea 
"Pertsonak dira EAJren 
programako ardatz nagu-
sietako bat, batez ere 
pobrez ian daudenak. 
Gizartearen bizitza irau-
pena  asko  luza tu  da 
gurean, eta, hori kontuan 

hartuta,  ekintza bereziak 
antolatuko ditugu nagu-
sien zahartzaro osasun-
tsuak aurrera eramateko: 
esperientzia eskola mar-
txan jartzeko asmoa dau-
kagu, besteak beste. Bes-
talde, larrialdietarako 
etxebizitzak martxan ipi-
niko ditugu. San Martin-
go babes ofizialeko azken 
blokean egokituko ditugu 
sei etxebizitza. Era berean, 
Enplegu Plana eta ema-
kumeen inguruko progra-
mak sustatzen jarraituko 
dugu".

kirola 
"Kirola oso garrantzitsua  
da Oñatin. Kirolari asko 
daude: batzuk federatuak 
eta besteak popularrak.  
Urrutxuko kirolgunea aran-
tza da guretako, ezin izan 
dugulako osotasunean egin. 
Baina zorra daukagu  atle-
tismo sailekoekin. Entre-
natzera Zumarragara joa-
ten dira. Hori horrela, 
Urrutxun atletismo pista 
egingo dugu. Bestalde, oña-
tiar askok jokatzen dute 
tenisean, baina eguraldia-
rengatik oso baldintzatuta 
daude. Hori horrela, tenis 
pistetako bat estali egingo 
dugu. Aloña Mendi kirol 
elkartea eta Antxintxiketan 
oso inportanteak dira gure-
tako, eta horiek ere babes-
tu egingo ditugu hurrengo 
agintaldian".

lourdes idoiaga | eajko alkategaia

"oñati jasangarriago eta atseginago 
baten alde lanean jarraituko dugu"

lOUrdes 
IdOIaga 

oñati.
60 urte.
merkataritza-peritua.

BerBa BItan

"Oñatiarren bizi 
kalitatea hobetzea da 
helburu nagusia, eta, 
horretarako, 
esperientziadun 
zerrenda aurkezten 
dugu. Etengabeko 
hobekuntzarekin 
konprometitzen gara, 
eta programa 
berritzailea daukagu 
esku artean. giza 
balioak indartuko 
ditugu. Oñati 
humanoagoa egingo 
dugu".

"Programa 
berritzailea 
daukagu"

"gerriko berdea 
sortuko dugu 
herria 
inguratzen"

"Atletismo pista 
egokituko dugu 
urrutxun; zor 
diegu"
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IrAtI gOItIA  |  oñAti

Mikel Biainek politikan ez 
du militantzia aktiborik 
izan, baina ilusioz beteta 
dator. Oñatiarrekin batera 
herri bizia eratu nahi du. 

hirigintza 
"Etxebizitza alorrean, etxe-
bizitza publikoaren aldeko 
apustua egiten dugu eta 
garrantzitsua deritzogu 
horretarako lur erreserba 
bermatzeari. Bestalde, egun 
dauden etxe hutsen erabi-
lera bultzatu behar da. 
Oñatiarrei, gazte zein hel-
duei, egokitutako etxe tipo-
logia bultzatu behar da. 
Hor aipatu behar da ETEO-
ko eraikin zaharrerako 
dugun proiektua: alokairu-
ko apartamentu txikiak 
egitea.

Guretzat beste aspektu 
garrantzitsu bat bidegorri 
sarea bukatzea da. Oinez-
koentzako ibilbideak kon-
pontzeko beharra ere badago. 
Eta azkenik, plazako pilota-
lekuan aisialdigunea sortze-
ko aukera ikusten dugu, 

frontoia estalita. Horrek eka-
rriko luke Santa Marinako 
merkatua behera jaitsi eta 
bi merkatuak bateratzea".

Ingurumena 
"Ingurumena nekazaritza 
eta hirigintzarekin harre-
man estuan egon beharreko 
gaia da. Basogintzan, gure 
apustua da: bertako lur jabe 
eta baserritarrek espezie 
autoktonoen alde egitea.

Zabor kudeaketaren 
ereduari dagokionez, atez 
atekoaren aldeko hautua 
egiten dugu. Frogatu da   
eredu hori erabilita %85e-
ko birziklapen tasak lortzen 
direla. Beraz, erraustegia-
ren makro-proiektua ez 
dago, inondik inora, justi-
fikatuta. Erraustegiak zor-
petze maila ikaragarria 
dakar gipuzkoar guztiontzat 
eta ingurumenarentzat izu-
garrizko kaltea".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Kultura ikusten dugu herri-
tik irteten den espresio 

bezala. Oñatiko koadrila, 
elkarte edo auzoetatik sor-
tzen diren ekimenak dira 
guretzako garrantzitsuak. 
Horrela, uste dugu herriko 
kultura programazioak hor 
oinarritu beharko lukeela 
nagusiki. Baina gure pro-
posamen konkretuak ere 
baditugu: txokolatearen 
interpretaziogunea egitea, 
gaztelekua kafe antzoki 
publiko bilakatzea eta ETEO 
kultura eta arte sorkuntza-
rako gune bilakatzea".

euskara 
"Euskara gure herriko iden-
titate elementu nagusi iza-
ki, bereziki zaindu beha-
rreko arloa da. Udalak Udal 
Euskaltegiaren aldeko apus-
tua egin behar duela uste 

dugu. Bestalde, UEMAn 
sartzeko hautua egiten 
dugu. Etorkinak euskal-
duntzeko plangintza baten 
beharra ere ikusten dugu; 
horrek Udal Euskaltegia-
rekin batera joan behar 
du".

gizarte ongizatea 
"Zaharrei dagokienez, Bizi-
tza Plan Independentearen 
aldeko apustua egiten dugu. 
Jende adinduarentzat kali-
tatearen ikuspegitik eredu 
egokiena da eta ikuspegi 
ekonomikotik jasangarrie-
na. Egia da, baina, gaur 
egungo ereduarekin batera 
uztartu behar dela. Bestal-
de, aipatu behar da edade-
ko jendea zaintzen lan 
egiten dute pertsonek for-

mazio aldetik behar batzuk 
dituztela, eta, alde horre-
tatik, Udalak badu lana 
egiteko. Guk argi dugu etxez 
etxeko laguntza zerbitzuan 
herriko jendearen aldeko 
apustua egin behar dela, 
eta hor lanpostuak sortze-
ko aukera ikusten dugu. 
Hein batean, kalitatearen 
aldeko apustua egiten 
dugu.

Etorkinei dagokienez, 
udal mailan harrera pro-
tokolo bat egin beharra 
dago. Atzerritarrak Oñati-
ra heltzen direnean jakin 
dezaten zer zerbitzu eta 
baliabide dituzten euren 
eskura.

Emakumea, berriz, apar-
teko arlo bezala ikusten 
dugu. Diagnostiko bat egin 
eta hori oinarri hartuta lau 
urteko plangintza egiteko 
asmoa dugu".

kirola 
"Herriko eragile ezberdi-
nekin elkarlanean progra-
ma orokorra sortu beharra 
dago. Guk uste dugu kiro-
la ikuspegi konpetitibotik 
ez ezik, balioen ikuspegitik 
ere landu beharreko gaia 
dela. Ditugun proposamen 
zehatzak honakoak dira: 
Azkoagaingo aparkaleku 
arazoa konpontzea, plazako 
pilotalekua estaltzea eta 
San Lorentzoko kirol ins-
talazioak berritzeko proiek-
tua egitea".

mikel biain | bilduko alkategaia

"herritarren parte-hartzea eta euren 
ekimenak dira garrantzitsuak guretzat" 

MIkel BIaIn

oñati.
33 urte.
langilea.

BerBa BItan

"guk oñatiarrei epe 
luzerako herri proiektu 
konprometitua eta 
koherentea 
eskaintzen diegu. 
azken batean, Oñati 
beste era baten 
eraikitzeko apustua 
egiten dugu, ikuspegi 
aurrerakoi batetik eta 
herri partaidetza 
oinarri izango duena. 
gu ez gatoz orain 
artekoa desegitera, 
gure jarrera 
eraikitzailea da".

"Oñatiarrekin 
batera eratu nahi 
dugu Oñati" 

"gure jarrera 
eraikitzailea da, 
proposamen 
zehatzekin"

"EtEO bilakatu 
nahi dugu arte 
eta kultura 
sortzeko gune"
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MIrEIA bIkuñA  |  oñAti

Miren Arregi Oñati Ezke-
rretik koalizioko kide izan 
da azken agintaldian. Maia-
tzaren 22ko udal hautes-
kundeetara zerrenda pro-
pioa aurkeztuko du Arala-
rrek, eta hura izango da 
zerrendaburu. Giza Balia-
bideetan lizentziaduna, 31 
urte ditu.

hirigintza 
"Herri orekatu eta bizigarri 
baten alde egiten dugu. 
Herritarren parte-hartzea-
rekin eraikitako herria gura 
dugu. Bizi ahal izateko 
herriak gura ditugu. Iraun-
kortasuna txertatu nahi 
dugu hirigintza arloko gara-
penean, hori delako herria 
bizigarriagoa egiten duena. 
Gure lehentasunak dira: 
oinezkoendako guneak ber-
matzea eta etxebizitza 
berrietan alokairuko etxe-
bizitza sozialak bultzatzea. 
Merkataritza arloan oso 
inportantea da merkatari 
txikien alde egitea. Gaine-
ra, bizikletak aparkatzeko 

gune gehiago egingo ditugu, 
eta garraio publikoaren 
alde egingo dugu".

Ingurumena 
"Oñati osasuntsuagoa gura 
dugu, bizi kalitate hobea 
duena eta ingurumena erres-
petatzen duena. Gure kon-
promisoak dira: ingurumen 
arloko heziketa eta sentsi-
bilizazio kanpainak egitea, 
landa-garapena eta ortu eko-
logikoak bultzatzea,  eta 
uraren kultura bultzatzea, 
kontsumoa murriztuta. Bes-
talde, bereziki zainduko 
ditugu herriko lorategiak".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Kultura bizipen bezala 
ulertzen dugu. Hori horre-
la, herriko talde eta eragi-
leak dira gure motorra,  
eurak dira bizia ematen 
diotenak: merkatariak, 
ikastetxeak, elkarteak... 
Herriak dituen beharrak 
zehazteko haiekin guztiekin 
egingo dugu berba. Bestal-
de, auzoetako jaiak babes-

tu eta diruz lagunduko 
ditugu, oso inportanteak 
dira-eta. Umeen aisialdira-
ko ekintza gehiago antola-
tuko ditugu, ez bakarrik 
Gabonetan eta udako opo-
rretan. Bestalde, gazteak 
oso inportanteak dira eta 
babestu egingo ditugu".

euskara 
"Euskara eta euskararen 
normalizazioa herriko espa-
rru guztietara zabalduko 
dugu. Dena den, euskararen 
aldeko lanean guztion ekar-
penak ezinbestekoak dira. 
Askotan, euskara kultura 
erreferente moduan ikusten 
da, eta bigarren mailan 
geratzen da. Guk euskara 
maila horretatik kendu eta 
komunikaziorako erremin-

ta gisa erabiliko dugu. 
Oñatiar gehiengoa euskal-
duna da. Hori horrela, 
UEMAn sartzeko apustua 
egingo dugu. Euskara ez 
da galtzen ez dakienak ikas-
ten ez duelako, dakienak 
egiten ez duelako baizik. 
Hori horrela, bizi gaitezen 
euskaraz eta egin dezagun 
euskaraz!".

gizarte ongizatea 
"Gizarte ongizatean gure-
tzako garrantzitsuena da 
arlo honetako gabeziak 
zeintzuk diren antzeman, 
eta horiei irtenbidea ema-
ten ahalegintzea. Hori bai, 
lehentasuna emango diegu 
umeei, gazteei eta hiruga-
rren adinekoei. Aralarko 
kideek herritar guztien alde 

lan egiteko konpromisoa 
hartzen dugu, inolako baz-
terketa barik, dela jatorria, 
hizkuntza, arraza, adina 
edo sexu joera. Herria gara-
tzeko inportanteak diren 
alorretan herritarren par-
te-hartzea bultzatzeko aha-
legina egingo dugu. Oñati 
solidarioa eta demokratikoa  
izatea lortu behar dugu.

Arlo honetan kontuan 
hartuko ditugu lehen mai-
lako gizarte arreta berma-
tzea eta etorkinen parte
-hartzea bultzatzea. Azken 
horiei euskara ikastaroak 
emango dizkiegu, euskal-
duntze aldera lehen pausoak 
eman ditzaten. Bestalde, 
egun, bazterketak eta pobre-
ziak ezaugarri zehatzak 
ditu: emakumearekin eta 
iraupen luzeko langabezia-
rekin zerikusia duten ezau-
garriak".

kirola 
"Bizi kalitate oneko gizar-
te aurreratuetan ezauga-
rrietako bat da kirola egi-
tea. Hori horrela, kirola 
egiteko azpiegiturak babes-
tuko ditugu. Ezinbestekoa 
da igerileku berria egitea. 
Egun daukaguna txiki gera-
tu da. Kirol arloan izango 
ditugu kontuan: eskola 
kirola sustatu, kirolaren 
balioak indartu eta kirol 
elkarteak sendotzea. Euskal 
kirola indartzeko apustua 
egingo dugu".

miren arregi | aralarko alkategaia

"bizi izateko herriak gura ditugu, eta  
oñati horietako bat izango da"

MIren 
arregI

oñati.
31 urte.
Administrari komertziala.

BerBa BItan

"bost balio zabaldu 
gura ditugu: 
ezkergintza, 
bakegintza, 
herrigintza, 
politikagintza eta 
euskalgintza. gure 
proiektua ezkertiarra, 
abertzalea eta 
euskalduna da. Oñati 
eraikiko dugu 
abertzaletasunetik, 
betiere aniztasuna 
aintzat hartuta. lan 
egiteko konpromisoa 
eta ilusioa daukagu".

"lan egiteko 
konpromisoa eta 
ilusioa daukagu" 

"Iraunkortasuna 
txertatuko dugu 
hirigintza arloko 
garapenean"

"uEMAn 
sartzeko 
apustua egingo 
dugu" 
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JulEN IrIONdO  |  oñAti

Gizarte ongizatea jotzen du 
Amaia Intzak Hamaikaba-
ten eta alderdiaren propo-
samenen bizkarrezur; kiro-
lari dagokionez, San Loren-
tzoko gunea egokitzea 
proposatzen du; eta kultu-
ra arloan egungo herri 
ekimenen sarea mantentzea, 
baina, era berean, beste 
kultura espresio batzueta-
ra irekitzea. 

hirigintza 
"Aurreko agintaldian plan-
teatutako proiektu gehienak 
burututa daude. Beraz, 
oraingo asmoa da egitea 
duela lau urteko irisgarri-
tasun planaren zabaltzea: 
kasu honetan, osasun etxea-
ren ingurua, San Juan kalea 
eta unibertsitate inguru 
hori irisgarria bihurtzea. 
Bestetik, nahi dugu auzo-
gune berriak bizigune ego-
kiak izatea; hor dugu San 
Martin, eta inguruko zuhaiz-
tia aisialdirako errekupe-
ratzea ideia ona litzateke. 
Azkenik, hor ditugu Casa-

blanca bezalako auzogune 
degradatuxeagoak, eta 
horietan erreparatzea eta 
horiek eraberritzea ideia 
egokia dela pentsatzen dugu 
Hamaikabaten".

Ingurumena 
"Oraintxe hasi dira Aran-
tzazu eta Urtiagain arteko 
saneamendu obrak. Ingu-
ruari mesede handia egin-
go dioten lanak dira. Aurre-
ko agintaldian ere egin zen 
lan horretan; hartu ziren 
erabakiak ingurumena 
zaintzeko eta apustua egin 
da, adibidez, energia berriz-
tagarrien aldetik: eguzki 
plakak jarri dira azokan 
eta kiroldegian, eta hortik 
jarraitu behar da, baita 
energia mota berrien auke-
ra aztertuz ere; energia 
termikoarena, adibidez. 
Bestalde, eraikinetan ener-
gia kontsumoaren aurrez-
penaren aldeko apustua 
egiteko prest gaude, eta, 
jakina den moduan, bosga-
rren edukiontziaren aldeko 
apustua egiten dugu".

kultura, aisialdia,  
gazteak 
"Azken lau urteetan neu 
izan naiz Kultura batzor-
deburua eta hasieratik oso 
doitze ekonomiko gogorrak 
egin behar izan ditugu. 
Apustua edo nahia izango 
litzateke orain arte bezala 
daukagun herri ekimen 
sare hori mantentzea, horri 
babesa ematea, baina baita 
irekitzea beste kultura 
espresio anitzago batzue-
tara. Eta bestetik, oso ideia 
ona izango litzateke etor-
kinek dakarten aberasta-
suna ikusi eta aprobetxatzea 
oñatiarrentzat ere aberas-
garri izateko. Aisialdiari 
dagokionez, haurtxo txi-
kientzako dinamizazio pla-
nak jarri beharko lirateke 

martxan; asteburuetan gero 
eta guraso gehiago geratzen 
dira Oñatin eta haiendako 
oso aukera ona litzateke 
asteburuetan seme-alabekin 
gauzak egin ahal izateko 
plan batzuk garatzea".

euskara 
"Euskararen alde asko egin 
dute Oñatiko taldeek eta 
erakundeek ere egin dituz-
te planak. Baina uste dut 
ez garela erlaxatu behar 
eta euskararen aldeko bes-
te gauza batzuk, agian krea-
tiboagoak, egin beharko 
ditugula. Etorkinei begira 
ere, uste dut integraziora-
ko oso tresna inportantea 
dela, haiek euskaran mur-
gilduz gizarte kohesioa 
lortzeko".

gizarte ongizatea 
"Gaur egungo egoera eko-
nomikoa dela eta, jende 
kopuru bat lanik gabe, 
egoera larrian geratu da; 
familia sostengu garrantzi-
tsua da, baina Udaletik 
ekimenak jarri beharko 
lirateke martxan jende 
horrek bere bizitza-erritmo 
normala errekupera dezan. 
Bestetik, gure gaur egungo 
gizartean zahartzea da ara-
zorik larrienetakoa, eta 
ahalegina egin behar dugu 
pertsona nagusiak euren 
etxebizitzetan mantentzeko 
ahalik eta duintasun han-
dienarekin, horretan dihar-
duten erakundeei lagun-
tzeko eta haietan inberti-
tzeko, ahalik eta zerbitzu 
onena eman dezaten. Azke-
nik, oso inportantea da 
beharra dutenak zaintzen 
dituzten familiako zaintzai-
le horiek zaintzeko progra-
mak garatzea".

kirola 
"Kiroldegia nahiko masifi-
katuta dago gaur egun. San 
Lorentzoko gunea erabe-
rritu beharko litzateke 
kiroldegian lasaiago ibili 
ahal izateko. Beste arazo 
bat da kirol minoritarioek 
ez dutela zabalpen egokirik. 
Egin beharko litzateke nola-
baiteko dibulgazio lana kirol 
horiek ezagutzeko eta jen-
deak haiek aukeratzeko 
bidea izan dezan".

amaia intza | hamaikabateko alkategaia

"langabeek bizitza-erritmo normala 
berreskuratzeko ekimenak behar dira"

aMaIa 
IntZa

oñati.
37 urte.
irakaslea.

BerBa BItan

"gobernantzaren, 
politika publikoen 
eredu berrietan indar 
egin nahi dugu, ze 
horrekin protagonismo 
handiagoa emango 
baitzaio gizarte 
zibilari. bestetik, 
kontuan izanda bizi 
dugun krisi 
ekonomikoa, 
inportantea da 
hamaikabateko 
zerrendan goazen 
pertsonok dugun 
esperientzia".

"gizarte zibilari 
eman behar zaio 
protagonismoa"

"zaintzaileak 
'zaintzeko' 
programak egin 
behar dira"

"Etorkinen 
integraziorako 
tresna ona da 
euskara"
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MAIdEr ArrEgI  |  ArrAsAtE

Aurtengoa hirugarren agin-
taldia du zerrendaburu gisa 
Karmelo Perezek.

hirigintza 
"ETEOko gunean dauden 
eraikinak berrerabiltzea 
proposatzen dugu. Aisialdia, 
kultura eta kirola batuko 
genituzke. Bertan egongo 
lirateke arlo horiei dagoz-
kien elkarte eta udal ins-
talazioak. Hala, gastu oro-
korra aurreztuko genuke. 
Oñatiko zentro zibikoa 
izango litzateke. Larrañako 
institutuan dauden kirol 
instalazioak ere berresku-
ratu nahiko genituzke 
herritarrendako. Auzota-
rrekin elkarlanean, auzoe-
tan hondatuta dauden 
guneak konpondu gurako 
genituzke. Etxebizitzei dago-
kienez, ez dugu gehiago 
eraiki nahi, errehabilita-
zioaren aldeko apustua 
egiten dugu. Edadetuenda-
ko etxebizitza babestuak 
eta gazteendako alokairua 
bultzatzen ditugu".

Ingurumena 
"Energia berriztagarrien 
alde egiten dugu, bai kale-
ko etxebizitzetan eta baita 
baserrietan ere. Ingurume-
naren aldeko jarduerak 
bultzatzeko Natur Eskola  
agente dinamizatzaile gisa 
nahiko genuke ezarri. Adi-
bidez, Iturrigorriko basoa 
turismora edota gazteen 
ikasketetara bideratuko 
genuke, horien balio eko-
logikoak sendotzeko. Oña-
tiko errekaren bio-diber-
tsitatea errekuperatzea eta 
enpresa guztien inpaktu 
ekologikoaren azterketa  
egin nahiko genuke. Hel-
burua ibai osasuntsuagoa 
lortzea da. Eta nekazari-
tzaren biztanle kopurua 
eta haren jarduera ekono-
mikoa zein den finkatu 
nahiko genuke. Nekazari-
tzaren aldeko apustu sendoa 
egin nahi dugu. Horreta-
rako, I+G arloko proiektuak 
bultzatuko genituzke diru
-laguntzen bitartez. Atez 
ateko zabor bilketaren alde 
ere egiten dugu. Aizkorri-

ko parkerako autokaraba-
nentzako aparkalekua eta 
San Martin eta ETEOko 
parke publikoak berresku-
ratzea ere proposatzen 
dugu".

kultura, aisialdia, gazteak 
"Larraña institutuko erai-
kina eta bertako pilotalekua 
berreskuratzen baditugu, 
gazteendako zein helduen-
dako kirolgune aproposa 
genuke hor. Adibidez, mul-
ti-kirola egiteko. Eta 18 urte-
tik gorakoendako, gaztetxe
-fundazio berria egingo 
genuke. Hura ere ETEOko 
instalazioetan kokatuko 
genuke. Izan ere, orain dau-
den egoitzan lan handia egin 
badute ere, ez daude baldin-
tza onenetan. Bidegorria 

zabaldu nahi dugu: San 
Pedrotik Usakoraino, ingu-
ru horretan uda sasoian 
jende asko dabil-eta".

euskara 
"Euskaltegia zentralizatu-
ko genuke euskararen 
garapenerako. Funtzio 
publikoa izango luke. Kon-
tzejupetik eta Oñati irra-
tiko programa zehatzekin, 
berriz, etorkinei eta adi-
neko pertsonei laguntza 
emango genieke. Hala, eus-
kaltegira joan ezin direnek 
aukera izango lukete eus-
kara ikasteko. Erabilera 
bultzatzeko lehiaketak eta 
ekintza ezberdinak egingo 
genituzke. Bereziki oña-
tiarra, geure euskara bul-
tzatzeko".

gizarte ongizatea 
"Udal politikei dagokienez, 
lana sustatu eta sortzeko 
lan egin nahi dugu: lanpos-
tu publikoaren eta kalita-
tezkoaren alde eta azpikon-
tratazioak baztertuta. Zuze-
nean egin nahiko genituzke 
kontratazioak Udaletik. 
Europako gizarte fondo eta 
INEMeko laguntza progra-
men bitartez, Udaleko lan-
gabeen poltsako pertsonei 
lana bilatzea da gure asmoa. 
ETEOko espazioa aprobe-
txatuz, lana sortuko genuke. 
Autonomoendako mikro
-enpresak ere bultzatu nahi 
ditugu enplegua dinamiza-
tzeko. Etorkinei dagokienez, 
Eusko Jaurlaritzak landu-
tako Liburu zuria eta etor-
kinak babesteko programa 
bultzatzen dugu. Umeei 
dagokienez, haur eskola 
Udalarena izateari utzi eta 
publikoa izatearen aldeko 
apustua egiten dugu; Jaur-
laritzako Hezkuntza Saila-
rena izatea, alegia".

kirola 
"Denendako multi-kirolaren 
aldeko apustua egiten dugu  
eta 11 urtetik gorakoen arte-
ko lehiakortasuna amaitu 
gura dugu. Kiroldegiaren 
egungo kudeaketa ere erre-
bisatuko genuke. Adine-
koendako, aldiz, ariketa 
fisikoa egiteko aparailuak 
jarriko genituzke herriko 
parkeetan".

karmelo Perez de almaraz | eb-berdeetako alkategaia

"enplegua sustatu gura dugu programa 
ezberdinak martxan jarrita"

karMelO pereZ 
de alMaraZ

soraluze.
45 urte.
Admin. kudeatzailea.

BerBa BItan

"Oñatiarrei eskatu 
nahi diet ezkerrari 
bultzada emateko eta 
etxean ez geratzeko, 
bozkatzera irteteko. 
kaleko kritikak eta 
solasak alde batera 
utz ditzatela eta 
bozka dezatela 
Oñatiko eskuinaren 
feudoaz amaitzeko. 
Ezkerra bozkatu behar 
dugu, ezkerreko 
koalizio bat da 
gobernu aldaketarako 
aukera eta bidea".

"Ezkerra da 
aldaketarako 
aukera" 

"EtEOko eta 
larrañako 
guneak aisirako 
nahi ditugu"

"Alokairuaren 
eta etxebizitza 
babestuen alde 
egiten dugu"

D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a

gOIena teleBIsta | ZUZenekOa | haUteskUndeak
mAiAtzAk 22, HAutEskunDE EgunA, 19:45 | 
goiAtz ArAnAk EtA JulEn irionDok AurkEztutA
MIkEl lEzAMIz EtA uNAI sAlAbErrIArEN ANAlIsIEkIN

saIO 
BereZIa

uDal eta foru
hauteskunDeak 2011

Debagoieneko datu guztiak 
eguneko gorabeherak 
ordezkari politikoen iritziak
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Manoli Barrenetxeak Blan-
ca Roncal ordezkatu zuen 
Oñatiko Udalean 2010eko 
otsailean. EHUn Psikolo-
gia ikasketak egiten dihar-
du Barrenetxeak. Beti izan 
dituela ideia sozialistak 
azaldu digu. Euren ardatza 
kultura izango dela dio, 
"kultura gauza ororen 
oinarria" delako. Progra-
mako gainerako puntuak 
labur azaltzeko eskatu 
diogu.

hirigintza 
"Hirigintzaren gainean esan 
behar dut orain arte alder-
di sozialistak hitzartu eta 
babestu duela alokairuan 
emateko etxebizitza publi-
koen eraikuntza Oñatin. Eta 
aurrerantzean ere babestu-
ko ditugu etxebizitza publi-
koetarako sarbidea ahalbi-
deratzen duten ekimenak 
eta hirigintza garapen jasan-
garriak bultzatuko ditugu, 
betiere herritarren beharrak 
aintzat hartzen dituzten 
ekimenak badira". 

Ingurumena 
"Uste dugu ingurumena 
denona dela eta zaindu egin 
behar dugula, oraina izateaz 
gain etorkizuna ere bade-
lako; gure etorkizuna da, 
eta baita gure seme-alaben 
etorkizuna ere. Hortaz, ingu-
rumenaren alde egiteko 
energia jasangarrien alde 
egiten dugu, etxeetako hon-
dakinak birziklatzearen alde 
egiten dugu, organikoa gai-
nerako hondakinetatik 
bereiztearen alde egiten 
dugu, eta, duda barik, bos-
garren edukiontziaren alde 
gaude. Hori izango da gure 
apustua".

kultura, aisialdia, gazteak 
"Uste dugu kultura gauza 
ororen oinarria dela. Hez-
kuntza, askatasuna eta inte-
grazioa da kultura. Sozialis-
tek gogor egingo dugu lan 
kulturaren alde, eta lan egi-
terakoan kontuan hartuko 
dugu kultura epe luzerako 
proiektua dela. Kultura plu-
rala hedatu gura dugu, gure 
lurraldearen aberastasuna 

indartuko duen kultura. 
Gazteei dagokienez, uste 
dugu artikulatu behar dugu-
la Udaletik gazteengana doan 
komunikazio eredua. Gazte 
kolektiboa oso handia da 
eta talde bakoitzak bere 
beharrak ditu. Komunikazio 
kanal hauek osatu behar 
ditugu euren nahiak zeintzuk 
diren jakiteko, baina batez 
ere udal jardueran inpli-
katzeko izan behar du 
beharrezkoa komunikazio 
kanal horrek. Gazteek eska-
tu eta exijitu egin behar 
digute, baina horretarako 
errekurtsoak jarri behar 
dizkiegu".

euskara 
"Elebitasun integratzaile 
baten alde egiten dugu 

apustu; izan ere, euskara 
ulertzen dugu guztion patri-
monio eta aberastasun 
moduan. Udaleko euskara 
sustapen akordioak sina-
tuko ditugu, eta sozialistek 
ezarriko ditugun politika 
linguistak aurrerakoitasu-
nean eta adostasunean 
oinarritutako politikak 
izango dira".

gizarte ongizatea 
"Gaur egun ezagutzen dugun 
ongizate-estatua politika 
sozial-demokraten ondorioa 
da. Politika horiek gizarteak 
kohesionatzen dituzte. Gure 
politikak, hain zuzen, sozial
-demokratak dira. Guretako 
ongizate kulturak esan gura 
du, besteak beste, kalitatez-
ko eta doako hezkuntzak 

eta osasun zerbitzuak herri-
tar guztiendako izan behar 
dutela".

kirola 
"Kirola aisialdia da, osa-
suna da eta kohesio sozia-
la da. Alderdi sozialista 
lanean dabil ikasleen par-
te-hartze tasa igotzeko 
kirolean, bai eskola ordue-
tan eta baita eskola ordue-
tatik kanpo ere. Bestalde, 
bizi esperantza eta egoera 
fisiko eta psikologikoaren 
ardura gehitzeak ekarri 
du kirola-osasuna eta kiro-
la-aisialdia binomioen 
eskaeraren igoera. Gure 
ustez, eskaera horiei ins-
tituzioek erantzuna eman 
beharko liekete. Oñatiren 
kasuan, gure proposamenen 
artean dago negu partean 
domeka arratsaldeetan 
kiroldegia zabaltzea; izan 
ere, uda partean jendea 
kanpora mugitzen da gehia-
go, baina neguan ez. Kirol-
degiko ordutegia luzatuta 
sustatuko dugu aisialdi 
osasuntsua eta umeak 
dituzten familiek domeka 
arratsaldeetan kiroldegia 
erabiltzeko aukera izatea, 
eta, nola ez, baita gainera-
ko erabiltzaileek ere. Batez 
ere krisiak familien aisial-
dian eragina izan duela 
kontuan hartuta, ordutegi 
luzatze honekin kostu bako 
aisialdia bermatuko diegu 
herritarrei".

manoli barrenetxea | pse-eeko alkategaia

"gure proposamena da domeka 
arratsaldeetan kiroldegia zabaltzea"

ManOlI 
Barrenetxea

Donostia.
52 urte.
Psikologiako ikaslea.

BerBa BItan

"Oñatiarrei esan gura 
diedana da udal 
jarduerara hurbil 
daitezela. Etor 
daitezela eta eska 
dezatela, gu eurei 
zerbitzatzeko gaude. 
Euren eskaeren 
gainean lan egin 
behar dugu; hortaz, 
guk lan egin ahal 
izateko jakin egin 
behar dugu zehazki 
zer gura duten. bada, 
eskatuko nieke etor 
daitezela udalera".

"Herritarrak 
udalera hurbil 
daitezela"

"Etxeetako 
hondakinak 
birziklatzearen 
alde gaude"

"udalaren eta 
gazteen arteko 
komunikazioa 
sortu behar da"
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"Euskaldun eta espainiar" 
sentitzen diren oñatiarren 
botoa eskatzen du Julio Perez 
de Arriluzeak. Enplegua 
sortuz, hainbat arazo, ingu-
rumenaren eta ongizatearen 
alorrekoak batik bat, kon-
ponduko direla dio PPko 
hautagaiak.

hirigintza 
"Alor honetan herriko erdi-
gunea indartzea izango da 
gure zeregin handienetari-
koa. Lortu nahi dugunaren 
ideia argi eta garbi daukagu. 
Funtsean, herriko erdigunea 
indartu nahi dugu; inguru 
hau gune kultural eta sozial 
bilakatu nahi dugu. Horrela, 
Foruen plaza eta inguruak 
indartzearen alde egingo 
dugu, San Juan kalea eta 
Atzeko kalea oinezkoentza-
ko kale bilakatuta. Momen-
tu honetan plazan dagoen 
aparkalekua ere herriko 
beste leku batera eramango 
dugu. Bide horretatik plaza 
handitzea lortuko dugu. Eta 

horretaz gain, oinezkoek leku 
handiagoa izango dute ingu-
ru horretan. Espaloiak zabal-
du egin nahi ditugu, eta, bide 
horretatik, herri erosoago 
eta zabalagoa edukitzea lor-
tuko dugu".

Ingurumena 
"Oñatiren inguru paregabea 
indartu gura dugu, garapen 
ekonomikoarekin lotuta. 
Proiektu interesgarria dau-
kagu hori lortzeko, baina, 
esan bezala, alor ekonomi-
koarekin lotuta dagoen 
proiektua da. Izan ere, Oña-
ti leku paregabean dago, 
baina ikuspegi turistikotik 
indartu egin behar da ingu-
ru eder hori. Herriko eko-
nomia suspertuz, turismoa-
ren sektorea indartuko dugu, 
eta, hala, ingurunea indar-
tzea, zabaltzea eta haren 
mantenua bermatzea lortu-
ko dugu".

kultura, aisialdia, gazteak 
"Gure alderdiak teknologia 
berriekin konpromisoa du, 
eta, inguruko herrietan egin 

duten moduan, berton ere 
wi-fi guneak ezarri gura ditu-
gu, doan; oraindik horrela-
korik ez daukagu eta beha-
rrezkoa ikusten dugu. Tek-
nologia berrien aldeko 
apustu garbia egiten dugu 
guk. Herritarrei Internetera 
sartzeko azpiegiturak eskura 
jartzeaz gain, irakaskuntzaren 
alorrean ere teknologia berri 
horien erabilpena indartu eta 
bultzatu egingo dugu".

euskara 
"Euskararen irakaskuntza 
dagoen eskaerari egokitu 
behar zaio. Oñatin euskaraz 
asko hitz egiten da, eta, ondo-
rioz, seguruenik, irakaskun-
tza ere gehiago egokitu 
beharko da. Dena dela, eus-
kara zein gaztelania erabili, 

norberaren eta familiaren 
erabakia izan behar du, eta 
horretan ez dago zertan 
gatazkarik sortu, ez hizkun-
tza batengatik ezta bestea-
rengatik. Administrazioek 
auzi honetatik aparte egon 
behar dute. Norbanakoek 
askeak izan behar dute hiz-
kuntza bat edo beste erabil-
tzeko, eta, ondorioz, admi-
nistrazioek legeak eskatzen 
duenera mugatu behar dute-
la uste dugu".

gizarte ongizatea 
"Gizarte zerbitzuei dago-
kienez, guk aurrera dara-
magun politikaren arabe-
ra, egokiena inork zerbitzu 
hauen beharrik ez eduki-
tzea litzateke. Hau da, 
denondako lana egon dadi-

la eta familiek ez dezatela 
gizarte laguntzen beharrik 
izan. Horretarako, enplegua 
sustatu behar da. Zapaterok 
aurrera eroandako politi-
karen ondorioa izan da 
langabezia, eta guk horri 
irtenbidea topatu nahi dio-
gu. Gaur egun bizi dugun 
egoeraren aurrean, hau da 
aurrera eroan daitekeen 
gizarte politikarik onena. 
Gizarte zerbitzuetan asko 
gastatzen dutela esaten 
duten horiek langabeziari 
ezin diezaioketela aurre 
egin esan nahi du. Familiek 
lana eduki behar dute eta 
guretzat hori da funtsez-
koena, enplegua sortzea 
eta langabezia amaitzea".

kirola 
"Gazteak gero eta sedenta-
rioagoak dira eta ez dute 
kirol askorik egiten. Guk 
bestelakoa proposatzen dugu: 
eskoletatik kirol ekintzak 
sustatzea eta bideratzea. 
Gazteei kirola egitea eta 
kalera gehiago irtetea zein 
ona den irakatsiko zaie esko-
lan. Aisialdi aktiboa bultza-
tzen dugu. Familien aldetik, 
elikadura-hezkuntza hobea 
bultzatuko dugu. Izan ere, 
gaur egun loditasun arazoak 
dituzten gazte asko daude. 
Gainera, beste herri batzue-
tan egin izan den moduan, 
aire zabalean gimnasia ins-
talazioak ipin daitezen gura 
dugu".

jUlIO pereZ de 
arrIlUZea

gasteiz.
36 urte.
zientzia Politikoetan 
lizentziaduna.

BerBa BItan

"azken urteotan PP 
udalean egotea 
onuragarria izan da 
herriarentzako. Orain 
arte udalak herria 
berea balitz bezala 
jardun izan du. Oñatik 
PP behar du; oreka 
mantenduko duen 
alderdia behar du. 
Oñatiar baina aldi 
berean Espainiaren 
parte sentitzen diren 
horiek guztiak 
defendatzeko gatoz".

"Herriak PP 
behar du, oreka 
mantentzeko" 

Julio Perez de arriluzea | ppko alkategaia

"enplegua sortzen badugu, herritarrek 
gizarte zerbitzurik ez dute beharko"

"kulturaren 
alorrean wi-fi 
guneak dira gure 
apustua"

"Euskararen 
alorrean udalak 
legera mugatu 
behar du"
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"Posible da Aretxabaletan 
aldaketa politiko, sozial eta 
instituzionala egitea", esa-
ten du Ana Bolinagak. 
Proiektuak aurrera eroa-
teko herritarren parte-har-
tzea "ezinbestekoa" dela 
dio. Lerro hauetan, bere 
herri programaren oina-
rriak laburtzen dizkigu.

hirigintza 
"Alor honetan gure ardatz 
nagusia garapen iraunko-
rraren alde lan egitea da: 
ingurumenaren, jendartea-
ren eta ekonomiaren arteko 
orekaren alde. Aretxabaletan 
bizi kalitatea hobetu gura 
dugu, ez bakarrik gaur egun-
go herritarrondako, baita 
gure seme-alabendako eta 
hurrengo belaunaldiendako 
ere. Horretarako, alokairu 
soziala eta haren kudeaketa 
publikoa sustatu eta berma-
tuko dugu eta etxe tutelatuak 
eta elkarbizitza programa 
martxan jarriko ditugu. 
Horrez gain, ingurumena-

rekiko sentsibilizazio ekin-
tzak bultzatuko ditugu eta 
bailaran dauden udalen 
arteko indarrak bilduko 
ditugu, ekonomia sustatu 
eta bermatze aldera".

Ingurumena 
"Ingurumena guztion onda-
suna da eta guztiok dugu 
ardura eta eskubidea hau 
zaintzeko eta horretaz goza-
tzeko. Orokorrean alor 
honekiko sentsibilizazioa 
bultzatuko dugu; berdegu-
ne gehiago zabalduko ditu-
gu; kaleak, plazak eta 
auzoak hobetuko ditugu, 
oinezkoendako eta txirrin-
dulariendako espazioak 
sortuta. Mugikortasun 
iraunkorra eta garraio 
publikoa lehentasunak 
izango dira guretzat. Zero 
Zabor bilketa selektiboaren 
aldeko apustua ere aurrera 
eramango dugu".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Herritik herriarendako 
egingo dugu lan, herritarren 

eta elkarteen lana sustatze-
ko, mesfidantza baztertzeko 
eta Udalaren eta herritarren 
arteko kimika berreskura-
tzeko. Bide horretan inizia-
tibak txalotu eta konfiantza 
emango diegu. Kultura 
eskaintza zabal eta askota-
rikoa egingo dugu. Horrela, 
13 eta 18 urte artekoendako 
aisialdi programa sortuko 
dugu, orain daukagun hutsu-
nea betetze aldera. Oro har, 
kultura aktiboa bultzatuko 
dugu: besteek egiten dutena 
ikusi, entzun eta gozatzeaz 
gain, gurea ere ikusi, entzun 
eta gozatu egingo dugu, 
sorkuntza eta sormena bide-
ratzeko. Herritarrek egiten 
dutena ikusi eta gozatu egin 
behar dugu. Eta hitza herria-
ri eman behar badiogu, 

herritarren parte-hartze 
hori bermatzeko herriari 
begirako kultura batzorde 
indartsua sortuko dugu".

euskara 
"Aretxabaleta herri euskaldun 
eta abertzalea izan arren, 
kalean geroago eta gutxiago 
egiten da euskaraz, erabilera 
beheraka doa eta arazo hori 
guztion ardura da. Euskara, 
mundua eta Aretxabaleta 
ulertzeko ez ezik, gozatzeko, 
entzuteko eta sentimenduak 
adierazteko hizkuntza ere 
bada. Eta hura sustatzeko 
prozesu estrategikoari ekin-
go diogu, batzorde baten bidez. 
Eta, norberaren konpromi-
soan oinarrituta, guztion 
artean indarrak batuko ditu-
gu normalizazioaren alde".

gizarte ongizatea 
"Ongizatea gure lehentasu-
na izango da aurrekontuetan. 
Berdintasunaren eta justi-
ziaren aldeko apustu politi-
ko zintzoa bideratuko dugu. 
Denok eskubide eta aukera 
berak edukitzeko eskubidea 
dugu. Alokairu soziala eta 
etxebizitzaren gestio publi-
koa, etxe tutelatuak eta adi-
nekoen eta gazteen arteko 
elkarbizitza bultzatuko ditu-
gu; emakumeen arteko 
hitzarmena sustatuko dugu 
Berdintasun Plana aurrera 
eramateko. Gazteei, euren 
kezkak zeintzuk diren gal-
detuko diegu, eurengana 
hurbilduko gara, konfiantza 
emango diegu; mesfidantza 
albo batera utziko dugu eta 
eurentzako espazioak sortu 
eta bultzatuko ditugu. Etor-
kinendako harrera plana 
hobetuko dugu".

kirola 
"Kirolak giza harremanetan 
eta osasunean duen garran-
tziaz jabetzen gara. Ideia 
horri helduz garatu dugu 
arlo hau gure programan. 
Balioetan oinarritutako 
askotariko kirol eskaintza 
zabala eskainiko dugu, kirol 
etxe ahalik eta erabilgarrien 
eta erakargarriena eskura 
jartzeaz gain. Hori guztio-
ri lortzeko herriari hitza 
emango diogu, kirol elkar-
teekin elkarlana eta elka-
rrekintza bultzatuz".

ana bolinaga | bilduko alkategaia

"gizarte ongizatea izango da gure 
lehentasuna aurrekontuetan"

ana 
BOlInaga

Arrasatearra.
44 urte.
Hezkuntza-aholkularia.

BerBa BItan

"Ezkertiarrak, 
bakezaleak, 
independentistak eta 
soberanistak gara. 
aniztasunean bildu 
gara herriari ilusioa, 
lana eta zintzotasuna 
eskaintzeko. udalera 
ez goaz 
esperimentatzera. 
gure iparra herritarren 
bizi baldintza eta     
bizi kalitatea 
hobetzea da eta hori 
lortzen saiatuko 
gara".

"Herritarrei 
begira lan 
egingo dugu"

"Alokairu soziala 
eta etxebizitzen 
gestio publikoa 
egingo ditugu"

"Indarrak batuz 
euskararen 
normalizazioa 
bilatuko dugu"
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xAbI urtzElAI | ArEtxAbAlEtA

Inaxio Garro azken lau 
urteek eman dioten espe-
rientziatik abiatuko da 
agintaldi berriari aurre 
egiteko, herritarrek hala 
aukeratzen badute: "Ara-
larko lantaldean ondo daki-
gu herriak ze behar dituen; 
hartutako konpromisoak 
bete nahi ditugu". 

hirigintza 
"Aretxabaletan hirigintzan 
lantzen ari garen plana 
gurako nuke nabarmendu, 
horrek markatuko ditu-eta 
etorkizuneko Aretxabale-
tako ezaugarriak. Aralarren 
apustua izango da herri 
orekatua izatea, eta iraun-
kortasun irizpideak oinarri 
izango dituena. Oinezkoen-
dako herria nahi dugu, 
alokairuzko etxebizitza 
sozialak izango dituena, 
herritarren premien ara-
berakoa. Merkataritza mai-
lan denda txikiei lagundu-
ko diegu, eurak dira-eta 
herria bizirik mantentzen 
dutenak".

Ingurumena 
"Gure konpromisoak dira 
ingurumenaren gaineko 
konpromiso eta sentsibili-
tatea herrian sustatzea, 
herriko bioaniztasuna 
babestea. Aretxabaletako 
bazter guztiak errekupera-
tu nahi ditugu, baratze 
ekologikoak bultzatu, argi-
teria publikoko kontsumoa 
jaitsi eta energia berrizta-
garrien alde egin. Honda-
kinen gainean, esan behar 
da azken urteotan zaborte-
gi bilakatu dugula mundua; 
gure proposamena da zabo-
rra batu, birziklatu eta 
berrerabiltzeko medioak 
jartzea".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Aniztasunetik abiatutako 
kultura plana egin nahi dugu. 
Duela bi urte lehen pausoa 
eman genuen, herritarren 
laguntzarekin diagnosia egin 
genuen; orain, herriko kul-
tura taldeekin batera jarrai-
tu nahi dugu kultura plana 
aurrera ateratzen. Azken 

urteotan Arkupe izan da 
herriko kultura erreferente, 
herritarrek geroago eta 
gehiago erabiltzen dute, eta 
hori bultzatu behar da. Azke-
nik, Andramaixak, San 
Migelak, Otala Zelai eguna... 
herriko jaiegun horiek zain-
tzen eta sustatzen jarraituko 
dugu. Horrekin batera, Por-
tasolgo jaia errekuperatu 
nahi dugu".

euskara 
"Euskara eta euskararen 
normalizazioa herriko arlo 
guztietara zabaldu behar 
dugu, herriko eragileekin 
batera elkarlanean. Garbi 
dago euskarak denon beha-
rra duela. Euskal Herriko 
beste herri batzuekin alde-
ratuta ez gaude egoera 

horren txarrean, baina 
badugu non lan egin: osasun 
zentroan, dendetan, aurrez-
ki kutxetan eta abar. Hala 
ere, aretxabaletar guztien 
hizkuntza eskubideak erres-
petatzearen aldekoak gara, 
inor baztertu barik".

gizarte ongizatea 
"Arlo honetan garrantzitsua 
da aretxabaletarren arazoak 
detektatzea, eta ondoren 
horiei aurre egitea. Batez 
ere umeen, gazteen eta nagu-
sien kolektiboari lehenta-
suna emanda. Gure apustua 
da herritar guztien eskubi-
deen alde egitea. Proposa-
tzen duguna da: nagusien 
alorrean Basotxorekin ditu-
gun harreman onak hobe-
tzea; emakumeei dagokienez, 

agintaldian abian jarri 
dugun berdintasunaren 
aldeko planarekin aurrera 
egitea; etorkinei dagokienez, 
herrian integra daitezen 
ahalegina egin behar dugu, 
eta politikak horretara bide-
ratu; lan arloan, enplegu 
planarekin aurrera egin 
behar da, langabezian 
dagoen makina bat herri-
tarrek, sikiera, aldi batera-
ko lana izan dezaten; 
nazioartera begira, berriz, 
agintaldi honetan egin 
dugun moduan, aurrekon-
tuko 0,7a nazioarteko eki-
menak bultzatzeko erabili 
nahi dugu. Azkenik, herria-
ren beharretara egokituko 
den osasun zentro berria 
egitea da lehentasuna".

kirola 
"Bizi kalitate handiko herria 
da kirola egiten duen herria, 
eta Aretxabaletan pribile-
giatuak garela uste dut. 
Izan ere, herrian bi modu 
ezberdinetan egin dezake-
gu kirola, aire zabalean eta 
estalita dauden kirolgunee-
tan. Aire zabalean, handi-
tzen dabilen bidegorri sarea 
dugu, Urkulu ingurua... 
Gune estalien kasuan, las-
ter kiroldegi berria izango 
dugu, Debagoien osoan 
erreferente izango dena. 
Iturrigorri pilotalekua, 
berriz, ez dago egoera onean, 
eta goitik behera eraberri-
tzea da asmoa".

inaxio garro | aralarko alkategaia

"herriaren beharretara egokituko den 
osasun zentro berria behar dugu"

InaxIO 
garrO

Aretxabaleta.
47 urte.
Euskara teknikaria.

BerBa BItan

"amaitzear dagoen 
agintaldian kultura 
politika berri bati 
ateak ireki dizkiogu, 
eta uste dut guk 
egindako lanak 
arrastoa utzi duela. 
berbak alde batera 
utzi eta lanean 
jartzeko ordua da. 
urte hauek emandako 
esperientziatik 
abiatuta, aralarko 
lantaldean ondo 
dakigu zertan egin 
behar dugun lan".

"Ilusioa eta 
konpromisoa 
kiloka ditugu"

"geroago eta 
jende gehiagok 
erabiltzen du 
Arkupe" 

"Iturrigorri 
pilotalekua 
eraberritu nahi 
dugu"
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MIrArI AltubE  |  ArEtxAbAlEtA

Lehenengoz da alkategai 
Uribetxebarria, baina udal 
jardunaren berri badu, 
zinegotzi izan zen-eta 2003
-2007 agintaldian. "Kudea-
keta zorrotz eta eraginko-
rra" bermatzen duela dio.

hirigintza 
"Zaborraren kontua dago 
hemen. Izan ere, ordena eta 
garbitasunean asko dugu 
hobetzeko. Argiteriari dago-
kionez, teknologia berriak 
sartu gura ditugu, Aretxa-
baleta egun ez da-eta ere-
dugarri argiteria kontsu-
moan. Bestetik, pantaila 
akustikoak behar dira erre-
pide alboko etxeetan zaratak 
txikitzeko. Era berean, oinez-
ko eta ibilgailuen arteko 
oreka aldatu gura dugu, 
oinezkoak lehenetsita, eta 
seinalizazioak hobetu. Gai-
nera, xehetasun txikiei 
garrantzia emango diegu".

Ingurumena 
"Hiru kontu zehatzi helduko 
diegu: hondakinak, kontsu-

mo energetikoa eta ura. Batez 
ere, kontsumoari errepara-
tu eta ohituren aldaketa 
sustatuko dugu. Zaborrari 
dagokionez, bosgarren edu-
kiontzia bultzatuko dugu, 
metodo egokia delako ondo 
ezartzen bada.

Kontsumo energetikoa 
landuko dugu argiterian, 
teknologia berriak sartuta 
–ledak…–, horrek eskain-
tzen duelako ordutegiari 
eta intentsitateari heltzea. 
Uraren kontsumoa ere lan-
duko da eta adierazle batzuk 
finkatuko dira –energia 
kontsumoan bezalaxe– 
etxeetan programa zehatzak 
garatzeko kontsumoa txi-
kitzeko".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Herriko eragileen eta Uda-
laren arteko elkarlan estua-
goa lantzea proposatzen 
dugu, eta horretarako lan-
kidetza marko bat defini-
tzea; izan ere, aberastasu-
na kultura eragileengan 
dago eta baliabideak Uda-

larengan, eta biak uztartu-
ta emaitza onak izango 
ditugulakoan gaude. 

Aisialdiari dagokionez, 
hainbat ibilbide proposatzen 
ditugu herri inguruan egi-
tekoak, oso erakargarria 
delako. Ibilbide horiek lan-
duko dira, bai kirol ikus-
pegitik; bai herriko kultu-
ra ondarea ezagutarazteko; 
bai turismo aldetik, era-
kargarriak izanik kanpo-
koak etor daitezen.

Gazteei dagokienez, ardu-
rarik handiena langabezia 
delakoan gaude, eta ekintzai-
letasuna bultzatu gurako 
genuke; gazteek proposa 
ditzatela ekintzak eta guk 
baliabideak jarriko ditugu, 
ekintza horiek aproposak 
ikusten ditugun neurrian".

euskara 
"Bi kontu bereiziko ditut: 
ezagutza eta erabilera. Eza-
gutzari dagokionez, Are-
txabaletan nahiko maila 
ona dugu, baina hutsik 
handiena euskalkiarekin 
egiten dugu. Bertako eus-
kalkiaren aberastasuna 
galtzen gabiltzala uste dugu 
eta ekintza batzuk egin 
arren aurreko agintalditan, 
lan gehiago egin behar da, 
ondare benetan garrantzi-
tsua delako. Bestetik, Uda-
letik egiten diren eskaera 
guztietan euskararen eza-
gutza exijituko da eta herri-
ko zerbitzu publikoetan ere 
bai: posta, Osakidetza… 

Erabilerari dagokionez, 
komunikazio era berrian 
sartzen gabiltza eta Internet 

asko erabiltzen da egun. 
Euskararen erabilera sus-
tatze aldera tresna berriak 
–hiztegi elektronikoa…– 
bultzatzea komeni da".

gizarte ongizatea 
"Garbi dago laguntza sozia-
lak mantendu egin behar 
direla. Batetik, behar sozia-
lak identifikatu; eta, beste-
tik, gizarte zerbitzuak behar 
horietara egokitu. Adine-
koak ahal bezainbeste 
etxean egote aldera tekno-
logia berriak sartu: domo-
tika… Mugikortasun arloan, 
herri barruan oinezkoak 
lehenetsi eta kanpoan auto-
bus azkarraren aldeko 
apustua egin; eta kamioien-
dako aparkaleku aproposak 
topatu. Gainera, parte-har-
tze eredu berriak landuko 
ditugu".

kirola 
"Kulturan legez, herriko 
kirol taldeen eta Udalaren 
artean elkarlan markoa 
eratuko dugu, kirol taldeak 
eta baliabideak uztartu eta 
horri eraginkortasuna topa-
tu. Horren harira, kirol 
etxe berria dugu eta horrek 
eskatuko du, batetik, gestio 
zorrotza, eta, bestetik, apro-
betxamendua ateratzea, 
erabilera bultzatuta. Kirol 
eta osasunaren ildotik kiro-
larien artean osasuna kon-
tuan hartzeko programak 
egingo ditugu".

mikel uribetxebarria | eajko alkategaia

"herri inguruko ibilbideak proposatzen 
ditugu kultura ondarea ezagutarazteko"

MIkel 
UrIBetxeBarrIa

Aretxabaleta.
43 urte.
ingeniari teknikoa.

BerBa BItan

"aretxabaleta 10 urte 
barru zer izango den 
garbi jakin gura dugu. 
industriak jarraituko 
du, baina nekazaritza 
eta zerbitzuak landu 
behar dira. horregatik, 
eragile ekonomiko 
guztien arteko plana 
landu beharra dago. 
gainera, bakea eta 
normalizazioa 
lortzeko lan egingo 
dugu, eta udal 
gestioan elkarlana 
bultzatu".

"Eragile 
ekonomikoen 
arteko plana" 

"kontsumoa 
murrizteko 
ohiturak aldatu 
beharra dago"

"kultura eragile 
eta udalaren 
arteko elkarlana 
landuko dugu"
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J. bErEzIArtuA  |  ArEtxAbAlEtA

Salvador Gonzalezen pres-
tutasuna erabatekoa da 
aretxabaletarren beharrak 
asetzen saiatzeko. 

hirigintza 
"Hirigintza eredu soziala 
eta aurrerakoia defendatzen 
dugu. Nola? Herri bizigarria 
eginda. Horretarako, ozto-
po urbanistikoak kentzen 
saiatuko gara, irisgarrita-
suna eta mugikortasuna 
hobetzeko. 

Bestalde, aparkalekuen 
arazoaren aurrean garraio 
publikoaren aldeko apustua 
egiten dugu. Etxebizitzari 
helduz, eredu soziala defen-
datzen dugu, alokairu 
sozialeko etxebizitzak. Gaz-
teak gurasoen etxetik irte-
teko aukera onena da, gure 
ustez. Esaterako, kirolde-
gi gainean dauden etxebi-
zitzak bultzatu behar 
dira. 

Horrez gain, anbulato-
rioaren gaia aztertu behar 
dugu, ea beste bat eraiki-
tzeko aukera dagoen. Azke-

nik, auzoak defendatzeko 
lan egingo dugu".

Ingurumena 
"Gure amalurra geroago eta 
okerrago dago. Ezker Batua
-Berdeek konpromisoa har-
tzen dute gure herriko 
ingurumenaren alde lan 
egiteko. Horretarako, gara-
pen eredu jasangarriagoa 
defendatzen dugu. Kutsa-
dura isurketak modu zorro-
tzean kontrolatu behar dira; 
esate baterako, argindar eta 
kutsadura akustikoa. Argin-
dar larregi kontsumitzen 
dugu eta hori gastu antzua 
da herriarendako. 

Hondakinei dagokienez, 
gutxiago zikindu eta gehia-
go birziklatu beharraz kon-
tzientziatu behar dugu. 

Agenda 21 egitasmoari bul-
tzada eman behar zaio. 
Kontsumo arduratsuaren 
aldeko sentsibilizazio kan-
painak bultzatuko ditugu. 
Azkenik, AHTren kontra 
gaude; bailarari ez dio inon-
go onurarik ekarriko". 

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Ezkertiarrak gara eta gure 
kulturak laikoa, askea eta 
publikoa izan behar duela 
uste dugu. Euskal eskola 
publikoa bultzatuko dugu 
eta gure sostengu eta babes 
osoa emango diogu gurasoen 
elkarteari. Kultura eredu 
kontsumistaren aurka gau-
de. Kultura elkarteei eman 
gura diegu lehen mailako 
garrantzia. Gazteekin lan 

egingo dugu, euren aisial-
dia eta bestelako arazoak 
zeintzuk diren jakiteko. 
Eurek proposatzen dituzten 
irtenbideei garrantzia eman-
go diegu. Gazteen sormen 
ahalmena garatzeko guneak 
bultzatuko ditugu; Guardia 
Zibilaren kuartel zaharra 
hor dago eta gaztetxe 
moduan erabil daiteke". 

euskara 
"Euskara gure hizkuntza 
da eta euskararen alde 
egingo dugu lan. Euskara 
zabaltzea, garatzea eta nor-
malizazio linguistikoa lor-
tzea da gure helburua. 

Instituzio publikoetan 
euskaraz egiteko aukera 
bermatu gura dugu". 

gizarte ongizatea 
"Gaur egun krisialdi sako-
nean murgilduta gaude. 
Murrizketa handiak izan 
ditugu PNV, PSOE eta PPren 
baiezkoarekin. Alderdi poli-
tiko horiek izan dira ban-
ketxeei diru publikoa eman 
dietenak. Udal zerbitzuak, 

'errentagarriak' izan daite-
zen, pribatizatu egin behar 
direla esaten digute. 

Bada, horren aurrean 
honakoa proposatzen dugu: 
udal zerbitzu guztiak publi-
koak izatea eta haien kudea-
keta Udalarena izatea. Hona 
zenbait proposamen: udal 
enpresak sortzea, langa-
beendako herri batzordeak 
sortzea Udalaren parte-har-
tzearekin eta aurrekontu 
sozialak handitzea. Gaine-
ra, enpresekin harremane-
tan jartzea proposatzen 
dugu euren enplegu beha-
rra jakin eta langabeei lana 
aurkitzen laguntzeko. Izan 
ere, gure ustez, langabezia 
da arazorik larriena". 

kirola 
"Hasteko eta behin, esan 
behar dugu kiroldegia amai-
tu egin behar dela. Izan 
ere, lanak oso atzeratuta 
doaz. Kiroldegia egiten 
amaitzen denean, haren 
kudeaketa Udalaren esku 
egotea gura dugu; hau da, 
ez dugu enpresa pribatu 
baten eskuetan utzi nahi. 

Saiatuko gara kirol eki-
pamendu egokiak izaten; 
askotariko kirol eskaintza-
ren aldeko apustua da gurea. 
Azkenik, kirol elkarte guz-
tiekin egingo dugu lan, eta 
haiei gure laguntza eta 
babes osoa emango diegu. 
Herriko kirola garatzea 
dugu helburu".

salvadOr  
gOnZaleZ

Posadas (kordoba).
45 urte.
Funtzionarioa.

BerBa BItan

"kapitalismoak sartu 
gaitu krisian; euren 
krisia eurek ordain 
dezatela. banketxe 
publikoaren alde 
gaude eta langileen 
ondoan egongo gara 
beti. Errepublika 
federalaren aldeko 
ezkerreko alderdi 
bakarra gara, eta 
autodeterminazio 
eskubidea 
defendatzen dugu. 
horregatik, botoa 
eskatzen dizuegu".

"Euren krisia 
eurek ordain 
dezatela" 

salvador gonzalez | eb-berdeetako alkategaia

"banketxe publikoen alde gaude eta 
langileen ondoan egongo gara beti"

"Alokairu soziala 
bultzatuko 
dugu, batez ere 
gazteei begira"

"Euskara da 
gure hizkuntza 
eta haren alde 
egingo dugu lan"

A. txINtxurrEtA - A. AlkOrtA  |  

ArEtxAbAlEtA

Ainhoa Sagarribaik sines-
ten du Udaletik jendearen 
bizitza hobe dezaketela; 
horregatik dago politikan. 
Hau da datorren agintaldi-
rako aurkezten duen pro-
grama.

hirigintza 
"Gai oso garrantzitsuak ditu-
gu esku artean. Adibidez, 
4A gunea birmoldatzea, ber-
tan Mondragon Unibertsi-
tatea ezarriko delako. Hori 
oso garrantzitsua izango da 
eta espero dugu hurrengo 
agintaldiarekin egia bihur-
tzea. Hiri Antolamendurako 
Plan Nagusia ere inportan-
tea da, erabakiko dugulako, 
denon artean, etorkizuneko 
Aretxabaletak nolakoa izan 
behar duen. Horretan denon 
iritzia beharrezkoa da, eta,  
ahal badugu, denon adosta-
suna lortzen saiatuko gara. 
Gainera, etxebizitza esku-
ragarriak lortzeko erakun-
deen arteko akordioak bila-
tuko ditugu".

Ingurumena 
"Ingurunearen sostengarri-
tasunarentzat, bosgarren 
edukiontzia bultzatzen dugu, 
edukiontzien bitartez zabo-
rra ez delako kaleetan egon-
go; beraz, askoz ere higie-
nikoagoa da sistema hori. 
Horrez gain, gure herriak 
eta bailarak garraio komu-
nikazio txarra dute, eta, 
hori hobetzeko, agintaldi 
honetan Aldundiaren lagun-
tza jasotzea espero dugu.

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"MU gure herrian ezartzea 
oso garrantzitsua da. Dagoe-
neko bide luzeena eginda 
dago. Bestalde, nahi dugu 
Arkupe kultura etxea herri-
ko leku garrantzitsueneta-
rikoa izatea, ezagutzaren 
ateak zabaldu nahi ditugu-
lako. Guk kultura gizarte-
ratzeko eta gizarte kohesio-
rako faktore gisa ulertzen 
dugu. Bestalde, gazteek eta 
Udalak harreman estua izan 
behar dute, eta, hori lortze-
ko, lan mundurako progra-

mak bideratu eta bultzatu-
ko ditugu. Gazteek arazo 
zehatzak dituzte eta arazo 
zehatz horientzako neurri 
zehatzak behar dituzte. 
Horretarako, gazteen auto-
nomiaren alde egingo dugu, 
solidaritate eta berdintasun 
aukera gehiago eskainita. 
Gazteen ekintzailetasuna 
bermatzeaz ere ezin gara 
ahaztu. Izan ere, euren bizi-
tza erabakitzeko une kriti-
koan daude".

euskara
"Euskararen erabilera bul-
tzatzea da gaur egungo gure 
erronka. Ikerketa egin 
genuen eta ondorioztatu 
dugu gurasoek elkarren 
artean gaztelaniaz hitz egi-
ten dutela, baita nerabeek 

ere. Baina gurasoen eta 
nerabeen arteko harrema-
na euskaraz da. Beraz, 
elkarren artean gaztelaniaz 
berba egite hori aldatu 
beharra dago. Izan ere, 
euskara denon ondarea da, 
eta, ondorioz, denon ardu-
ra da. Horregatik guztia-
gatik, gure aldetik euska-
raren erabilera sustatzeko 
udal planak izendatuko 
ditugu".

gizarte ongizatea 
"Ziklo ekonomiko berri 
honetan ezin gara ahaztu 
ekonomia produktiboa 
gizarte gaietara bideratzen. 
Bestalde, adinekoek gizar-
tean euren aztarna utzi 
behar dute, eta, horretara-
ko, gizarteratu egin behar 

ditugu; modu bat da euren 
arteko erlazioa estutzea. 
Eusko Jaurlaritzako Osasun 
Sailak osasun zentro berria 
egiteko konpromisoa era-
kutsi du eta zentro berri 
hori egungo eskakizuneta-
ra egokituta egotea espero 
dugu. Gizarte ongizateari 
begira, orain dela gutxi 
alderdi sozialistakook Uda-
lean mozio bat aurkeztu 
genuen herrian droga-men-
pekotasunari buruzko azter-
keta egiteko, eta onartu 
egin ziguten. Horrela, Eus-
ko Jaurlaritzari eskatu 
diogu ikerketa egitea eta 
hor ateratako ondorioekin 
nahi dugu argitu zein egoe-
ratan gauden, gero, ondorio 
horien gainean, neurri 
zehatzak hartzeko".

kirola 
"Guretzat momentu honetan 
kiroldegi berria da proiek-
tu garrantzitsuena, zalantza 
barik. Eraikina aurrera 
doa eta hurrengo pausoa 
izango da zehaztea zein 
kudeaketa sistema erabili-
ko dugun kiroldegi berria-
rendako. Hala ere, inpor-
tanteena da kiroldegiarekin 
aretxabaletarrei ahalik eta 
zerbitzu onena eskaintzea. 
Dena den, ezin dugu ahaz-
tu aurrekontuak beti pre-
sente izan behar ditugula, 
proiektu honetarako aurre-
tik ere inbertsio handia 
egin dugulako".

 ainhoa sagarribai | pse-eeko alkategaia

"enpresei ekonomikoki lagunduko 
diegu inbertsioa herrira ekartzeko"

aInhOa 
sagarrIBaI

Aretxabaleta.
37 urte.
Aholkularia.

BerBa BItan

"krisi garai honetan 
ekonomia indartzea 
ezinbestekoa da, eta, 
horretarako, 
berrikuntza eta 
teknologia berrien 
alorrean enplegua 
sortzea espero dugu. 
gure enpresei ere 
bermea emango 
diegu. Eta herritarrei 
ekarpenak egiteko 
aukera eskainiko 
diegu eta guk gero 
proposamen horiek 
aztertuko ditugu".

"Enplegua 
sortzearen alde 
egingo dugu" 

"Arkuperekin 
ezagutzaren 
ateak zabaldu 
nahi ditugu"

"Euskararen 
erabilera 
indartzeko 
planak ditugu" 
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ANdEr MONEdErO  |  

EskoriAtzA

Politikan berria da 30 urte-
ko eskoriatzarra. Enpresen 
Administrazio eta Zuzenda-
ritza irakaslea da, eta horrek 
Udala ondo kudeatzen lagun-
duko diola uste du. 

hirigintza 
"Herri jasangarri eta aurre-
rakoia nahi dugu. Agintal-
di honetan etorkizuneko 
herri eredua erabaki beha-
rra dago eta diseinua egi-
teko herritar guztien parte
-hartzeaz baliatu nahi dugu 
2013rako Plan Orokorra 
garatzeko. Aldi berean, erai-
kuntza jasangarriak egiteko 
apustua egin nahi dugu, eta 
baita alokairu soziala sus-
tatu ere. Eta, azkenik, den-
tsitate txikiko etxebizitzen 
proiektuak berraztertu nahi 
ditugu, horietan izaten den 
gastu handia ekiditeko eta 
oreka neurriak hartzeko".

Ingurumena 
"Herri garbi eta orekatuan 
bizi nahi dugu. Eskoriatzan 

garapen ekologikoa, eko-
nomikoa eta soziala batera 
joatea nahi dugu. Eskoria-
tzaren etorkizuna hipote-
katuko ez duen garapena 
egingo dugu. Zaborren 
kudeaketa eredua aldatzea 
proposatzen dugu, Zero 
Zabor bezalako ekimenekin 
bat eginda. Gutxiago kon-
tsumitu, gutxiago sortu eta 
dagoena berrerabili. Gai-
netik, Udal mailan kontsu-
moen auditoria egin da eta 
pasatu berri den agintaldian 
hasi ziren neurriak hartzen, 
eta  plan honekin jarraitzea 
eta neurri horiek herrita-
rren eskura jartzea da gure 
asmoa. Halaber, hirigunean 
dauden espazio irekiak 
aztertuko ditugu, hauek 
berrantolatu eta berresku-
ratzeko".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Eskoriatza herri bizi eta 
sortzailea izatea nahi dugu. 
Zaldibar antzokiaren 
kudeaketa nolakoa izango 
den erabakiko dugu, eta, 

horretarako, herritarren 
parte-hartzea eskatuko 
dugu erabilera publikoa 
bermatzeko. Herritar sor-
tzaileei espazio bat ematea 
proposatzen dugu. Herriko 
gazteak ludotekatik pasa-
tzen dira, gaztelekuan 16 
urte arte egoten dira eta 
gero ziklo hori moztu egi-
ten da. Horrexegatik, gaz-
teei kontsumoan oinarri-
tzen ez den aisialdi eta 
kultura eredua eskaini nahi 
diegu. Autoeratu eta auto-
kudeatzen diren taldeei 
laguntza eskainiko diegu, 
hain zuzen ere".

euskara 
"Eskoriatzak herri euskal-
dunagoa izan behar du. 
Eskoriatzaren ezagutza 

maila %74 izan arren,  era-
bilera ez da hain handia. 
Hori arazo moduan ikusten 
dugu, eta euskararen eza-
gutza sustatuko dugu. Era-
bileraren kasuan, herriko 
eragileekin batera, eskolaz 
kanpoko kirola, musika 
eskola… bezalako eragi-
leekin euskararen erabi-
lera indartzeko apustua 
egingo dugu. Berbalagun 
eta Gurelana proiektuak 
mantenduko ditugu".

gizarte ongizatea 
"Eskoriatza guztiontzako 
herri solidario eta bidezkoa 
izatea nahi dugu. Pertsonen 
oinarrizko eskubideak ber-
matuko ditugu. Egoera 
zaila pasatzen ari diren 
eskoriatzarrendako Udalak 

hartu dituen laguntzak 
mantentzen eta, ahal den 
heinean, berriei erantzun 
ahalik eta hoberena ematen 
saiatuko gara. Aldi berean, 
herritarrentzat existitzen 
diren laguntzez informatzea 
da gure helburua. Zaharren 
egoitzaren berregitura 
proiektuarekin jarraituko 
dugu, gaur egun egoitzak 
dituen plaza eta lanpostuak 
mantenduta".

kirola 
" Kirolaren arloan dauden 
talde eragileei laguntzen 
jarraituko dugu. Eskoria-
tza kirol elkartea izan da 
orain arte herriko kirola-
ren motorra eta euren 
proiektua aurrera erama-
teko behar duten laguntza 
emango diegu. Baina, aldi 
berean, kenpo, capoeira 
eta ziklismo taldeak ditu-
gu eta eurekin ere hitz 
egingo dugu eta behar duten 
laguntza ematen saiatuko 
gara. Dinamika parte-har-
tzaileak eratuko ditugu 
herriko taldeen beharrei 
erantzuteko. Kiroldegiak 
eta frontoiak aldaketa sako-
na behar dutela uste dugu. 
Behar bezala aprobetxatzen 
ez diren espazioak eta alda-
ketak behar dituztenak 
identifikatu behar ditugu; 
adibidez, Luis Ezeiza esko-
lako kantxa eta frontoia. 
Bidegorria bukatu dezate-
la exijituko dugu".

beñat herce | bilduko alkategaia

"garapen ekologikoa, ekonomikoa eta 
soziala batera joatea nahi dugu"

Beñat 
herce

Eskoriatza.
30 urte.
unibertsitateko irakaslea.

BerBa BItan

"Era guztietako 
pertsonak bildu gara, 
Eskoriatzak dituen 
beharrak ezagutzen 
ditugu eta hauek 
hobetzeko lan egingo 
dugu.

Eskoriatzak udal 
gardena izatea da 
gure helburua, 
herritarrek udala 
zertan dabilen jakin 
dezaten nahi dugu eta 
horretarako 
teknologia berriak 
erabiliko ditugu".

"lan egiteko 
gogoa duen talde 
plurala gara "

"Eskoriatza 
hipotekatuko ez 
duen garapena 
egingo dugu"

"zaharren 
egoitzaren 
berregiturarekin 
jarraituko dugu"
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txOMIN MAdINA  |  EskoriAtzA

Lau urtez oposizioan EAJ-
ren bozeramaile izan ostean, 
Aitor Urrutia bigarren aldiz  
saiatuko da Eskoriatzako 
alkate izaten.

hirigintza 
"Orain artean, hirigintza 
etxegintzarekin egon da oso 
lotuta, baina garai berri 
baten gaude eta etxegintza 
bukatu egin da. Egin behar 
dena da bukatzeke dauden 
etxeak bukatu; esaterako, 
Intxaurtxuetako herri sarre-
rako etxeen fatxada. Uste 
dugu etxegintzaren etenal-
dia aprobetxatu behar dela 
2009a ezkero egin gabe 
dagoen Plan Nagusia egite-
ko; momentu ona da aurre-
rapausoa eman eta Plan 
Nagusiaren bitartez datozen 
15-20 urteetako Eskoriatza 
proiektatzeko. San Pedro 
auzoari berritua eman behar 
zaio, aurretik Dorletari eta 
Santa Anari egin zitzaien 
moduan; eta Aranburuza-
balarekin ere berdina egin 
behar da. Herria elbarrien-

dako irisgarria izan dadin, 
herria errebisatu egin behar-
ko litzateke".

Ingurumena 
"Ingurumenean zaborraren 
kudeaketa da gakoa, eta, 
zentzu horretan, gure apus-
tua bosgarren edukiontzia-
ren aldekoa da. Atez ateko 
ereduak ez gaitu konben-
tzitzen; uste dugu horren 
aldekoek diotenaren beste 
birzikla daitekeela bosga-
rren edukiontziarekin. Atez 
atekoari arazo asko ikusten 
dizkiogu: batetik, herriaren 
itxurari dagokionez, zabor 
poltsak fatxadetan egotea; 
eta, bestetik, inork ez due-
la zertan jakin zer botatzen 
dugun zaborretara".

kultura, aisialdia,  
gazteak 
"Azken urteotan antzeman 
dugu hiru gai horietan 
patrimonializazioa egon 
dela, eta denondako kul-
tura egin behar da. Kul-
turarako toki asko dauz-
kagu Eskoriatzan: kultura 

etxea, egiten dabiltzan 
Santa Anako auditoriuma, 
Ibarraundi museoa... Bai-
na ikusten dugu ez dau-
dela ondo erabilita, ez 
zaiela %100 ateratzen herri-
tarren, herriaren eta kul-
turaren alde. Ibarraundin, 
esaterako, Eusko Ikaskun-
tzarekin proiektu ederra 
zegoen hitzartuta, agin-
taldi honetan baztertu egin 
dena. Eusko Ikaskuntza 
instituzio garrantzitsua 
dela ikusita, guk proiektu 
hori berreskuratu gura 
dugu Eskoriatzako eta 
eskoriatzarron kulturaren 
alde".

euskara 
"Euskara mailan lan poli-
ta eta egokia egin da; 

badago euskararen ingu-
ruko plana, bere anbizio 
puntua duena, eta bide 
horretatik jarraitu behar 
da. Dena den, pentsatu 
behar dugu euskararen 
inguruko eragile guztiok 
batera nola lortu gehiago 
erabiltzea. Euskal Herri 
osoan ikusi dugu gero eta 
jende gehiagok dakiela 
euskara, baina erabilpen 
aldetik apur bat hanka-
motz gaudela. Nork bere 
inguruan lan egin behar 
duen heinean, Eskoriatzan, 
plan horretan, erabilpe-
naren inguruko hausnar-
keta sartu behar da, horren 
bidez erabakiak hartzeko. 
Egun %60an bagaude, eza-
gutza eta kaleko erabilera 
gora joateko".

gizarte ongizatea 
"Argi dago egun bizi dugun 
krisiak premia sozialak 
dakartzala; Udalean ikusi 
da babes sozialerako neu-
rriak gero eta gehiago 
eskatzen direla, eta horiek 
ase egin behar dira. Zehaz-
tu behar da zeintzuk diren 
bakoitzaren eskumenak, 
baina hori gai zabalagoa 
da. Zaharren egoitzari 
dagokionez, 2008ko ekai-
naren 3tik aurrera, nola-
bait, legez kanpo dago. Gaia 
mareatzen egon gara:  herri 
kontsulta, negoziazioak 
zapuztea... Ezerezean gera-
tu gara, eta espero dugu 
bai Udaleko eta baita Dipu-
tazioko talde berriarekin 
Eskoriatzarendako onak 
izango diren erabakiak 
hartzea, egoitza nolabait 
kontsolidatzeko. Izan ere, 
orain artean inork ere ez 
du etorkizunari buruzko 
erabaki garbirik hartu 
zaharren egoitzaren ingu-
ruko etorkizunaz".

kirola 
"Gazteak kirolarekin lotzea 
garrantzitsua da, baita 
herriko kirol elkartearekin 
gauza gehiago partekatzea 
ere. Kiroldegiaren kudea-
ketari buelta bat eman 
behar zaio, bai udal mailan, 
eta baita bailara mailan, 
sarritan gertatzen den 
moduan Udalarendako kar-
ga bat izan ez dadin".

aItOr
UrrUtIa

Eskoriatza.
37 urte.
langabea.

BerBa BItan

"Euskal herrian 
elkarbizitza baketsu 
eta demokratikoa 
lortzeko martxa egokia 
daramagu, eta horren 
aldeko apustua egiten 
dugu, baita herri mailan 
ere.  azken agintaldia 
ez da alde horretatik 
onena izan.

Merkataritza baxu 
ikusten dugu herrian, 
eta benetako plan bat 
egin behar da 
mantendu eta 
indartzeko".

"Elkarbizitzaren 
aldeko apustua 
egin behar da" 

aitor urrutia | eajko alkategaia

"2009a ezkero egin gabe dagoen Plan 
nagusia egiteko momentu egokia da" 

"gure apustua 
bosgarren 
edukiontziaren 
aldekoa da"

"zaharren 
egoitza 
kontsolidatu 
egin behar da"
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MIrIAN bItErI  |  EskoriAtzA

Amaitzear dagoen agintal-
dian Urretxuko zinegotzi 
moduan jardun du Jose Luis 
Canterok. Orain Eskoria-
tzara dator. 

hirigintza 
"Etxebizitzen promozio publi-
koaren aldeko apustua egi-
ten dugu. Horren harira, 
oso positiboki baloratzen 
dugu orain dela gutxi Eus-
ko Jaurlaritzarekin lortu-
tako hitzarmena, Elorreta 
ingurunean alokairuzko 
etxebizitza publikoa egitea 
helburu duena. 

Horretaz gainera, Eusko 
Jaurlaritzak gaur egun duen 
Etxebizitza Legearen proiek-
tua ere badago. Ildo beretik 
doa hori. Etxebizitza esku-
bidea bermatzea bilatzen 
du horrek, bereziki gazteen 
artean. Kontuan izan behar 
dugu etxebizitzak ez duela 
bakarrik paperean jasota 
egon behar, praktikan ere 
garatu beharrekoa dela. 
Horren harira, Udalaren eta 
Etxebizitza Sailaren arteko 

harremanak ezarri behar 
dira, eskubidea guztiz era-
ginkorra izan dadin".

Ingurumena 
"Hirigintza jasangarria bul-
tzatu behar dugu. Kasu 
horretan ere ez du legez 
aitortuta dagoen zerbait izan 
behar, eraginkorra baizik. 
Langabeziarekin lotutako 
arazoak egonda ere, beti 
arduratuko gara kutsadura 
eta antzeko gaiez. Garapen 
industrialak eta teknologi-
koak ingurumen neurriekin 
bateragarriak izan behar 
dute".

kultura, aisialdia, gazteak 
"Udaletik sortzen diren kul-
tura ekitaldiak lagunduko 
ditugu. Garrantzitsuena da 
gure herrialdeko kulturaren 
garapen egokia egitea, eta 
behar diren akordioak lor-
tzea. Horretarako, askotan, 
beste udalekin ez ezik, Eus-
ko Jaurlaritzarekin ere 
akordioak lortu beharko 
ditugu, banatzeko baino 
koordinaziorako eragile 

moduan jardun dezan gure 
herrialdeko kulturaren alo-
rrean".

euskara 
"Ekimen guztiak EAEko 
hizkuntza koofizial guztietan 
garatuko dira; hain justu 
ere, euskaraz edo gaztelaniaz. 
Eskubide berak izan behar 
dituzte biek. Dena dela, 
hasiera baten, euskara egoe-
ra txarragoan dagoenez, 
batzuetan hizkuntza horri 
lehentasuna ematen dioten 
bestelako neurriak garatu-
ko ditugu; ahaztu barik 
herrialde honek duen hiz-
kuntza aberastasuna. Azken 
hori zaindu egingo dugu. 

Euskarazko literatura 
eta musika sustatuko ditu-
gu, dagozkien dirulaguntze-

kin. Euskarazko lanen mer-
katua txikiagoa da, eta, 
hortaz, erakundeen laguntza 
izan beharko dute garatze-
ko".

gizarte ongizatea 
"Guretako funtsezkoa da 
gizarte ongizatea. Gizarte 
zerbitzu indartsuak egon 
behar dute; hain justu ere, 
gizarte larrialdietarako 
laguntzak, bereziki okerra-
go dauden beste hainbat 
herritatik etortzen diren 
lagunei begira. Aurrerapau-
soak eman badira ere, ema-
kumeei eta gazteei ere zuzen-
duta egongo dira zerbitzu 
horiek.

Udaleko Gizarte Ongi-
zate batzordean gogor egin-
go dugu lan, gizarte-esklusio 

egoeran edo pobrezian dau-
denek bizi izateko oinarriz-
koa den guztia izan dezaten. 
Etxez etxeko laguntza zer-
bitzuak sustatu behar dira, 
eta horretara bideratzen 
den diru-kopurua handitu. 
Berdin Dependentzia Legea-
rekin. Espainian onartu bada 
ere, horren garapena asko-
tan gizarte-laguntzaileei 
dagokie; hortaz, udalek eta 
autonomia erkidegoek zere-
san handia dute azken horre-
tan. Alde ederra dago hor 
ezkerreko eta kontserbado-
reagoak diren alderdien 
artean. Azken horiek diru-
laguntzak murrizten ari dira 
gaur egun".

kirola 
"Kirol gertaera handiak ez 
dira garrantzitsuak: olin-
piadak, mundialak edo Euro-
pako txapelketak. Kiroletik 
haratago doazen ekimenak 
dira; ikuskizun eta enpre-
sendako etekin ekonomikoak 
lortzeko negozio bilakatzen 
dira. Herri mailan, oinarriz-
ko kirola bultzatu behar 
dugu: futbola, saskibaloia 
edo  baliabide ekonomiko 
gutxi dituzten herri kirolak. 
Amateur mailako oinarriz-
ko kirola bultzatuko dugu. 
Esan bezala, oso garrantzi-
tsua da herri kirolak susta-
tzea. Gure herrialdeko bere-
zitasun bezala bultzatu behar 
dugu, sozialki eta ekonomi-
koki".

Jose luis Cantero  | pse-eeko alkategaia

"hirigintzan, etxebizitzen promozio 
publikoaren aldeko apustua egiten dugu"

jOse lUIs 
canterO

urretxu.
48 urte.
Abokatua.

BerBa BItan

"bakearen eta euskal 
herritar guztien 
adiskidetzearen 
agintaldia izan daiteke. 
Maiatzaren 22an 
herritarrek ematen 
diguten parte-hartze 
eta erantzukizun 
graduarekin egingo 
dugu lan; udala 
gertukoa izatea da 
garrantzitsuena, eta, 
interes alderdikoen 
aurrean, herritarren 
interesei lehentasuna 
ematea".

"udala gertukoa 
izatea da 
garrantzitsuena"

"Euskarazko 
literatura eta 
musika 
sustatuko dugu"

"gogor egingo 
dugu lan gizarte 
Ongizate 
batzordean"

OIHANA ElOrtzA  |  EskoriAtzA

San Juan egunean 47 urte 
egingo ditu Juan Luis Meri-
nok. Eta 47 urteotatik ia 
erdiak eman ditu politika-
gintzan, 1990a ezkero dago
-eta Espainiako alderdi 
komunistara afiliatuta; are 
gehiago, alderdiko batzor-
de federaleko kide da, 
Madrilen. Hortik eratorri-
ta da gure ibarreko Ezker 
Batuko koordinatzaile, gaur 
egun. Pertsonen arteko 
berdintasuna da haren kez-
ketako bat. 

hirigintza 
"Gure planteamendua da 
etxebizitza sozialak eta arau 
subsidiarioen berridazketa. 
Eguneratu beharko lirate-
ke, 2002koak baitira, eta ia 
agortuta daude. 

Etxebizitza sozialen 
aldeko politikak egingo 
ditugu, baina inoiz ez den-
tsitate baxukoak. Gure 
apustua da alturako etxe-
bizitzen aldekoa, iraunkor-
tasunagatik. Bestetik, San 
Pedro auzuneaz-eta hautes-

kunde guztietan egiten da 
berba, baina egin ez da inoiz 
egiten. Eskola publikoaren 
ingurua berritu behar da, 
eta nahiko eskas dago Ain-
geru Guardako ingurunea 
ere. Horiek dira ardatzak, 
xehetasun gehiago ere 
badauden arren".

Ingurumena 
"Ezker Batua-Berdeek beti 
egin dute ingurumenaren 
eta jasangarritasunaren 
alde. Baita Eskoriatzan ere. 
Agenda 21 lokala eta esko-
lakoa ere berriz hartu 
beharko lirateke. 

Udalari dagokionez, eta 
konkretuki obra eta zerbi-
tzuei, ur-ihesak kontrolatu 
beharko lirateke. Bestetik, 
energia alternatiboen gaian 

sakondu beharko litzateke 
eta Eskoriatza ingurua 
zaindu".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Gazteengan zentratu behar 
dugu gehiago. Asteburu 
oro jendea kanpora doa. 
Astean zehar zerbait egiten 
da, baina asteburuetan ez 
dago aukerarik. 18 urte 
inguruko jendearendako 
ez dago gaztetxerik eta ez 
dute parterik hartzen 
herrian. Bilerak egin behar-
ko genituzke haiekin. 

Elkartasuna lantzea ere 
ona litzateke, elkartasuna-
ren kultura txertatu. Ludo-
teka eta gaztelekuaren zer-
bitzuak zabaldu egin behar-
ko lirateke. Esan beharra 

dago, berez, arlo honetan 
ez doazela gauzak gaizki, 
eta jarraitu egin beharko 
genuke hasitako bidean".

euskara 
"Ezker Batua-Berdeok urte 
askoan daroagu udaletxe 
honetan normalizazioaren 
alde lan egiten eta baita 
ekintzetan laguntzen ere. 
Euskara Departamentuan 
lan egiten da eta egiten 
diharduena positiboa da. 
Ildo horretan jarraituko 
dugu guk ere eta normali-
zazioan eta erabilpenean 
lagunduko dugu gure alder-
ditik".

gizarte ongizatea 
" Gai potoloa da. Krisi egoe-
ra honetan, 203 langabe 
ditugu gaur egun Eskoria-
tzan; %11 edo %10,5 inguru 
da langabezia tasa. Partidak 
handitzea planteatzen dugu 
guk eta jende hau aintzat 
hartzea, laguntzea. Erresi-
dentziaren gaia garrantzi-
tsua da eta behar bezalako 
oinarririk gabe itxi da gaia, 

Ezker Batua-Berdeen ustez. 
Partxe hutsa izan da. Guk 
proposatzen duguna da 
Aldundiarekin gaia lantzea 
berriz. 

Berdintasun politiketan, 
berriz, aurrerakoiak izan 
gara eta emakumeen aur-
kako tratu txarrik egon ez 
dadin egingo dugu lan".

kirola 
"Kiroldegi handia dugu 
hortxe bertan, ederra bene-
tan. Ekipamendu guztia 
berritu behar da, hala ere, 
zaharkituta dago-eta. Hori 
segituan egin beharko litza-
teke. 

Azpikontrataziorik ez 
dugu guk egingo kirol zer-
bitzuetan. Guk planteatzen 
duguna da zerbitzu hori 
munizipala izatea. Kirol 
teknikari bat kontratatzea 
eta hark kudeatzea hemen 
egingo diren kirol jarduera 
guztiak. Daukagun pertso-
nalarekin nahikoa genuke, 
eta, dirua aurrezteaz gain, 
Udalak berak emandako 
zerbitzu bat litzateke. Hori 
da gure apustua. 

Bestalde, kirol elkartea 
aintzat hartu eta lagundu 
behar da. Baita diruz ere, 
orain duena baino dirula-
guntza handiagoak emanda. 
Borroka egingo dugu hori 
lortzeko.

Horretaz guztiaz gain, 
oinarrizko kirola sustatuko 
dugu, eta eskola kirola". 

jUan lUIs 
MerInO

Eskoriatza.
46 urte.
langilea.

BerBa BItan

"botoa eskatzen 
dugu Ezker 
batua-berdeendako, 
ezkerrekoa den 
alderdi bakarra 
delako, euskal ezker 
federalista bakarra. 
hiritarrei esan gura 
diegu borroka egingo 
dugula langabeziarik 
egon ez dadin, baita 
denon ongizatearen 
alde ere. herriko 
bizikidetasunaren 
alde ere egingo du 
gure alderdiak".

"Ongizatearen 
alde egingo 
dugu guk" 

Juan luis merino | ezker batua-berdeetako alkategaia

"etxebizitza sozialen alde egingo dugu, 
eta arau subsidiarioak eguneratu" 

"Eskola 
publikoaren 
ingurua berritu 
behar da"

"kiroldegiko 
ekipamendua 
berritu behar da 
segituan"
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MIrIAN bItErI |  EskoriAtzA

Iñaki Madinabeitia men-
diolarra da Elizateetako 
zerrendaburu. Aurretik ere 
Udalean egondakoa da, 
1987tik 1991ra bitarteko 
agintaldian Elizateetako 
zinegotzia izan zen.

hirigintza 
"Errealitate bat da azkene-
ko krisialdia dela-eta guz-
tiz aldatu beharrean gau-
dela. Lehendik zeuden 
planak berritu beharko dira; 
ez bakarrik plan zehatzak, 
baita planteamenduak ere. 
Gauza ez da etxeak egitea, 
beste bizitoki bat egitea 
komeni da. Gauza sakona 
da hori, ezingo da urte baten 
edo bitan egitea".

Ingurumena 
"Modan dagoen zerbait da. 
Baserritarrendako zaintzen 
dugun errealitatea da, Esko-
riatza udalerriko %80 
gutxienez gure eskuetan 
dago. Hortaz, beste inork 
baino gehiago dakigu base-
rritarrok. 

Hortik aparte, ekologis-
moari dagokionez, parke 
naturala, AP-1 autobidea 
eta trena daude. Ingurume-
na hori baino sakonagoa 
da, eta beste planteamendu 
bat egon beharko litzateke. 
Kalean bizi diren eskoria-
tzarrek jakin beharko luke-
te ingurumenarekin beste 
erlazio batean bizi izaten; 
hori poliki-poliki egin 
beharko litzateke".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Kultura eta aisialdia lotu-
ta doaz. Uste dut kultura 
aldetik Eskoriatzan proiek-
tu politak lantzen direla, 
aukera gehiago badaude 
ere. Dena dela, ohiturak 
galtzen gabiltza; esaterako, 
auzo eta elizateetako errea-
litate asko dagoeneko gal-
duta daude. 

Gazteen gainean esan 
beharra dago oso gutxi dau-
dela; zer esanik ez baserrietan. 
Horrek beste dinamika bat 
eskatzen du. Dena dela, niri 
ez eskatu kultura, aisialdi 

edo gazteekin lotutako gauzak 
muntatzea; interesa dutenak 
mugi daitezela, denondako 
aukera egongo da-eta". 

euskara 
"Oso labur: nire asmoa da 
euskaraz bizi izatea, bes-
terik ez".

gizarte ongizatea 
"Krisialdian dagoen kon-
tzeptua da hori ere. Plan-
teamendu guztiz ezberdinak 

egin behar ditugu. Ezin 
genezake orain arteko kon-
tsumismoan kokatu ongi-
zatea, beste hainbat balio 
eta errealitate bultzatu 
behar ditugu. Horretarako 
ezin dugu bultzatu kontsu-
mismoa eta ongizatea; lan 
asko egin behar da horren 
gainean. Azterketa sakona 
egin behar da; hori eska-
tuko nioke jendeari. 

Horretaz gainera, zer-
bitzu sozialen kontzeptua 

guztiz ezberdina da. Hori 
beste errealitate bat da, ni 
ez naiz hor sartzen. Orain 
arte lortutako zerbitzu 
sozialak kentzen dabiltza 
poliki-poliki politikariak; 
horiek ere zaindu beharrean 
gaudela iruditzen zait". 

kirola 
"Hiru tarte mota berezitu-
ko nituzke nik, adinaren 
arabera banatuta daudenak. 
Bakoitzak kirol mota bat 
egiten du. Umetxoena erra-
za da; ikastolan daude eta 
horren bitartez bideratuta 
dute. Horren harira, ez 
dakit norainoko plana 
dagoen zaletasuna bultza-
tzeko. Hori zaindu beha-
rrekoa da. 

Gazteei dagokienez, 
lehen esan dudan moduan, 
zoritxarrez, gero eta gutxia-
go daude Eskoriatzan; eli-
zateetako egoerari buruz 
ez dut ezer esaten. Hortaz, 
lan egin behar dugu arlo 
horretan, oso garrantzitsua 
da. Koadrilatxo batzuk 
badaude lan egiten dutenak, 
polita izango litzateke 
horiek bultzatzea. 

Azkenik, helduak edo 
pertsona nagusiak daude. 
Guztiz desberdina den tal-
dea da hori, planteamendu 
eta kirol mota ezberdina 
lantzen duena. Besteek 
bezala, horiek ere eskubidea 
dute euren kirola prakti-
katzeko". 

iñaki madinabeitia | elizateetako alkategaia

"ingurumenarekin beste erlazio batean 
bizi izaten jakin beharko lukete kalekoek"

IñakI 
MadInaBeItIa

Eskoriatza.
64 urte.
Erretiratua.

BerBa BItan

"udal gobernagarria 
egiten laguntzeko 
asmoz aurkezten gara. 
Ez da talde bati 
babesa ematea edo ez, 
udala bidera dezatela 
nahi dugu, 
Eskoriatzara eta 
elizateetara 
begiratuta. arlo 
horretan egingo dut 
lan. Elizateak 
ezberdinak dira, eta ez 
dut uste 
ezberdintasunik egon 
beharko lukeenik".

"udala bidera 
dezatela nahi 
dugu" 

"Ezin genezake 
orain arteko 
kontsumismoan 
jarri ongizatea" 

"Hirigintzan 
beste bizitoki 
bat egitea 
komeni da"

"kultura aldetik 
Eskoriatzan 
proiektu politak 
lantzen dira"

"Nire asmoa  
da euskaraz  
bizi izatea, 
besterik ez"
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ArANtzAzu EzkIbEl | AntzuolA

Arrizabalaga EAJko hau-
tagaiak Antzuolarako dituz-
ten proposamenen berri 
eman digu. 

hirigintza 
"Gaur egun Antzuolako 
Udalak daukan egoera ez 
da batere oparoa. Oso 
aurrezpen gaitasun murri-
tza dauka, eta horrek bal-
dintzatuko du inbertsioe-
tarako gaitasuna. Aztertu 
beharra daukagu antzuo-
larrek, eta batez ere gazteek, 
daukaten etxebizitza beha-
rra, eta daukaten beharren 
arabera erantzuten asma-
tu behar dugu. Eta horre-
tarako ezinbestekoa izango 
da lurzoru publikoaren 
politika eraginkorra mar-
txan jartzea. Momentu 
honetan Antzuolak ez dau-
ka metro karratu bat bera 
ere bere jabetzarako. Horrez 
gain, industrialdeekin ere 
zerbait egin beharra dago. 
Ezin gara beste aldera begi-
ra geratu bertako enpresek 
alde egiten duten bitartean. 

Bi ardatz horiek izango 
dira nagusiki hirigintza 
estrategiko baten oina-
rri".

Ingurumena 
"Ingurumenaren ikuspegi-
tik, momentu honetan apli-
katzen dira Antzuolan bi 
azpiegitura erraldoiren 
obrak. Horiek eragin zuze-
na dute inguruan eta ezin 
dezakegu ez ikusiarena egin. 
Guretzat ez du balio kontra 
gaudela esateak, baizik eta 
Udaletik eragiten jakin 
behar da eta alternatiba 
eta hobekuntzak asmatu, 
behar den heinean. Horre-
taz gain, landa eremuei ere 
begiratu behar diegu, eta 
arreta berezia jarri, ingu-
rumen ikuspegitik eta bai-

ta baserrien ikuspegitik 
ere. Bestalde, atez atekoa-
ren bilketarena daukagu. 
Gure ustez, diagnostiko 
serioa  egin behar da, zen-
bakiak egin behar ditugu 
zabor bilketaren eragin-
kortasunak alde batetik eta 
bestetik daukan kostua 
neurtzeko. Gure ikuspegi-
tik akaso sistema garestia 
delako eta gauza guztien 
aurretik iraunkortasuna 
bermatu beharra daukagu-
lako, betiere antzuolarren 
iritzia kontuan hartuta". 

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Kontu guztietan antzuo-
larren iritziarekin konta-
tzea ezinbestekoa baldin 
bada, esango nuke kultura 

jardueran, kale bizitzan, 
aisialdian eta jaietan bes-
te ezertan baino beharrez-
koagoa dela herritarren 
esanetara egotea. Herrita-
rrak dira ekintzak propo-
satzen dituztenak. Udalak 
egin behar duena da balia-
bideak jendearen esku jarri, 
teknikoak, eta beharrezko 
diren dirulaguntzak. Gaz-
teriari dagokionez, bada-
kigu gaztetxe berria egite-
ko proiektua dagoela. EAJ 
Udalean egon zenean pro-
posatutako ekimena eta 
oraindik gauzatu ez dena 
eta geure egiten duguna 
berriz ere. Kontua da finan-
tzazioa bilatu beharko 
dugula proiektu hori gau-
zatzeko".

euskara 
"Ez da kale neurketarik 
egin behar Antzuola herri 
euskalduna dela sumatzeko. 
2006ko datuen arabera, 
antzuolarren %86 euskaldun 
peto-peto edo ia euskaldu-
nak ziren. Gure arazoa da 
ezagutza mailatik erabilpen 

mailara dagoen saltoa, eta 
tarte hori txikitzen saiatu 
beharra daukagu. Horreta-
rako, Udalak aitzindari eta 
eredugarri izan behar du, 
udal barruko normaliza-
ziotik hasi eta kale erabi-
leran eragitera".

gizarte ongizatea 
"Gure helburu izan behar 
du justizia soziala lortzea, 
batez ere krisi garaian. 
Horretarako, Antzuolan 
beharretan daudenei euren 
beharra asetzen saiatu 
behar dugu, ezin gara 
geratu inor bazterrean 
utzita. Baina politika sozia-
lak ez dira Udalarenak 
bakarrik, badaude beste 
erakunde batzuk eskume-
neko direnak eta inplika-
tu egin behar dutenak. 
Guztien artean politika 
sozial eta iraunkorra lor-
tu behar dugu".

kirola 
"Antzuolan kirol jarduera 
indartsua dago. Udalak 
horretan laguntzaile izan 
behar du, azpiegiturak egon 
badaude. Aurrerantzean 
mantenu egokia beharko 
dute eta hori izango da 
Udalaren ardura zuzena. 
Bestalde, igerilekuaren 
proiektua dago. Gu geu ez 
gara ausartzen hori agin-
tzera Udalaren egoera eko-
nomikoa ikusita. Baina 
aztertuko dugu".

MarIa eUgenIa 
arrIZaBalaga

zumaia.
44 urte.
legebiltzarkidea.

BerBa BItan

"apaltasun osoz eta 
herriari begirune osoz 
natorkizue. 
Daukaguna emateko 
prest gaude, betiere 
antzuolako herriaren 
eta herritarren alde. 
Mezu politikoari 
dagokionez, guk bi 
oinarri ditugu: bakea 
behin betiko lortzea 
eta Euskal herriari 
dagokion 
erabakitzeko 
eskubidea antzuolatik 
ere lantzea".

"Herriaren eta 
herritarren alde 
egingo dugu"

maria eugenia arrizabalaga | eajko alkategaia

"lurzoru publikoaren politika eraginkorra 
ezartzea beharrezkoa izango da"

"udalak 
baliabideak jarri 
behar ditu 
denen esku"

"gure ustez, 
akaso, atez 
atekoa sistema 
garestia da"

AsIEr AlkOrtA  |  AntzuolA

Antzuolako bertako balia-
bideak erabiltzea hobe-
kuntzarako bidea dela 
dio Inma Beristainek. 
Elkarlana bultzatuz eta 
egoera larrienei lehen-
tasuna emanez, herriak 
eta herritarrek proiek-
tuak aurrera ateratzeko 
gaitasuna dutela gaine-
ratu du. 

hirigintza 
"Herritar guztioi dagoki-
gu gure herria zaindu eta 
sortzea. Hori dela eta, unez 
une sor daitezkeen gai 
zehatzen aurrean, herritar 
orori irekitako batzorde 
propioak eratuko ditugu. 
I l d o  b e r ean ,  Uda l ak 
herrian dituen lokalen 
erabilera antzuolarron 
beharretara ahalik eta 
ondoen egokitzeko parte
-hartze prozesua  burutu-
ko dugu. Ecocenter beza-
lako guneak ere bultza-
tuko ditugu. Antzuola bizi 
izateko leku atsegina da, 
eta, oraindik atseginagoa 

izan dadin, ditugun balia-
bideak erabiliz, guztioi 
dagokigu hobekuntza 
horretan parte hartzea".

Ingurumena 
"Zero Zabor filosofian 
sakonduko dugu. Izan ere, 
ingurumenaren aldeko 
politikak munduari eta 
gure etorkizunari egin 
diezaiekegun ekarpenik 
baliagarriena dira. Natura 
baliabideak errespetuz 
erabiliko ditugu, bertoko 
basoen berreskurapena 
garatuta, energia kontsu-
moa murrizten saiatuta... 
Errauskailuak dakarzkigun 
osasun zein eragin ekono-
miko larrien aurrean, eta 
errauskailua Gipuzkoan 
nahitaezkoa dela diotenen 
aurrean, errauskailua ez 
dela beharrezkoa erakutsi 
nahi dugu. Jadanik, Antzuo-
larrok ari gara mundu 
mailako ingurumen arazo 
honi herri mailako irten-
bidea ematen, eta oraindik 
gehiago sakondu nahi 
dugu".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Antzuolarrok alor honetan 
ere sortzaile eta parte-har-
tzaile izan behar dugunez, 
herriko sorkuntza lanak 
eta kultura ekintzak bul-
tzatzen jarraituko dugu. 
Horretarako, udalbiltzan 
parte hartu eta Aiherrare-
kiko senidetzean sakondu-
ko dugu. Gainera, orain 
arte bezala, nazio eraikun-
tzari gure ekarpena egiten 
jarraituko dugu".

euskara 
"Antzuolan euskararen era-
bilera oraindik gehiago 
indartzeko dauden aukerak 
aztertuko ditugu. Era berean, 
herri euskalduna garenez, 
UEMAko kide izaten eta 

bertan parte hartzen jarrai-
tuko dugu. Bide horretatik, 
Euskal Herri euskalduna 
eraikitzeko lan egingo 
dugu".

gizarte ongizatea 
"Mugikortasun plana gara-
tuko dugu, besteak beste, 
herri barruko zein herritik 
kanporako joan-etorriak 
erosoagoak izan daitezen. 
Ezinduentzako oztopo diren 
guneak identifikatuko ditu-
gu, ondoren beharrezkoak 
diren egokitzapenak egiteko. 
Era berean, garraio zerbitzu 
publikoa indartzen saiatuko 
gara. Horrela, Debagoieneko 
herri guztiak maiztasun 
egokiaz eta denbora labu-
rrean lotuko dituen garraioa 
izatea ahalbidetu nahi dugu, 

ingurumena zainduta eta 
jasangarritasuna ziurtatuta. 
Antzuolatik harago, Abia-
dura Handiko Trena beza-
lako azpiegiturak bultzatzen 
dituen ereduaren aurrean, 
herritarrontzat baliagarria-
goa den hurbileko garraio 
publikoa bultzatuko dugu. 
Mankomunitateak ere bere 
funtzioa edukiko du. Izan 
ere, elkarren artean oso 
gertu dauden zortzi herrik 
osatzen dugu Debagoiena, 
eta, ondorioz, gai batzuk 
elkarrekin landuta, asko 
dugu irabazteko. Elkarlan 
horretan Mankomunitatea 
tresna egokia izango da. 
Zortzi herriak lotzeko garraio 
publikoaren proposamena 
bezala, beste hainbat gai 
bertatik, Mankomunitatetik 
jorratu beharko dira. Hilte-
gia indartzeko lanak ere hor 
kokatzen ditugu. Gure ikus-
puntutik hau da bide ego-
kiena nekazaritza eta abel-
tzaintza bultzatzeko. Horrekin 
ingurumen eta nekazaritza
-eremu zainduagoa lortuko 
dugu eta herritarrek, berriz, 
elikagai soberania lortzeko 
aukera edukiko dute. Bide 
horretatik, garapen agentziak 
ematen dituen aukera guztiez 
baliatuko gara: enplegu arlo-
ko programa desberdinak 
abian jartzeko, aisia eta 
turismoa garatzeko eta bul-
tzatzeko eta baliabide giza-
sanitarioak lortzeko, besteak 
beste".

inma beristain | bilduko alkategaia

"antzuola leku atseginagoa bihurtuko 
dugu, bertoko baliabideak erabilita" 

InMa 
BerIstaIn

Azkoitia.
56 urte.
Etxekoandrea.

BerBa BItan

"Daukagunetik 
hasita, guztion artean 
elkarlanean proiektu 
garrantzitsuak 
aurrera aterako 
ditugu, guztion 
beharrak hobeto 
aseko dituen herri bat 
eraikitzeko. herrian, 
herriarentzat, 
herritarrok 
herritarrontzat da 
gure filosofia. Horri 
jarraituz, ekarpen 
xume baina ausarta 
egingo diogu herriari".

"Elkarlanean 
guztiok herri bat 
eraikiko dugu" 

"Nazio 
eraikuntzari 
ekarpena egiten 
jarraituko dugu"

"Errauskailua  
beharrezkoa ez 
dela erakutsiko 
dugu"
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JulEN IrIONdO  |  AntzuolA

Hirigintza "jasangarria" 
egin beharra azpimarratzen 
du Urrestarazuk; eta eus-
karak ezin duela arma 
politikoa izan ere bai. Gizar-
te ongizateari dagokionez, 
Udalak orain arte lan ona 
egin duela eta hortik jarrai-
tu behar dela dio.

hirigintza 
"PSE-EEk argi du Antzuo-
larako gura duen hirigintza 
dela, lehenengo eta behin, 
jasangarria; bigarrenik, 
arrazionala; eta jasoko 
dituena Antzuolan bizi diren 
pertsona guztien beharrak. 
Garrantzitsuena da hiri-
gintzak kontuan hartzea 
hemen bizi den jende guz-
tia, eta hemen bizi den 
jendea eroso egon dadila 
hirigintza horrekin".

Ingurumena 
"Ingurumenari dagokionez, 
jasangarritasuna topatu 
behar dugu. Inguru guztia 
zaindu behar da, eta plan-
teatu Antzuolan bizi den 

oro jakitun izatea zein den 
bere lana ingurumen hori 
zaintzeko; horretarako, lan 
egin dezagula guztiok eta 
denok egin dezagula ekar-
pena herrian ingurumena-
ren onerako eta jasanga-
rriago izan dadin".

kultura, aisialdia,  
gazteak 
"Kultura altxorra da PSE
-EErentzat. Kulturak izan 
behar du kohesiorako, bata-
sunerako tresna. Eta baita 
pertsona ororen hazkunde-
rako tresna. Kultua izatea, 
irakurtzea, entzutea... batez 
ere entzutea, toleratzea, oso 
da inportantea. Hori da 
kultura: kultura da hizkun-
tza, hizkuntzak kasu hone-
tan, baina batez ere da denon 
artean elkar ulertzen jakitea, 
tolerantziaren kultura, 
entzuten jakitearen kultura, 
patxadaren kultura. Kultu-
rak zerikusi handia du gaz-
tediarekin, ze gazteei egon 
behar baitu zuzenduta bere-
ziki kulturak. Gazteek lana 
lortu behar dute; lan egin 

behar dugu gazteek enplegua 
lortzeko, herrian edo kan-
poan, euren bizitzako gastuei 
aurre egiteko gai izan dai-
tezen. Eta aisialdia, berriz, 
horixe da, aisialdia. Zerta-
rako erabili behar da aisial-
dia? Ahal bada, hobeto 
formatzeko, hobeto forma-
tzeko eta maite dituzun 
pertsonekin denbora pasa-
tzeko".

euskara 
"Euskara altxorra da; gorde 
beharreko altxorra, hazten 
lagundu behar zaion altxo-
rra. Baina esango nuke, eta 
zentzu osoarekin esango 
dut, inoiz ez duela izan behar 
arma politikoa. Euskara 
erabiltzen bada arma poli-
tiko moduan jendea bana-

tzeko, inoiz ez gara joko 
horretan egongo, borroka 
horretan egongo. Nire seme
-alabek euskaraz egiten dute, 
nik ezin izan nuen ikasi eta 
ez dakit astirik izango 
dudan, baina saiatzen naiz 
etxean gero eta hobeto egin 
dezaten eta kultuagoak izan 
daitezen euskarari dagokio-
nez; baina politikoki inoiz 
ez dut ez euskara ez gazte-
lera erabiliko inoren kontra 
egiteko. Euskara zaindu 
egin behar dugu denon 
artean, hazten lagundu eta 
bihur dadila izan behar 
duena, oso hizkuntza garran-
tzitsua".

gizarte ongizatea 
"Nik dakidanez, eta udal-
batzako nire kideek esan 

didatenagatik, gizarte zer-
bitzuek oso ondo funtzio-
natzen dute Antzuolan. 
Nik horrek ondo funtzio-
natzen jarrai dezan lagun-
duko dut, noski; eta azpi-
marratu nahi dut PSE-EE 
gai izan dela ongizate esta-
tuaren laugarren zutabea 
indartzeko, Dependentzia 
Legea alegia; eta hortik 
jarraituko dugu. Jarrai-
tuko dugu gizarte ongiza-
tea bultzatzen, saiatuko 
gara diru gehiago bidera 
dadin gizarte ongizatera 
eta orain bezala Antzuo-
lako Udalean gizarte ongi-
zatearenak arlo garrantzi-
tsuenetakoa izaten jarrai 
dezan".

kirola 
"Badakit kirola oso inpor-
tantea dela Antzuolako 
Udalarentzat eta herrita-
rrentzat. Ni alkate izanez 
gero ez dio garrantzitsu 
izateari utziko, guztiz kon-
trakoa; hor egongo da gero 
ere klubei emango zaien 
laguntza. Egia dena da PSE
-EEn nahi dugula kirola 
izatea osasunerako tresna. 
Jendeak egin dezala kirola 
gozatzeko, eta hortik joko 
dugu. Orain artekoek ere 
babesa jasoko dute, baina 
saiatuko gara jende gehia-
gok egin dezala kirola eta 
kirol osasuntsua egin deza-
la jendeak, osasun hobea 
izateko".

Carlos urrestarazu | pse-eeko alkategaia

"hirigintzak izan behar du antzuolako 
bizilagun guztien premien araberakoa"

carlOs 
UrrestaraZU

Donostia.
55 urte.
gerentea.

BerBa BItan

"gu ez gatoz hona 
politika global, estatal 
edo autonomikoa 
egitera; ni udal 
politika egiteko nago, 
herritarrengandik 
gertu egoteko, haien 
galderak erantzuteko; 
nire telefonoa eta nire 
bulegoa beti egongo 
dira irekita.

nahi dut herriko 
jendea ohar dadila 
eurak direla 
guretzako 
inportanteena".

"udal politika 
egiteko nago ni 
hemen"

"Euskara da 
altxorra; ezin da 
arma politiko 
gisa erabili"

"saiatuko gara 
diru gehiago 
bideratzen 
ongizatera"
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JOkIN bErEzIArtuA  |  ArAmAio

Politikagintzan berria bada 
ere, "gogoz eta ilusioz" ekin 
dio Ramon Ajuriak Bildu-
ren Aramaioko alkategai 
izateko ardurari. 

hirigintza 
"Eroso bizi izateko herria 
eraikitzen jarraituko dugu. 
Hala, Plan Orokorra onartu 
eta etxebizitza multzo 
berriak zehaztuko ditugu. 
Etxebizitza sozialak dira 
gure apustua, bereziki gaz-
teei begira. Udalak jarriko 
ditu etxebizitzen prezioak, 
herritarren beharren ara-
bera. 

Bestalde, bidegorri sarea 
handitu gura dugu. Gesa-
libar eta Ibarra arteko 
bidegorria egokitzea da gure 
asmoetako bat, baita Oleta 
eta Otxandio arteko bide-
gorria ere.

Horrez gain, kiroldegia 
berritzea da aurreikusten 
dugun beste proiektu bat, 
behar handia dauka-eta. 
Aurrez Diputazioan aur-
keztutako proiektuari hel-

du eta beste bultzada bat 
emango diogu, ea dirula-
guntza lortzen dugun". 

Ingurumena 
"Herriko baliabide natura-
lak erabiliz energia berriz-
tagarrien –biomasa, ura 
eta haizea, besteak beste– 
aldeko apustua egingo dugu 
eta herriari eragiten dioten 
azpiegitura erraldoien 
aurrean –AHT eta goi ten-
tsioko linea, esaterako– 
kontrako jarrera irmoa 
izango dugu. Gainera, gure 
basoei ustiapen bideraga-
rria ematea izango da bes-
te erronketako bat.

Bestalde, gure errekak 
garbi mantentzeko bi auke-
ra aurreikusten ditugu: 
Debagoieneko araztegiare-
kin kontaktuan jarri eta 
gure urak eurenekin bate-
ra garbitzea edo araztegi 
propioa eraikitzea". 

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Aramaioko ondarea oso 
aberatsa da. Hor ditugu, 

besteak beste, Torralde, 
Murugaineko asentamen-
duak eta 36ko gerraren 
aztarnak. Gainera, Aramaio-
ko Ondarea Berreskuratze-
ko Taldea –AOBT– indartu 
gura dugu, oso proiektu 
interesgarria dela uste dugu
-eta. Herriko ondareak 
garrantzi handia dauka, 
gure ustez, eta hori man-
tentzeko talde horrengan 
konfiantza osoa dugu.    

Gazteei dagokienez, 
azken urteotako dinamika-
ri helduko diogu. Hau da, 
harreman zuzena izan gura 
dugu eurekin, eta proiektu 
ezberdinetan elkarlanean 
aritu. Gainera, azken urtee-
tako dinamikari jarraituz, 
herriko elkarte ezberdine-
kin harreman zuzena iza-

tea oso garrantzitsua dela 
deritzogu".

euskara 
"UEMAn parte hartzen 
jarraitzea oso garrantzitsua 
da, gure ustez. 

Euskaraz ez dakitenak 
integratu eta horren eza-
gutza bermatzeko bideak 
ezarriko ditugu. Euskal 
Herria eta euskara aintzat 
hartuko dituen hezkuntza 
eta jendarte eredua bultza-
tuko dugu. Hezkuntza talde 
bat eratuko dugu".

gizarte ongizatea 
"Herritar guztion beharrak 
ezagutu eta asetzen saiatuko 
gara eta aramaioar guztion 
bizi-maila hobetzea izango da 
azken helburua. Izan ere, 

ongizateak arlo asko hartzen 
ditu bere gain: etorkinak, 
adineko jendea, gazteak, ema-
kumeak, langabeak... Guztion 
alde egingo dugu lan. 

Hala, ongizate eta ema-
kume arloei bultzada bere-
zia emango diegu. Izan ere, 
bi arlo horiendako batzor-
de berezituak sortzea da 
gure asmoa. Esate batera-
ko, Berdintasun Plana mar-
txan jarri gura dugu. Gai-
nera, hirugarren adinekoen-
dako eguneko zentroa 
zabaldu izana albiste poz-
garria da. Hala ere, zaharren 
egoitza berria irekitzeko 
gogor egingo dugu lan".  

nekazaritza eta auzoak 
"Batez ere lehen sektorea 
da indartu gura duguna. 
Aramaio Baserri Barri 
ikusten dugu Aramaion 
lehen sektorea bultzatu eta 
mantentzeko motor moduan 
eta egitasmo horri eutsiko 
diogu. Lehen sektoreak 
Aramaion merezi duen 
lekua berreskura dezan 
egingo dugu lan, salmenta 
zuzena bultzatuta. 

Aramaion 13 auzo daude 
eta horiei guztiei garrantzia 
eman gura diegu. Izan ere, 
uste dugu Aramaion auzoen 
parte-hartzea ezinbestekoa 
eta beharrezkoa dela. Azken 
finean, gakoa da auzotarrak 
herritar sentiaraztea. Auzo
-alkateen batzordearekin 
lanean jarraituko dugu".

ramon ajuria | bilduko alkategaia

"herrian sinesten dugu, herritik udalera 
eta udaletik herrira egingo dugu lan" 

raMOn 
ajUrIa

Arrasate.
48 urte.
Enpresaria.

BerBa BItan

"herritik udalera eta 
udaletik herrira 
egingo dugu lan. 
lanerako ilusio handia 
daukagu, aramaio 
ezkerretik lantzen 
jarraituko dugu. 
azken lau urteetako 
lana oso ondo ikusten 
dugu eta bide 
horretan segiko dugu. 
herrian sinesten dugu 
eta herria bizirik 
mantendu gura dugu. 
horregatik eskatzen 
dugu botoa".  

"Herritik udalera 
eta udaletik 
herrirako lana" 

"Etxebizitza 
sozialak dira 
gure apustua, 
gazteei begira"

"Herritar guztion 
beharrak ezagutu 
eta asetzen 
saiatuko gara"

JON bErEzIbAr  |  ArrAsAtE

Zerrendetan aurkeztu den 
gazte kopurua ikusita pozik 
dago Nafarrate; nahiz eta 
euren zerrendetan hainbes-
te ez egon, "inplikazioa" 
erakusten duela dio. Aurre-
tik alkate moduan eginiko 
8 urteetan emandako kon-
fiantza eskaintzera dator 
EAJko Aramaioko alkate-
gaia. Herria "erdi hilik" 
ikusten du eta alkate izanez 
gero egoera horri buelta 
eman gura dio. Diputazioan 
eginiko lanarekin Arabako 
antzeko herrietako egoera 
gertutik ezagutzea lortu 
duela dio, eta, ikusitakoa-
rekin, Aramaio hobetu gura 
du. Pertsonen arteko harre-
manetan oinarritzen du 
bere jardun politikoa.

hirigintza 
"Lehenik eta behin, Plan 
Orokorra onartu beharra 
dago, ze lau urteko atzera-
pena baitauka, eta ezinbes-
teko tresna da. Plan Oro-
korrak 2007ko azaroa ezke-
ro beharko luke onartua. 

Urte hartako irailean eska-
tu zen atzerapena eta orain-
dik onartu gabe jarraitzen 
du. Nagusiki, industrialde 
baten beharra ere ikusten 
dugu bertan sortutako eki-
menak kokatu ahal izateko 
edo kanpora joan ez daite-
zen. Auzoetako errepideak 
eta Aramaiotik Legutiorai-
nokoa konpondu eta zabal-
du beharra dago. Auzoeta-
ko azpiegituretan lan egin 
beharra dago, ze 2008ko 

dirulaguntza batzuk bai-
taude, eta obrak oraindik 
egiteke daude".

Ingurumena 
"Herriko hondakinen ara-
zoa birpentsatu behar dugu. 
Araztegi bat behar da, edo 
horren ordez saneamendu 
guztia Gesalibarreraino 
eroan eta han Debagoiene-
ko sarearekin lotu. Men-
dietan eta basoan ere asko 
dago egiteko. Basoak kudea-

tzeko plana egin zen bere 
sasoian eta horri bultzada 
eman behar zaio".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Babes ofizialeko etxebizi-
tzak banatuta daude orain  
hamar urteko gure ekimen 
bati esker, baina gai honek 
ez du geldirik egon behar 
eta etxe gehiago egin behar 
dira, gazteei prezio oneko 
etxebizitzak eskaintzeko. 
Gazteekin akordio zubiak 
eraiki nahi ditugu, bi aldee-
tatik ahaleginduta. Ezin 
ditugu gazteak isolatu, bai-
na eurek ere konpromisoak 
hartu behar dituztela uste 
dut. Kulturan ahalik eta 
eskaintzarik onena kudea-
tzeko egingo dugu lan. Bul-
tzada beharra sumatzen da, 
ze nahiko makal baitabil 
herria kultura mailan".

euskara 
"Euskara Biziberritzeko 
Plan Nagusiari helduko 
nioke. Nik kanpoan eman 
ditut azken urteak eta 

zehazki ez dakit zein pun-
tura arte bete den esanda-
koa, baina egitasmo hori 
bultzatzen jarraituko dugu. 
Garrantzitsua da puntu 
hau".

gizarte ongizatea 
"Aramaion Gasteiztik diru-
laguntzak lortu ditugu egu-
neko zentroa martxan jar-
tzeko, nahiz eta bi urteko 
atzerapenarekin, eta orain 
dela hiruzpalau hilabete 
jarri genuen martxan. Zor-
tzi plaza zeuden eta ia bete-
ta daukagu etxea. Argi dago, 
beraz, eskaintza zabaldu 
egin behar dela, plaza gehia-
go sortu eta, baita ere, nos-
ki, erretiratuentzako egoitza 
bat aurkitzea. Kokapena 
aurkitu eta proiektua lantzea 
da gure nahia, Aramaioko 
erretiratuek inora joateko 
beharrik izan ez dezaten".

kirola 
"Arlo hau Aramaion zehaz-
tu barik dago. Frontoi ingu-
ruan kokatu beharra dago 
kirolgune bat, ikastolarekin 
batera. Kirola eta aisialdia 
batera uztartuta, gustatuko 
litzaiguke jendeak kirola 
eginez Aramaioko auzoak 
ezagutu eta disfrutatzea. 
Horrelako ekimenak sus-
tatuko genituzke. Bide ede-
rrak dauzkagu eguna pasa-
tu, herria ezagutu eta 
natura eta kirola batzen 
dituztenak".

IñakI 
naFarrate

Aramaio.
59 urte.
Foru diputatua.

BerBa BItan

"Esperientzia, urte 
askotako konfiantza, 
lana eta ilusioa 
eskaintzen ditugu. 
urte asko eginak 
ditugu aurretik 
udaletxean eta horrek 
konfiantza eta bermea 
ematea gura dugu.
guztiaren gainetik, 
guretzat 
garrantzitsuena 
herriari entzutea da, 
arazoak konpontzeko 
lehenengo gauza 
ezinbestekoa dena".

"Herritarrei 
entzun egin 
behar zaie" 

iñaki nafarrate | eajko alkategaia

"auzoetako azpiegiturak osatu behar 
dira eta legutiorako bidea hobetu"

"babes 
ofizialeko etxeak 
egiten jarraitu 
beharra dago"

"Erretiratuen 
egoitza kokatu 
eta proiektua 
landuko dugu"

"Plan Orokorra 
onartu beharra 
dago lau urteren 
ondoren"

"Hondakinen 
arazoa 
birpentsatu 
beharra dago"
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xAbIEr urtzElAI | ArAmAio

Aramaion gazteen artean 
dagoen langabeziak ardu-
ratzen du Jose Ramon Uri-
be, eta aurrekontuak ger-
tutik zainduko dituela 
argitu du, besteak beste, 
Udalak agintaldi honetan 
hartu dituen konpromisoak 
bete daitezen. "Aramaioko 
udaletxeak herritarrena 
izan behar du, ez politika-
riena. Hori horrela, oso 
garbi dugu herritarren zer-
bitzura gaudela, ez alde-
rantziz. Udaletxeko ateak 
irekita egongo dira edono-
rendako, proposamenak 
jasotzeko edo arazoak ditue-
narendako, bai Udalarekin, 
baita beste erakunderen 
batekin". 

Aramaioarrek alkate 
izateko Aramaioko Alkar-
tasuneko hautagaia auke-
ratzen badute, eginbehar 
horrek ez du ezustean harra-
patuko Jose Ramon Uribe. 
Izan ere, Uribek badaki 
alkate izatea zer den, ardu-
ra hori bete zuen-eta orain 
dela makinatxo bat urte, 

1991tik 1995era, eta lehena-
go zinegotzi ere izan zen. 

hirigintza 
"Plan Orokorraren barruan 
dauden konpromisoak bete 
egin beharko dira, eta eko-
nomikoki ze aukera dauden 
ikustea izango da lehenen-
go eginbeharra. Hor egon-
go dira amaitzeko babes 
ofizialeko etxebizitzak, 
kiroldegiko parkea, indus-
trialdea... hainbat konpro-
miso. Horregatik diot lehe-
nengo ikusi behar dela 
zeintzuk diren amaitzeko 
dauden lanak, eta horiek 
bete egin behar direla. 
Ondoren, ditugun diru-sa-
rreren arabera erabakiko 
dugu herriak ze behar 
dituen. Baina lehenago ez 
gara hasiko promesak egi-
ten".

Ingurumena 
"Hasteko, AHTk herrian 
sortu dituen kalteak Jaur-
laritzarekin eta Diputa-
zioarekin batera gertutik 
jarraitzeko eskaera egingo 

dugu. Arrainak hilda azal-
du dira errekan, apurtuta 
geratu diren bideak kon-
pondu behar dira... Bestal-
de, herriko ur-zikinen 
kudeaketak ere arduratzen 
gaitu, herriko ur zikinak 
ondo bideratu behar dire-
lako. Eta energia alterna-
tiboak bilatzea ere izango 
da Aramaioko Alkartasu-
naren ardura. Izan ere, 
aurten ikusi dugu gasare-
kin zer-nolako arazoak izan 
diren, prezioan egon den 
igoera nabarmenarekin; 
guk elektrizitatea saldu 
egiten dugunez, ondo azter-
tu beharko dugu gure 
herriarendako zein den 
energia alternatibo apro-
posena, eta horren aldeko 
apustu garbia egin". 

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Kultura mailan, euskal 
kultura sustatzen dihar-
duten herritarrei pertso-
nalki laguntzea izango da 
gure nahietako bat. Zine-
ma munduan, antzerkian, 
k a n t u a n ,  m a r g o l a r i 
moduan... dabiltzan ara-
maioarrei lagundu. Horre-
kin batera, kanpotik eto-
rri direnak herrian inte-
gra daitezen baliabideak 
jarriko ditugu". 

"Gazteriari dagokionez, 
gehien arduratzen nauena 
gaur egungo langabezia 
tasa da; lanpostu bat lor-
tzeko gazteek dituzten zail-
tasunak, alegia. Horreta-
rako, eurei bideratutako 
ikastaroak antolatzea da 

gure asmoa, eta laguntza 
administratiboa eskainiko 
diegu. Horrekin batera, gai 
horren bueltan Udalak bes-
te moduren baten lagun 
badezake, ondo aztertuko 
ditugu aukera guztiak".

gizarte ongizatea 
"Hasteko, herritar guztiek 
izan ditzatela oinarrizko 
beharrak aseta, horixe da 
lehentasun nagusia. Bes-
talde, Udalean erabakiak 
ahalik eta garbien har-
tzeko lista libreak propo-
satuko ditugu. Hau da, 
Udalean norbait kontra-
tatu nahi izan denean beti 
egon dira esamesak, alder-
diren bateko familiakoa 
zelako... Horrelakorik 
egon ez dadin eta eraba-
kiak gardentasunez har-
tzeko proposatuko ditugu 
lista libreak".

"Auzoei dagokienez, 
Udalak sendotu egin behar-
ko lituzke auzoetako ordez-
kariekin dituen harrema-
nak, besteak beste, batza-
rrak finkatuta. Horrela, 
Udalak hobeto jakingo du 
auzoetan zein behar dagoen. 
Horrez gainera, auzoetako 
mantentze-lanez Udala ardu-
ra dadila, eta baztertuta 
izaten dugun Oleta auzoa 
ere aintzat hartzeaz ardu-
ratuko gara; auzoei bide-
ratu beharreko laguntzetan 
ere Oleta kontuan izango 
dugu".

Jose ramon uribe | aramaioko alkartasuneko alkategaia

"aramaioko udaletxeak herritarrena 
izan beharko luke, ez politikariena"

jOse raMOn 
UrIBe

Arrasate.
57 urte.
ingeniaria.

BerBa BItan

"Pertsona moduan 
ditudan lehentasunak 
dira familia, lana eta 
udala eta politikaren 
barruan ditudan 
lehentasunak dira 
langabezia, udaleko 
aurrekontuak 
kontrolatzea eta 
energia alternatiboak 
bilatzea. 
horrenbestez, 
lehentasun horiekin 
egingo dugu lan", 
adierazi digu Jose 
ramon uribek. 

langabezia, 
lehentasun 
garrantzitsuena

"AHtk sortu 
dituen kalteak 
errepasatuko 
ditugu"

"sendotu 
egingo dugu 
auzoekin 
harremana"

ArAMAIOkO 
AlkArtAsuNA

usOA AgIrrE  |  ArAmAio

Jose Javier Lasartek Ara-
maio irekiagoa eta moder-
noagoa nahi du. Horreta-
rako, lurralde antolamendua 
hobetzea, energia baliabi-
deak babestea, turismoa 
bultzatzea eta ingelesa ikas-
tea proposatzen ditu. 

hirigintza 
"Ingurumena eta oreka 
sozial zein ekologikoa sen-
dotu egin behar dira lurral-
de antolamendurako. Gar-
dentasuna eta kudeaketa 
parte-hartzailea sustatuko 
ditugu planeamenduan eta 
hirigintzan, eta bermatuko 
dugu erabakiak interes 
orokorraren mesedetan 
hartuko direla, eta ez per-
tsona jakin batzuen eragi-
naren pean edota interes 
partikularren arabera. 
Hobera egin behar dute bai 
landa zein hiri inguruneek 
eta gizarte garapenerako 
edota garraio ekonomiara-
ko eremu izan. Bihur dai-
tezela leku humanoagoak, 
lanerako atseginak eta 

aisialdirako eta elkarbizi-
tzarako gune".

Ingurumena 
"Aramaion indarrean ipi-
niko ditugun ingurumen 
politiken oinarrizko helbu-
ruak gune naturalen babe-
sa eta inguruaren estetika-
ren errespetua dira. Izan 
ere, ikuspuntu estetikotik 
ongizaterako ezinbestekoak 
dira inguru erakargarriak 
eta baita ere herritarrak 
paisaiarekin identifika dai-
tezen, elkartasun sentimen-
duak azaleratuta, elkarbi-
zitzarekin eta komunitatea 
indartuz. Ezinbestekoak 
dira horiek guztiak giza-
kiaren, gizartearen eta 
demokraziaren garapene-
rako. Guneen babesak eta 

ingurumenaren errespetuak 
lurraldeko baliabideen 
babes eta sustapen politikak 
eskatzen ditu: airea, ura, 
energia, nekazaritzarako 
lurrak, industriarako 
lurrak. Abian ipiniko ditu-
gu baliabideen birziklatze 
politikak kontuan izanda 
kokapena eta populazio-gu-
ne ezberdinak".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Paisaiaren eta ingurume-
naren estetikaren ondoan, 
garrantzitsua da ondare 
historikoa eta artistikoa 
babestea ere. Kontuan har-
tu behar baita horrek guz-
tiak duen garrantzia turis-
moaren sektorea bultzatze-
ko. Aramaioko ondare 

kulturala mantendu, sus-
tatu eta kudeatzeko pro-
grama zehatzak garatuko 
ditugu. Herriko seme-alaba 
ospetsuen ondare kultura-
la ere aintzat hartuko dugu: 
Pedro Ignacio de Barrutia, 
Martin de Alzaga eta Lope 
de Agirrerena, besteak bes-
te. Gazteen arazo garran-
tzitsuena langabezia da. 
Lan duinik gabe ezin denez 
etorkizuneko proiekturik 
garatu, ekonomia hedatze-
ko politikak jarriko ditugu 
martxan".

euskara 
"Euskararen erabilpena 
babestuko dugu herritarren 
arteko transmisiorako hiz-
kuntza moduan, baina gaz-
telania baztertu barik, biak 
baitira euskaldunen hiz-
kuntza-ondare. Bestetik, 
ingelesaren irakaskuntza 
indartuko dugu, batez ere 
gazteen artean, hizkuntza-
ren  erabilgarritasunagatik 
eta herritar hiru eledunek 
munduarekin lotzeko erraz-
tasun handiagoa dutelako. 

Aramaio modernoa, anitza 
eta mundura begirakoa nahi 
dugu, eta hizkuntzen eza-
gupena pertsonen arteko 
komunikaziorako erremin-
ta da, ez bazterketarako".

gizarte ongizatea 
"Krisiaren aurrean, Udalak 
eragile aktiboa izan behar 
du solidaritatezko politiken 
defentsan. Aurrekontu arra-
zoiengatik eztabaidatu egin 
beharko lirateke zerbitzuak, 
baina politika horiek inoiz 
baino garrantzitsuagoak 
dira orain, beharrak eta 
baztertze-arazoak handitzen 
ari baitira. Sozialistok behar 
handiena duten herritarren 
babeserako politiketan 
sakonduko dugu, bereziki 
zaharrak babesteko politi-
ketan eta, horiekin batera, 
gizarte laguntzekin aurre-
ra egingo dugu".

kirola 
"Lan egingo dugu Aramaion 
egiten diren kirol-ekintzak 
babes handiagoa izan deza-
ten eta ekintzak antolatuko 
ditugu Debagoieneko eta 
Arabako herriekin batera. 
Herrian dauden muturreko 
kirolak babestuko ditugu: 
amildegietako jaitsiera, 
parapentea... abenturako 
turismoa sustatzeko. Urte-
ro antolatuko dugu herriko 
kirolari eta kirol-ekintza 
esanguratsuenendako sari
-banaketa".

jOse javIer 
lasarte

miranda de Ebro.
49 urte.
Arabako diputatua.

BerBa BItan

"aramaion sekula ez 
da egon nazionalista 
ez den zinegotzirik 
eta hori PsE-EEk 
bakarrik lor dezake. 
udalean dagoen 
monotonia bukatzeko 
konfiantza eskatzen 
dizugu, aramaio izan 
dadin irekiagoa, 
pluralagoa, 
aberatsagoa, ahots 
eta polikromia 
berriekin, 
integratzaileagoa eta 
modernoagoa".

"udaleko 
monotonia 
bukatzeko" 

Jose Javier lasarte | pse-eeko alkategaia

"aramaio irekiagoa, aberatsagoa, ahots 
berriekin eta modernoagoa nahi dugu"

"baliabideen 
birziklatze 
politikak abian 
ipiniko ditugu"

"Ingelesaren 
irakaskuntza 
indartuko dugu 
gazteen artean"
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Aralar-Independenteek 
alkatetzari eustea dute hel-
buru. Oxel Erostarbe alka-
tegaiak adierazi du duela 
lau urte izandako aldake-
tari jarraipena emango 
diotela.

hirigintza 
"Oinezkoek lehentasuna 
izango duten herri irisgarria 
nahi dugu, eta, zentzu horre-
tan, hainbat proiektu bul-
tzatzeko asmoa dugu; Lasao 
kalea saihesbidearekin 
lotuko lukeen paso bat 
zabaltzea, herriko eskolak 
duen behar garrantzitsu 
bati erantzuna emateko 
patronatuaren frontoi zaha-
rra eraberritzea eta inguru 
horretan aparkaleku bat 
egokitzea, eta pentsatzen 
dugu hurrengo agintaldian 
Diputazioarekin elkarla-
nean saihesbidearen proiek-
tuari heldu behar diogula, 
horrek lagunduko digulako 
plaza aurrea oinezkoenda-
ko gune egiten. Hirigintza 
zerbitzuari ere bultzada 

eman behar diogu, zerbitzu 
hori euskaraz emateko eta 
benetan herritarren beha-
rrei denboraz erantzute-
ko".

Ingurumena 
"Helburua da herriko gune 
berdeak behar den moduan 
mantentzea; Asentzio, 
Egoarbitza eta Intxorta. 
Asentziorako plangintza 
egin behar da eta Intxortan 
eta Egoarbitzan ibilgailuak 
behar den moduan ibiltze-
ko neurriak hartu behar 
dira. Udaletik iraunkorta-
suna bultzatzen jarraitu 
behar dugu Eskola Agenda 
21 programarekin, eraikin 
publikoetan energia aurrez-
teko neurriak hartuta... Eta 
jarraituko dugu zabor 
gutxiago sortzeko eta bir-
ziklapena bultzatzeko neu-
rriak hartzen".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Kalitatezko kultura baten 
aldeko apustua da gurea. 
Pentsatzen dugu herriko 

elkarteen ondoan egon 
behar dugula eta kultura 
etxearen erabilera bultzatu 
beharra dagoela. Aisialdia-
ri dagokionez, elementu 
berriak ipin daitezke kirol-
gunearen inguruan eta 
neurriak hartu behar ditu-
gu etorkizunean Elgetako 
gazteak Elgetan bizi izate-
ko. Gazteen parte-hartzea 
ere bultzatu behar dugu".

euskara 
"Gura dugu Elgetak jarrai-
tzea herri euskaldun izaten, 
eta, horretarako, aurreko 
agintaldian erabaki genuen 
UEMAn sartzea. Neurriak 
hartu behar dira euskara 
ez galtzeko, eta, zentzu 
horretan, euskarazko esko-
lak bultzatzeko asmoa dugu, 

baita Berbalagun moduko 
ekimenak bultzatzea ere. 
Elgeta herri euskalduna 
da, baina euskaraz dakigu-
nok ez dugu beti euskaraz 
egiten. Gure ustez, denon 
artean lan egin behar dugu 
giro bat sortzeko eta eus-
karaz dakigunok euskaraz 
egiteak duen garrantziaz 
jabetzeko".

gizarte ongizatea 
"Udalak egon behar du 
egoera txarrean daudenen 
ondoan eta pentsatzen dugu 
Antzuolarekin eta Gatza-
garekin batera osatu dugun 
Bideberri mankomunitateak 
aukera ematen digula zer-
bitzua hobeto emateko. 
Zerbitzu sozialetan indarrak 
batzea inportantea da, 

horrek aukera ematen digu-
lako zerbitzu hobea ema-
teko eta benetan egoera 
txarrenean daudenei behar 
den moduan eta behar den 
denboran erantzuteko. Osa-
sun arloari dagokionez, 
badago behar handi bat 
Elgetan pediatria zerbitzua 
handitzeko, eta jarraituko 
dugu Osasun Sailarekin 
pauso hori eman dezaten 
ahalegintzen". 

kirola 
"Hurrengo agintaldiko 
erronka bat da zaharkitzen 
doan kirolguneari itxura 
berria ematea. Herritarren 
parte-hartze foroan haus-
narketa eginda dago eta 
hori orain proiektu idatzi 
batera eraman behar da, 
gero Diputazioarekin eta 
Jaurlaritzarekin batera 
bideragarri egiteko. Kirol-
degia berriztatu beharra 
dago eta uste dugu kanpo-
ko aldeari pisua eman behar 
diogula, bertan kirolarekin 
batera aisialdia bultzatuta. 
Bestalde, herrian dihardu-
ten elkarte eta egiten diren 
ekimenekin ados gaude eta 
euren ondoan egon nahi 
dugu. Argi dugu Udalak 
lagundu egin behar diela 
beteranoen txapelketa edo 
frontenis txapelketa anto-
latzen dutenei eta uste dugu 
ez duela izan behar oztopo 
euren ekintzak eta ekime-
nak aurrera eramateko".

oxel erostarbe | aralar-independenteetako alkategaia

"elgeta moduko herri batean elkarrekin 
egin behar dugu denok herriaren alde"

Oxel
erOstarBe

Elgeta.
32 urte.
legebiltzarkidea.

BerBa BItan

"Pozik nago 
herritarrek aukera 
izango dutelako nahi 
duten alderdiari 
babesa emateko. guk 
lana eskaintzen dugu; 
lau urteotan 
egindakoari jarraipena 
ematea interes 
alderdikoiak alde 
batera utzita. talde 
sendoa dugu eta 
elkarlanerako zabalik 
gaude. Elgetarrek 
dute orain azken 
hitza".

"Egindako lanari 
jarraipena 
emango diogu" 

"Oinezkoek 
lehentasuna 
izango duten 
herri irisgarria"

"Erronka izango 
da zahartutako 
kiroldegia 
berriztatzea"
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31 urtez jarraian Elgetako 
alkate izana, azken lau 
urteotan oposizioan egotea 
egokitu zaio Patxi Basau-
riri. Alkategaiak Elgetako 
alderdi jeltzaleko kideen 
esperientzia eskaintzen du. 
Epe luzerako plangintzak 
planteatuko dituztela adie-
razi du. Lana sortzea izan-
go dute helburu nagusi eta 
industrialdea bultzatzeko 
beharra nabarmentzen dute. 
Elgeta 21 Agentzia atzera 
ere martxan jartzea propo-
satzen dute. 

hirigintza 
"80ko hamarkadako krisial-
dian Elgeta 21 Agentzia 
sortu eta bultzatu genuen 
Elgetan. Gerente lanpostua 
sortu genuen eta horren 
bitartez industria-gunea 
bultzatu genuen. Elgetako 
poligonoan 800-900 lanpos-
tu izan dira duela gutxira 
arte. Orain erdira jaitsi da 
lanpostu kopurua eta azken 
lau urteotan Elgeta 21 Agen-
tzia geldi egon da. Ez gau-

de neurri horrekin ados. 
EAJtik nahi dugu agentzia 
hori berriz ere martxan 
jarri. Premia handiko kon-
tua da. Industria ezinbes-
tekoa ikusten dugu  Elgeta 
berpizteko. Herrian lanpos-
tu berriak sortu behar 
dira". 

Ingurumena 
"Herrigunean lorategi eta 
berdegune asko dauzkagu 
eta, nire ustez, nahiko ondo 

zainduta daude. Herritik 
kanpora, berriz, Asentzio 
dugu. Hori ere nahiko poli-
ta dago. Nik uste dut Egoar-
bitzan zerbait egin beharko 
genukeela; apur bat kon-
pondu eta martxan jarri. 
Bestela, uste dut Elgeta ondo 
dagoela".

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Elgetan kultura nahiko 
ondo dagoela uste dut. Egi-

ten dira kultura ekintzak, 
batez ere Espaloia Kafe 
Antzokiaren bitartez eta 
gaztetxetik zein Udaletik. 
Faltan igartzen dudana da 
kultura ekintzak plazara-
tzea, kalera ateratzea. 
Horretan egingo dugu guk 
lan".

euskara 
"Elgeta herri euskalduna 
da gutxi gorabehera %90. 
Gertatzen dena da kalean, 
askotan, ez dela egiten. 
Dakigunok ere erdarara 
joateko joera dugu. Gure 
ustez, lan egin behar dugu 
denon artean giro euskal-
duna sortzeko eta euskaraz 
dakigunok ahalegina egin 
dezagun euskara gehiago 
erabiltzeko". 

gizarte ongizatea 
"Gizarte ongizatean ere 
gauzak nahiko ondo dau-
dela esango nuke. Hemen, 
bere egunean, eguneko zen-
tro bat zabaldu genuen eta 
zerbitzu ona ematen ari da. 
Gipuzkoan egin zen lehe-

nengo eguneko zentroa 
Elgetan egin zen. Elgetako 
nagusiek, bestalde, Ozkar-
bi elkartean dute egoitza. 
Hitzarmen bat dago uneo-
tan indarrean Udalarekin 
eta horrek ere ondo fun-
tzionatzen du. Etxez etxeko 
zerbitzua ere ematen da 
Elgetan. Udalak ematen du, 
eta, azkenik, gizarte lagun-
tzailea dugu herrian beha-
rra duten jendea artatzeko. 
Zerbitzu horiek mantendu 
egin behar ditugu eta bide 
horretan lan egiten jarrai-
tu behar dugu". 

kirola 
"Kritika nahiko zorrotza 
egin behar dut atal honetan; 
izan ere, nire ustez, Elgetan 
nahiko abandonatuta dau-
de kirol instalazioak eta 
azpiegiturak. Ez dut nik 
esaten, erabiltzaileek esaten 
dute. Eskolako umeek ere 
erabiltzen dute kirolgunea 
eta behin baino gehiagotan 
etorri zaizkit esaten ez 
dagoela berotzeko sistema-
rik, ur berorik ez dutela... 
eta instalazioak, oro har, 
nahikoa abandonatuta dau-
dela. Herrian egin behar 
dugu azterketa sakona ikus-
teko zer dagoen eta gutxie-
nez daukagun materiala 
hori erabilgarri ipintzeko. 
Baita kirolgunea berrizta-
tzeko ere. Herritarrek gano-
razko kirolgunea eskatzen 
dute, eta merezi dute".

patxI 
BasaUrI

Elgeta.
66 urte.
Erretiratua.

BerBa BItan

"80ko hamarkadan 
Elgetan krisi oso 
gogorra izan genuen. 
langabezia tasa %35 
izatera heldu zen. hori 
ikusita, apustu handi 
bat egin genuen eta 
poligono industriala 
jarri genuen martxan. 
ilusioa berreskuratu 
behar dugu atzera ere 
Elgetan. nik uste dut 
pixka bat galdu egin 
dela eta hori da gure 
eskaintza Elgetako 
herriari".

"lana ekarri 
behar dugu 
Elgetara"

Patxi basauri | eajko alkategaia

"ilusioa berreskuratu behar dugu atzera 
ere elgetan; hori da eskaintzen duguna"

"kirol 
instalazioak 
egoera oso 
txarrean daude"

"lan egin behar 
dugu kalean 
euskara gehiago 
erabiltzeko"

"Elgeta 21 
Agentzia 
martxan jarri 
behar da berriz" 

"kultura 
ekintzak 
kalera atera 
behar dira"
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Gastua dauden diru sarre-
retara mugatzea agindu du 
Koldo Goenagak. Bildun 
lanera datorren jendea 
dagoela adierazi du. 

hirigintza 
"Uneotan etxebizitzak sobe-
ran daude. Egindako mor-
doa dago saldu barik eta 
hasitakoak ere bukatu 
barik. Etxebizitza gehiago 
egitekotan, tasatuak edo 
babes ofizialekoak egin 
beharko dira, eta, egoera 
zein den ikusita, alokairua-
ri eman behar diogu lehen-
tasuna. Gazteek zailtasun 
handiak dituzte etxebizitzak 
erosteko. Diru kontuak nola 
dauden ikusi beharko genu-
ke, baina garrantzitsua 
deritzogu herri barruan 
dagoen industria poligono-
ra ateratzeari. Bizi-kalita-
tean irabaziko genuke. 
Azkenik, Elgetatik Asen-
tziorainoko bidegorria bul-
tzatuko dugu,  jendea 
paseoan joan dadin errepi-
dera irten gabe. Saihesbidea 

egitea eta garraio publikoa 
bultzatzea ere gure egite-
koen artean daude".

Ingurumena 
"Garrantzitsuena ur-zikinak 
Bergarara jaistea da eta 
lan horiek baliatu behar 
ditugu herrira gasa igotze-
ko. Arazo handia dugu 
Elgetan gasarekin. Begira-
tu egin beharko dugu zein 
den Repsolekin indarrean 
dagoen kontratua eta zer 
egin daitekeen. Bestalde, 
indarrean dauden araudiak 
betearazi behar ditu Udalak. 
Mendi gailurretan ezin da 
pinurik landatu eta Elgetan 
badago. Lur partikularrak 
izango dira, baina legeak 
bete egin behar dira". 

kultura, aisialdia, 
gazteak 
"Kultura espektakuluak 
oso ondo funtzionatzen du 
Elgetan. Antzokiak arra-
kasta handia du, kanpotik 
jende asko etortzen da eta 
hori oso ona da herriaren-
dako. Baina kultura askoz 

zabalagoa da eta kalera ere 
atera beharko litzateke. 
Bestalde, herriko zerbitzu 
ezberdinek –ludoteka eta 
abar– ondo funtzionatzen 
dute. Gazteekin zer gerta-
tzen den ikusi behar dugu. 
Hor dugu gaztetxea, eta oso 
ondo eramaten dute, baina 
gazteen artean modan jarri 
da lokalak hartzea. Ikusi 
beharko dugu zer gertatzen 
den. Azkenik, auzoko jaiak 
indartu nahi ditugu. Garai 
baten erromeria oso politak 
egiten ziren eta giro oso 
euskalduna zen".

euskara 
"Gure hizkuntza da eta indar 
guztiekin defendatu behar 
dugu. Elgetan arazoak ikus-
ten ditugu eta seguruenik 

helduona da erantzukizuna. 
Denok dakigu euskaraz, 
eta erdaraz gabiltza gehie-
netan. Neurriak hartu 
beharko ditugu".

gizarte ongizatea 
"Pediatria zerbitzuarekin 
arazo handia dugu Elgetan.  
Oso gutxitan etortzen da, 
eta lan egin beharko dugu 
gehiagotan etor dadin. 
Zorionez, ume asko dauz-
kagu herrian eta ondo zain-
du behar ditugu. Eguneko 
zentroarekin lotuta ikusi 
behar dugu zenbat herritar 
dauden erabiltzeko moduan. 
Uste dut orain gehienak 
kanpotik etortzen direla. 
Laguntza sozialen gaian, 
berriz, uste dut Elgetan 
300-400 lagunek jasotzen 

dituztela. Gai delikatua da 
honakoa. Gure laguntza 
eskaini behar diegu beha-
rra dutenei, baina horren 
trukean lan sozialak eska 
daitezke. Adinekoei edo 
gaizki daudenei ez, baina 
badaude lanerako egoera 
onean daudenak. Lan sozia-
lak topatu behar ditugu 
pertsona horiek egiteko; 
bestela, alferrak egiten ari 
gara. Eta kanpotarrekiko 
sentsibilitate berezia izan 
behar dugu, baina uste dut 
laguntzaile sozialaren bitar-
tez gure ohituren berri eman 
behar diegula eta errespe-
tatzeko eskatu".

kirola 
"Kirolak oso ondo funtzio-
natzen du herri honetan. 
Jendea oso kirolaria da, 
pilota-zaletasun handia dago 
eta herri mailako txapel-
ketak antolatzen dira. Eta 
hor dugu 4 t'erdiko pilota 
txapelketa. Gauza horiek 
guztiak bultzatu egin behar 
dira. Eta gazte jendeari 
laguntzeko eskatu behar 
zaio. Pilotan, esaterako, 
Juan Luis Ubera eta biok 
gabiltza umeei pilotan era-
kusten; 60 urteren bueltan 
gabiltza biak.  Antolatzai-
leak, epaileak... beti berdi-
nak gara. Udaletik, bestal-
de, koordinazio lana egin 
behar da eta gureak diren 
kirolak bultzatu; bolo jokoa, 
esaterako".

koldo goenaga | bilduko alkategaia

"ez dugu inor engainatu nahi; ez gara 
profesionalak, lanera etorri gara"

kOldO 
gOenaga

Errezil.
62 urte.
Aurre-erretiratua.

BerBa BItan

"gure politika
izango da diru 
kontuetan udala 
saneatzea. 
Etxekoandreen 
politika egingo dugu: 
gastatu gutxiago 
sartzen 
dena baino. 
horregatik eskatzen 
dizuet emateko 
zuen botoa bilduri. 
Ez dugu inor 
engainatu nahi; 
ez gara profesionalak, 
lanera etorri gara".

"Etxekoandreen 
politika egingo 
dugu"

"Alokairuko 
etxebizitzak 
bultzatu behar 
ditugu"

"garrantzitsua 
da ur-zikinak 
bergarara 
jaistea"

AMAIA txINtxurrEtA  |  ElgEtA

Elias de Castro sozialista 
lanbidez maisu industriala 
da eta 63 urte ditu. Valla-
dolideko Mota del Marques 
herrian jaiotakoa da. De 
Castrok bi agintaldi egin 
zituen Soraluzen zinegotzi, 
1983tik 1991ra. Ezkonduta 
dago eta bi seme eta hiru 
biloba ditu. 

Oraingoan, Elgetako 
PSE-EEko alkategai moduan 
aurkezten da eta hauek 
dira euren programaren 
ildo nagusiak: hirigintzan 
gazteendako etxebizitza 
publikoak proposatzen 
dituzte, ingurumenean atez 
ateko zabor bilketaren 
kontra daude eta bosgarren 
edukiontzia defendatzen 
dute eta euskararen era-
bilera sustatzeko udal pla-
nak jarriko dituzte mar-
txan. Horiez gain, gizarte 
ongizateari garrantzi han-
dia ematen diote eta pro-
posatzen dute kultura eta 
kirola oinarri izango dituz-
ten aisialdirako progra-
mak. 

hirigintza
"Hirigintzari dagokionez, 
gazteendako etxebizitza 
publikoak proposatzen ditu-
gu Elgetaren garapen sos-
tengarrirako. Horrez gain, 
lorategiak eta plazak indar-
tuko ditugu jendea bertan 
elkartzeko eta harreman 
sozialetarako guneak izan 
ditzaten. Gaineratu nahi 
dut orain arteko gobernuak 
erabili duen kudeaketa 
erdipurdikoa izan dela. 

Horren isla da 2011n onar-
tutako aurrekontuak aurre-
ko urtekoak baino %10,5 
txikiagoak izan direla eta 
horrek inbertsioetan esan 
nahi duela aurrekontu guz-
tiaren %8, aurreko urtean 
%21,54 izan zenean. Horrek 
garamatza pentsatzera Uda-
lak hausnartu egin behar-
ko lukeela daraman politi-
ka ekonomikoaz, Elgetan 
inbertsio produktiboak 
egiteko helburuarekin".

Ingurumena 
"Guztiz kontra gaude atez 
ateko zabor bilketa sis-
temarekin; ez da prakti-
koa eta ingurumenaren-
dako ere ez da gomenda-
garria. Guk bosgarren 
edukiontziaren aldeko 
apustu garbia  egi ten 
dugu, inongo zalantza 
barik".

kultura, aisialdia,  
gazteak 
"Kultura faktore integra-
tzaile eta kohesio sozial 
bezala ikusten dugu guk  
eta leihoak zabaldu behar 
dizkiogu ezagutzari, inte-
resari eta pertsonen sor-
menari. Uste dugu beha-
rrezkoa dela Udaletik 
aisialdirako programak 
bultzatzea adin guztieta-
ko pertsonentzat. Progra-
ma horiek oinarritzat 
izango dituzte kultura eta 
kirola. Izan ere, gure nahia 
da Elgetako Udala herri-
tarrendako zabalik egotea 
eta erraztasunak ematea 
on line zerbitzuaren bitar-

tez gurekin harremanetan 
jartzeko".

euskara 
"PSE-EEtik euskara onda-
re komun bezala ulertzen 
dugu eta euskararen era-
bilera sustatzeko udal pla-
nak jarriko ditugu martxan. 
Plan horiek oinarrituta 
egongo dira aurrerapau-
soan, adostasunean eta 
eraginkortasunean".

gizarte ongizatea 
"Sozialistok nahi dugu Elge-
tako Udalak lehentasuna 
ematea gizarte ongizateari 
eta horretarako beharrezkoa 
izango da herritarren beha-
rretara egokitutako giza 
baliabideak ematea. Gu hori 
bermatzen saiatuko gara. 
Gainetartu behar dut gober-
nu sozialistari esker Elge-
tan 300.000 euro inbertitu 
direla eskola eraikinetan 
hobekuntzak egiteko, Uda-
laren hainbat eraikinen 
estalkiak hobetzeko, baran-
dak ordezkatzeko eta baita 
udaletxeko leihoendako 
ere. Beraz, ekimen positi-
boak egin ditugu herria-
rendako".

kirola 
"Aisialdirako programak 
bultzatzea da gure helbu-
ruetariko bat eta progra-
ma horiek oinarritzat 
izango dituzte kirola eta 
kultura".

elIas
de castrO

Valladolid.
63 urte.
maisu industriala.

BerBa BItan

"beharrezkoa da 
instituzio lehiakorrei 
eskatzea Elgetarekin 
konpromiso garbia 
izatea eta ez galtzea 
aukera, oraingoan 
bezala, Domingo 
iturbe patronatua 
birmoldatzeko. Ziur 
gaude Elgeta 
lehiakorra izan 
daitekeela eta 
enplegu aukerak atera 
ditzakegula, udaleko 
erabaki zuzena 
hartuta".

"ziur gaude 
Elgeta lehiakorra 
izan daitekeela"

elias de Castro | pse-eeko alkategaia

"etxebizitza publikoak proposatzen 
ditugu garapen sostengarrirako" 

"Atez ateko 
sistema ez da 
batere 
praktikoa"

"gizarte 
ongizatea 
bermatu nahi 
dugu"

"lorategiak eta 
plazak indartuko 
ditugu jendea 
elkartzeko"

"Aisialdirako 
programak 
bultzatzea 
inportantea da"
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MIrArI AltubE  |  lEintz gAtzAgA

Herritarrek osatutako 
Gatzagako Hautesle Elkar-
teko alkategaia da Eugenio 
Otsoa Ugalde. Jaiotzez arra-
satearra izan arren, 33 
urtetik gora daramatza 
Gatzagan. Hiru agintalditan 
alkate izan da (1987 eta 2000. 
urte artean) eta beste baten 
zinegotzi (2003-2007). Orain-
goan, gazteek osatutako 
taldearen buru doa.

hirigintza 
"Azpiegituren egokitzapena 
da Gatzagaren beharretako 
bat. Lehendik hasitako 
lanen hirugarren fasera 
iritsiko ginateke, gasaren 
zerbitzura. Eta herria zehar-
katzen duen biribilgunea 
egin gurako genuke. Gai-
nera, etxe gehiago behar 
diren edo ez hausnartu 
beharko dugu, eskaerarik 
dagoen aztertu; herri txikiek 
hazkunde txikiagoa izaten 
dute, eta horren arabera 
10 bat urterako plangintza 
osatzea komeni da guztion 
artean".

ekonomia 
"Bertako jarduerak indar-
tu behar ditugu, eta horien 
artean lurraren erabilpena 
oso garrantzitsua da. Gipuz-
koan dauden zelai eta ortuek 
badute irtenbidea, baina 
erabiltzaileak behar dira. 
Ea sortzen ditugun nola-
baiteko dinamikak horre-
tarako; ortu ekologikoak, 
esaterako. Gatzagan 14 kilo-
metro koadro ditugu eta ia 
%90 Udalarenak dira; eskain 
diezaiegun lurra erabili 
gura dutenei. Zalantza 
barik, erronka garrantzitsua 
dugu hemen". 

Ingurumena 
"Gatzagako indargunerik 
garrantzitsuena mendia bera 
da, oso aberatsa delako: 
pagoa, haritza, Deba ibaia-
ren jaiotza… Mendiak indar 
handia ematen du, eta zuhai-
tzen aprobetxamendu ego-
kiarekin diru apur bat eman 
dezake. Abeltzainendako 
ere oso leku egokia da, bai-
na zaindu eta kontrolatu 
egin behar da. Eta zelaiak 

eta ortuak egiteko aukera 
ere ematen du".

Baserri eta auzoak 
"Baserri inguruei dagokienez, 
beti izan dugu auzoak eta 
herria lotzeko asmoa sarre-
rak eta bideak egokituta, 
arazo barik ibiltzeko herri-
tarrak. Topagunea herria 
izango litzateke eta bai Goie-
rri auzoko, bai Dorleta ingu-
ruko bizilagunak arazo barik 
etor daitezen kultura etxe 
eta gainerako zerbitzuetara. 
Hala, bada, baserri eta herria-
ren arteko lokarri sendoa 
gertatzea da asmoa, azpiegi-
tura egokien bitartez".

gizarte Zerbitzuak 
"Langile bat badago eta 
zerbitzua bera eskaintzen 

da. Bertako hainbat, gai-
nera, gertu daude horri 
heltzeko, eta uste dut 
garrantzitsua dela laguntza 
hori ezagunek eskaintzea 
ezindu eta nagusiei, kon-
fiantza handiagoa emanda. 
Lan polita da azken pausoak 
ematen dabiltzanei bizi 
kalitatea izan dezaten 
laguntzea, eta, gainera, 
inguruko jendea bada 
laguntza emailea, askoz 
hobeto".

kultura eta aisialdia 
"Aspalditik ditugu martxan 
kultura arloko hainbat 
topagune: elkarteak, erre-
tiratuak, Sorginak emaku-
me taldea, umeendako 
zerbitzuak: ludoteka… Eta 
maila horretan gehitu egin 

beharko lirateke eskain-
tzak. Aktibitate horiek 
barruan egitekoak dira, 
baina gero kanporatu egin 
behar dira, Loreen Eguna, 
Zuhaitz Eguna, Inaute-
riak… sustatuta. Inauterien 
kasuan, sasoi bateko zapo-
reari eta ohiturei helduta 
bultzatu behar ditugu 
jaiak".

euskara 
"Mantendu, gehitu eta 
euskal giroan bizi izaten 
hasi behar dugu. Araban 
ere gero eta gehiago egiten 
da euskaraz –lehen muga 
Gatzaga zen– eta norma-
lizatzen joan behar dugu 
eta euskal giroan bizi iza-
ten. Hemen bertan man-
tentzen da eta euskal giroa 
dugu, eta hori garatuz 
besteak kutsatu behar 
ditugu".

gazteak 
"Herri txiki batendako 
erronkarik handiena da 
gutxieneko biztanle kopu-
rua izatea. Eta horretarako 
bitartekoak jarri behar dira, 
bai bertakoak gera daitezen, 
bai kanpokoak etorri. Gaz-
teek, etorkizunean –umeak 
dituztenean…–, izan ditza-
tela aukerak; eskola txikia, 
esaterako. Gune polita da, 
ez dago herri handietatik 
urrun eta samurtu beharko 
genuke autobus zerbitzuak 
bertaraino ekarrita". 

eugenio otsoa | gatzagako hautesle elkarteko alkategaia

"baserri inguruaren eta herriaren arteko 
lokarri sendoa gertatzea da asmoa"

eUgenIO 
OtsOa

Arrasate.
60 urte.
Erdi mailako teknikaria.

BerBa BItan

"gatzagarrek bizipoza 
izan dezaten 
gertatuko dugu herria: 
azpiegiturak egokitu; 
beste herri batzuetan 
adinako bizi kalitatea 
eskaini; herria girotu, 
koadrilaka eta taldean 
elkartzeko aukera 
emanaz… Eta lurraren 
erabilpena sustatu 
gura dugu. 
baserritarrak lur jota 
daude leku guztietan 
eta lurraren erabilpena 
bultzatu behar da".

"bizi kalitatea 
eskaintzeko 
gertatu herria"

"Eskain 
diezaiegun lurra 
erabili gura 
dutenei" 

"Herriko 
azpiegiturek 
egokitu beharra 
dute"

D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a

haUteskUnde egUna 
eta BIharaMUna

gOIena papera | haUteskUndeen gaInekO InFOrMaZIOa
astelehenean, egunkari saltokietan edo egin zaitez harpidedun: 943 25 05 05.

gOIena teleBIsta | ZUZenekOa | haUteskUndeen gaInekO saIO BereZIa
Maiatzak 22, 19:45 | goiatz aranak eta Julen iriondok aurkeztuta.  Mikel lezamiz eta unai salaberriaren analisiekin.

arrasate IrratIa | ZUZenekOa | haUteskUndeen gaInekO saIO BereZIa
Maiatzak 22, 19:45 | goiatz aranak eta Julen iriondok aurkeztuta. Mikel lezamiz eta unai salaberriaren analisiekin.

gOIena.net | UneOrOkO jarraIpena
Maiatzak 22, 19:45 | goiatz aranak eta Julen iriondok aurkeztuta. Mikel lezamiz eta unai salaberriaren analisiekin.

twItter sare sOZIalean | UneOrOkO jarraIpena 
Jarraitu @goiena erabiltzailea.

Emaitzak herriz herri
udalbatzak zela osatuko diren
batzar Nagusietako emaitzak 
batzarkide debagoiendarrak
bozketa eguneko gorabeherak
Analisiak 
Iritziak
Alkategaien balorazioak 
Herritarren inpresioak

uDal eta foru
hauteskunDeak 2011



2011-05-20  |  EgubAkoitzA  |  gOIENA52 aretxabaleta

Mitarte 7 behea
ARETXABALETA

Tel.: 943 77 00 33 / 943 79 42 56

Laborantza tresnak
Ongarriak- Haziak
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M
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obiliario
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M.A.  |  ArEtxAbAlEtA

Udaberri Jaia ospatuko dute 
Arizmendi ikastolako Basabeaz-
piko lagunek bihar, hilak 21. 
Dagoeneko seigarren aldia da 
eta aurten Garabide elkartea-
rekin etorritako 18 indigena 
izango dituzte lagun: Mexiko 
eta Ekuadortik etorritako 
nahualt hizkuntza komunita-
teko kideak eta Ekuadorko 
kitxuak.

Urtero legez, irteera eginda 
hasiko dute jaia, eta gero Herri-
ko Plazara joko dute jolasak 
egin eta jatekoaren bila. Talo 
eta sagardoarekin batera artoa-
rekin egindako pinole edari 
maia eta sopaipilla janari mapu-
txea eskainiko dituzte. 

Bazkaltzera joango dira 
ondoren guztiak, ia 300 lagun, 
eta bazkalostea txotxongiloek 
girotuko dute.  

Kultura arteko topaketa 
Basabeazpiko jaian bihar

udaberri Jaiko pertsonaiak, kukua eta azkonarra, ume eta gurasoekin.  |   m.A.

M.A.  |  ArEtxAbAlEtA

Aretxarte merkatarien elkartea 
zozketa txartelak banatzen hasi 
da berriro bezeroen artean. 
Ekainaren 28an egingo dute 
zozketa eta irabazleak aparteko 
saria jasoko du: 500 euroko balioa 
duen edertze txartela. Gorputza 
edertzeko hainbat kontu daude 
barruan sartuta: masajea, ile

-apaintzea, makillajea… Txartel 
hori honako komertzioetan 
erabili ahal izango du irabazleak: 
Lie; L10 eta Irudi ile-apaindegiak; 
Gemes; Lasai; Anitua farmazia; 
eta Txilarra belar-denda.

Bestalde, aste bukaeran 
joango da Bartzelonara mar-
txoko zoketako irabazlea 1-For-
mula lasterketa ikustera.

500 euroko balioa duen edertze txartela 
zozketatuko du oraingoan Aretxartek

O h a r r a k

santa rIta OspakIZUna 
astelehenean
Santa Rita eguna domekan da, 
baina astelehenean ospatuko 
dute agustindarren monaste-
rioan; mezak: 11:30 eta 18:00.

erretIratZe aktIBOaren 
gaInekO BerBaldIa
Erretiratze aktibo eta solidarioa 
berbaldia egingo dute Basotxon 
astelehenean (17:30).

sahararakO elIkagaI 
BIlketa Ikastetxeetan
Iesbaa elkarteak elikagaiak 
jasoko ditu Saharara bidaltze-
ko Kurtzebarri eskolan eta 
Pausoka haur eskolan: lekaleak, 
kontserbak oliotan, azukrea, 
arroza, pasta, olioa, helduen-
dako fardelak eta konpresak. 
Maiatzaren 27ra artean jasoko 
dituzte elikagaiok eta ekainaren 
18an bidali Saharara.

MIrArI AltubE  |  ArEtxAbAlEtA

Hauteskunde egunari begira dau-
de dagoeneko alderdiak eta gaur 
azken ekitaldiak egingo dituzte 
hainbatek. Bilduk jai giroan agur-
tu gura du kanpaina, eta, asteon 
boto-txartelak banatzen ibili eta 
gero, gaur jaialdia egingo du. 
Mitarte kalean elkartuko dira 
Ana Bolinaga alkategaia eta gai-
nerako kideak eta argibideak 
eman eta programak banatuko 
dituzte, musika lagun.

Aralarrek ere jaialdia egingo 
du gaur Durana kalean, hautes-
kunde kanpainarako zabaldu duen 
egoitza inguruan. Musika eta 
jatekoa eskainiko diete herritarrei, 
eta kezkak argitzeko aprobetxatu. 
Inaxio Garro alkategaia izango 
da zerrendako gainerako kideekin 
batera.

programa banaketak
EAJk, ostera, martitzenean bana-
tu zizkien programak herritarrei 
eta ekitaldia egin zuen gero Mitar-
te kalean. Mikel Uribetxebarria 
alkategaiak eragile ekonomiko 
guztien arteko plana landu beha-
rra azpimarratu zuen Markel 
Olano ahaldun nagusi izateko 
hautagaia lagun izan zuen ekital-
dian.

Eta alderdi sozialistak aste-
leheneko azoka hautatu zuen 
propaganda eta arrosak banatu 
eta herritarrei argibideak ema-
teko. Ainhoa Sagarribai alkate-
gaiak Jorge de Castro zerrendako 
bigarrena izan zuen alboan.

Hamaikabat alderdiak, ostera, 
Otalora kalean egokitu duen egoi-
tza aurkeztu zuen, Pello Gonzalez 
eta Maite Etxaniz bertan zirela.

Alderdiek boto-txartelak banatu 
eta asmoen berri eman dute asteon m · 2 2

h1!-eko kideak, egoitza aurrean.  |   m.A.alderdi sozialistako ainhoa sagarribai eta Jorge de Castro, herritarrekin.  |   m.A.

EaJko alkategai Mikel uribetxebarria, asmoen berri ematen.  |   m.A.

inaxio garro eta aralarko kideak, gaur egingo duten jaialdia gertatzen.  |   m.A.

ana bolinaga eta bilduko gainerako kideak, boto-txartel eta programekin.  |   m.A.

Azken ekitaldiak egiten dabiltza; gaur, jaialdia dute bilduk eta Aralarrek
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REHABILITACIONES 
IKERRA S.L.

Aranburuzabala 27 - ESKORIATZA
Tel.: 943 53 38 31. Mugikorra.: 630 087 071

E-posta.: re-ikerra@hotmail.com

ERAIKUNTZAK - PROIEKTUAK

Udalak desfibriladoreak era-
biltzen ikasteko ikastaroa 
antolatu du martitzenerako, 
hilak 24, kultura etxean, 18:00e-
tatik 20:00etara. Ikastaroa 
debalde da; joatea libre izan-
go bada ere, aurretik izena 
eman behar da 943 71 46 88 
telefono zenbakira deituta 
edo kultura@eskoriatza.net 
helbidera idatzita.  

Ikastaroa dago 
desfibriladorea 
erabiltzen ikasteko

A
lizia lurralde miresga-
rrian ipuinaren eta egu-
nerokotasunaren antze-
kotasunaz jardungo dut. 

Globalizatutako munduan bizi 
gara, non edozein gertaeraren 
aurrean distantziarik existitzen 
ez den. Askotan ez dakit ispi-
luaren zein aldetan nagoen; 
ipuinaren benetako edo arrainek 
hegan egiten duten irudizko 
munduan.

Askotan entzuten dut giza 
eskubideez (1948. urtetik) eta 
demokraziaz (k.a. 400) hitz egi-
ten; garrantzitsuak diren bi balio 
dira. Kasu eta momentu sozio-
politikoaren arabera, bakoitzak 
gura duen moduan erabiliak 
dira, ispiluaren alde batetik 
bestera pasatuz. 

Hori agerian uzten duten 
adibideak datozkit burura. Kri-
si ekonomikoaren harira, finan-
tza talde handiek egindako 
akatsengatik herritarrek ordain-
tzen dute krisia. Justizia edo 
zigorra da hori; non dago demo-
krazia? Hauteskundeei dagokie-
nez, Bilduren kontra hartutako 
erabakiak justizia edo oportu-
nismo politikoa dira; non gera-
tzen dira herritarren eskubideak? 
Preso politikoen harira, urrun-
tzea edo zigor luzeak zigor edo 
justizia bezala sailkatzen ditugu; 
non geratzen dira pertsona horien 
eskubideak?

Egunerokotasunean eragina 
dauka horrek guztiak; askotan, 
konturatu barik, hausnarketara 
bultzatzen gaituzte egoera horiek. 
Hartzen ditugun erabakietan 
ahalik eta objektiboen izan gai-
tezen, kanpoko eragileak ekidin 
behar ditugu. Ez gaituzte bal-
dintzatu behar, ideiak garbi izan 
behar ditugu, asmatzeko. Ispi-
luaren benetako aldean jarri 
behar dugu.

Aliziaren ispilua 
gaur egun

"kanpoko 
eragileak ekidin 
behar ditugu, 
asmatzeko"

n i r e  u st e z

txOMIN 
AzPItArtE

O h a r r a k

txOMIn txapel egUna
Huheziko ikasleek Txomin Txa-
pel Eguna egingo dute gaur.

aretO FUtBOla
Bihar, Ohorezko Ligako lehia 
jokatuko dute Eskoriatzak eta 
Ortzirik, 16:00etan. 

kOntZertUa eta ZIneMa
Ohikoa den moduan, ekintzak 
izango dira gaztelekuan. Bihar 

kontzertua egingo dute kan-
poaldean eta etzi zinema izan-
go dute.

eUskal FOlklOrea
Astelehenean, maitzak 23, fol-
kloreari buruzko Euskal Herria 
bere abesti, dantza eta herri 
musikaren bidez izeneko hitzal-
dia egingo du Jose Antonio 
Garatek. Kultura etxean izango 
da hori, 17:30ean.

M.b.  |  EskoriAtzA

Musika, txalaparta eta bertsoekin 
hasi zen atzo arratsaldean Bilduk 
plazan eginiko ekitaldia. Jarraian, 
zerrendakideak oholtzara igo 
ziren, eta Beñat Herce zerrenda-
buruak hartu zuen hitza. Eñaut 
Zubizarreta txeloan lagunduta, 
herri programaren lan ildoak 
azaldu zituen; hain justu, talde-

lana, herriaren partaidetza, gar-
dentasuna eta euskara. Euskal 
Herrian zabaldu den "aro berria" 
bultzatzeko Bildu "ezinbestekoa" 
dela esan zuen. Amaitu aurretik, 
Batzar Nagusietarako boto-pape-
rekin arazoak izan direla gogora-
razi zuten. Etzi hauteskunde-
mahaietan izango direla nabar-
mendu zuten.

Jai giroan amaitu dute Bilduko 
hautagaiek hauteskunde kanpaina

M.b.  | EskoriAtzA

Amaitzera doa hauteskunde kan-
paina, eta alderdiak azken ekital-
diak egiten dabiltza. Eguazten 
arratsaldean, EAJko kideak izan 
ziren plazan; tartean, Eskoriatza-
ko alkategai Aitor Urrutia eta 
GBBko presidente Joseba Egibar. 
Urrutiak esan zuen gizarteak asko-
tariko "erreferenteak" behar ditue-
la, lider faltan dagoela, eta alderdi 
jeltzalea dela egun "marka liderra". 
Honakoa esan zuen: "Marka lide-

rra gara, herrialde hau sartuta 
dagoen zulotik ateratzeko kapaza 
den marka gara. PSE-PP akordio 
apurtezinak eta betiko borrokak 
sartu dute zulo horretan". EAJ 
"balore segurua" dela eta krisi 
garaietan "horrelako baloreak" 
behar direla esan zuen. 

Horrekin batera, aipatu zuen 
hartutako konpromisoak lau oina-
rritan hartuta daudela: hain jus-
tu ere, bakea, aniztasuna, euskal 
aberria eta justizia soziala.

h1!: egoitza aretxabaletan
Bestalde, Hamaikabat alderdiak 
Leintz aldeko egoitza zabaldu du 
asteon Aretxabaletako Otalora 
kalean. Hamaikabatek ez du 

zerrendarik osatu Eskoriatzan, 
eta asmoa da taldea indartzea; 
horretarako zabaldu zuten aste-
lehen arratsaldean esandako 
egoitza. 

Aitor Urrutia (EAJ): 
"Marka liderra gara"
Agerraldia egin zuen eguazten eguerdian,    
gbbko presidente Joseba Egibar ondoan zuela

Plazan egin zuen EaJk ekitaldia.  |   miriAn bitEri 

MIrIAN bItErI  |  EskoriAtzA

Bigarren eskuko lehenengo azo-
ka egingo dute etzi, domeka, 
herriko plazan. Udal Kultura 
teknikari Arantxa Untzuetak 
azaldu digu eskoriatzarrek inte-
resa agertu dutela eta dagoeneko 
materiala jaso dutela baieztatu 
digu. Horrekin batera, gaineratu 
du ludotekak eta Aitzorrotz kul-
tura elkarteak postua jartzeko 
asmoa dutela; Amuska emakume 
taldea ere materiala jasotzen dabil 
asteon.

Esan bezala, lehenengo aldia 
da horrelako azoka bat egiten dena. 
Untzuetak azaldu du erabiltzen ez 
ditugun baina egoera onean dauden 
gauzak salerosi ahal izango direla 
hor. Ez dago mugarik, eta, hortaz, 
herritarrek gura dutena eroan ahal 
izango dute etzi plazara. Honakoa 
azaldu du Untzuetak: "Edozer izan 
daiteke: esaterako, liburuak, arro-
pa, jostailuak, margolanak edo 
mahaitxo edo lanpara bat". Pre-
zioari dagokionez ere, ez dute muga-
rik jarri. Bakoitzak gura duena 

eskatu ahal izango du, eta, nahi 
izanez gero, trukea egiteko aukera 
izango du. 

10:00etatik 14:00etara
Goizean egingo dute merkatua; 
10:00etan hasiko da eta 14:00ak 
arte iraungo du. Asmoa da zerbait 
saltzeko asmoa duten eskoriatza-
rrek zuzenean sal dezatela. Dena 
dela, goiz osoa plazan ezin dire-
nekin egon ere gogoratu dira 
antolatzaileak. Kultura teknikariak 
aipatu du 10:00etatik 11:30era jen-

deak ekartzen duena jasotzen 
egongo direla. Hori bai, produktu 
bakoitzak prezioa jarrita izan 
beharko du. 

Azoka amaitzean, plazatik pasa 
beharko dute ostera ere saltzaileek. 
Eskainitakoa saldu bada, dirua 
jasoko dute; eta bestela, utzitakoa 
eroan. Dena dela, han uzteko 
aukera ere izango da, hurrengo 
egunean Remarrera eroango du- 
eta Udalak material guztia.

jarraipena emateko asmoa
Domekako azoka ondo irteten 
bada jarraipena emateko asmoa 
dutela jakinarazi digu Kultura 
teknikariak. Zenbatean behin 
egitea zehaztu barik badago ere, 
hiru hilabetean behin antolatzea 
ondo egongo litzatekeela aipatu 
du. Azkenik, "lotsa" albo batera 
uzteko eta etxean ahaztuta duten 
hori plazara eroateko gonbita egin 
du Untzuetak.

Ikusmina sortu du etzi egingo 
duten bigarren eskuko azokak

Aitzorrotzek eta tortolis ludotekak baieztatu dute materiala eroango dutela

Herritar guztiei dago zabalik; erabiltzen ez dutena sal dezakete han

m · 2 2
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LARREA
TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

Jose Luis Zabalo

ZAHAR BERRITZEAK: 

Fatxadak
  

Bainugela eta sukaldea  

Lokal komertzialak

Teilatuak

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

EGAÑA
Era guztietako arotz lanak

Tarima eta parketa jartzea
Zoruen kutxilatu eta barnizatuak

Kalegoi 21, ANTZUOLA   Tel.: 943 76 64 23

S
arri esan izen dot kri-
tika gisa gaur egun 
bakoitza bere kasara 
bizi gala eta balore 

asko galtzen dihardula. Bakoi-
tzak bere bizitza eitten dau 
eta ez ga ondokuai begira 
egoten, ez da lehen bezelako 
harremanik eukitzen inguru-
kuekin. Zati haundi baten 
egixa da, baina azkenaldixan 
sekulako irakasgaixa jaso 
dotela esan biharra daukat.

Aspaldittik ilusiño haun-
di bat neukan; eskulanen 
dendia jartzia. Danok dakiun 
bezela, Antzuola bezelako herri 
txiki baten denda bat jartzera 
ausartzia dexenteko saltua 
emutia da, eta jendiak hoixe 
esaten zoztan. Baina probau 
barik iñok ez daki zela jungo 
dan ondio ez dana ein, ezta? 
Ta holaxe ein dot, aste pare 
bat da dendia ipintzia lortu 
dotela, eta baitta gustora gera-
tu be! Herrixan aldetik oso 
jarrera ona euki dau, eta 
horrekin bakarrik nere ame-
tsa errealitate bihurtu da. 
Zeoze diferentia eta originala 
eittia nahi nebalako jende 
asko eta askon laguntza eska-
tu eta jaso biher izen dot, eta 
gehixenak neuk eskatu be ein 
barik emun be gainera. Bene-
tan esaten dot laguntza hau 
dana ez dagola ezela be esker-
tzerik, zuek danon boronda-
tiagattik ez balitz izen, ezingo 
nukelako hainbeste denboran 
euki doten ilusiñua, neuk 
einddako eskulanen dendia, 
aurrera eruan. Norbere ilusiño 
haundi hori eindda ikustiak 
ez dauka inungo prezioik.

Honengatik danagatik, 
eskerrak dan-danoi! Eta segi 
deigun alkarri laguntzen  den-
bora askuan!

Eskerrik asko, 
danoi!

"Jende asko eta 
askon laguntza 
eskatu eta jaso 
biher izen dot"

n i r e  u st e z

AlAItz 
JAurEgI

Mairuaren alarderako prestake-
ta lanetan hasita daude. Parte
-hartzea irekia denez, gonbidatu 
nahi dituzte inoiz parte hartu ez 
dutenak, parte  har dezaten. Beraz, 
norbaitek izena eman nahi badu, 
deitu dezala udaletxera edo idatz 
dezala kultura@antzuola.net hel-
bidera. Aurten uztailaren 16an 
egingo da alardea.

Jaietako Mairuaren 
alardean parte hartzeko 
deialdia ireki dute

Oporrak bakean programaren 
bidez Saharako umeak udan 
etxean hartzeko informazio-
bilera egingo da gaur, eguba-
koitza, 19:00etan, udaletxean. 
Bestalde, elikagai-bilketa egi-
ten ari dira. Maiatzaren 27a 
arte jasoko dituzte elikagaiak 
eskolan, Eroskin, eta Aixa 
eta Kalebarren dendetan.

Saharako umeak udan 
etxean hartzeko 
informazio-bilera

O h a r r a k

argaZkI erakUsketa
Aste bukaeran egitekoa zen 
Antzuola eta antzuolarrak lehia-
ketako argazki erakusketa ez 
da egingo, Olaranen hauteskun-
deetako mahaiak jarri behar 
dira-eta.

senIdetZearen lIBUrUa
Antzuola eta Aiherra, mugak 
zubi liburua salgai dago uda-
letxean eta liburutegian 5 euro-

ren truke. 27 urte hauetako 
harremanak eman duena jaso-
tzen da: senidetzearen hasiera, 
ondorengo urteetako nondik 
norakoak, urteurrenak, elka-
rrizketak eta argazki ugari. 

ateZ atekOa: BatZOrdea
Atez atekoaren jarraipen batzor-
dearen hurrengo bilera ekai-
naren 2an, eguena, egingo da. 
18:30ean izango da, Olaranen.

usOA AgIrrE  |  AntzuolA

Erregional preferente mailako 
futbol taldeak joan den zapatuan 
jokatu zuen denboraldiko azken 
partidua. Aurtengoaren balorazioa 
egin digu Juanina Garai entre-
natzaileak.
zelan joan da denboraldia?
Nahiko makal hasi genuen den-
boraldia, baina taldea goraka 
joan da. Nik uste dut gehiago 
egin genezakeela; pixka bat gehi-
xeago estutuz goian sar gintezkeen. 
Baina ez dauka atzera bueltarik. 
Orokorrean oso gustura nago 
denboraldiarekin.
Mailaz igotzeko aukera izan zenu-
ten.
Bigarren bueltan goian sartzeko 
bi aukera izan genituen, baina 

galdu egin genituen funtsezko 
partiduak eta ezin izan genuen 
azkenean.
Nola ikusi duzu taldea?
Taldea ondo ikusi dut. Beste herri 
batzuetan ez bezala (Arrasaten 
eta Bergaran, adibidez), klubean 
oso sartuta daude jokalariak. 
Edozein gauza eskatzen diezu eta 
ez dago sekula arazorik. Gazte 
hasiberriak eta beteranoak dau-
de taldean eta nahaste polita dago. 
Datorren urterako horrelako tal-
dea mantentzen badute, beste 
gauzatxo batzuk aldatuta, aurten 
baino hobeto ibil daitezke.
Jarraitzeko asmorik bai?
Oraindik ez dakit. Denboraldia 
bukatu berri da eta guztia azter-
tu beharra dago orain.

Juanina garai | Futbol entrenatzailea

"Gehiago egin genezakeen, 
baina gustura geratu naiz 
denboraldiarekin" 

Juanina garai, Eztalako futbol zelaian.  |   JosEtxo ArAnzAbAl

mailaz igotzeko aukerak izan arren, laugarren 
postuan bukatu du erregionaleko taldeak

xAbi monDrAgon

aht eraikitzeko lanek herriko zenbait lur-sailetan, igurainen, 
sortutako kalteak salatu ditu herritar batek. salaketaren arabera, 
txabola bat lurperatu diete eta zenbait pinu bota; baita harriak ere 
lur-sailera. galeren berri eman diete ahtko lanen arduradunei.

Kexa AHTko lanengatik

usOA AgIrrE  |  AntzuolA

Aste bukaerara begira, bi ekin-
tza antolatu dituzte Arrola 
mendizale taldekoek: bide-kon-
pontzea eta ibilaldia. Bihar, 
zapatua, Oñati bidea konpon-
tzera joango dira; 8:00etan egin 
dute hitzordua, Goizperren. 

Domekan, Antzuolako bira-
ren lehen ibilaldia egingo dute: 
Koroso, Landarraitz, Azalditta, 
Trukarri, Mixo eta Ariztitik, 
Antzuolara iritsiko dira. Irtee-
ra 9:00etan, Olaranen. 

euskal herriko erdigunean 
Joan den domekan egun osoko 
ibilaldia egin zuten Arrolakoek. 

Lizarraga mendatetik abiatuta 
Euskal Herriko erdigunea, 
Beriaingo tontorra eta Unanua 
herria bisitatu zituzten. 

Bide-konpontzea eta 
ibilaldia, Arrolarekin

Domekako ibilaldia.  |   ArrolA
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tel.: 943 25 05 05
e-postaz: kluba@goiena.com 
www.goienakluba.com
urteko kuota: 48€

Bazkide 
egiteko

abantailaz betetako kluba!

sarI nagUsIa

asteburu bat 
txopebenta 
landetxean
hondartzatik lau kilometrotara!
gosariak, mundialak!
goza ezazu txopebenta landetxean!

tXOPEbEnta lanDEtXEa
basetxetas

gautEgiZ-artEaga (bizkaia)
tel.: 94 625 49 23 / 629 45 50 79

www.nekatur.net/txopebenta   
www.toprural.com

MUndUMIra

nAiA bAilEz

bilduk domekan egin zuen ekitaldi nagusia, udaletxe azpian. aramaioko 
hautagaiez aparte, idoia Zapirain arabako batzar nagusietarako 
zerrendaburua izan zen ekitaldian. Diputazioan PsOEren eta eta EaJren 
aurrean bildu alternatiba bakarra dela adierazi zuen, besteak beste. gero, 
aramaioko zerrendan bigarren doan lierni altunak –argazkian– hartu 
zuen hitza: "sektore ezberdinetako herritarrak bildu gara eta politikan 
berriak izan arren, ez dugu beldurrik. lanerako gogoz eta ilusioz gatoz".

Bildu: 
"Berriak

izan arren, ez 
dugu beldurrik" 

Txirritola elkartearen eskutik, 
Orratx! antzerki taldeak Gataz-
ka hasi da! antzezlana aurkez-
tuko du gaur kultura etxean 
(22:15). Kostaldeko herri txiki 
bateko terma-etxe bateko medi-
kuak urak kutsatuta daudela 
jakin arren, terma-etxea zaba-
lik mantentzeko egiten duen 
saiakera da abiapuntua.

Orratx! taldearen 
'Gatazka hasi da! obra 
gaur kultura etxean

J.b.  |  ArAmAio

Iñaki Nafarrate EAJko alka-
tegaiaren arabera, Aramaio-
ko zerrenda osatzen duten 
hautagai jeltzaleek esperien-
tzia dute Udaleko jardunean: 
"Denok ibili gara udaletxean. 
Horrez gain, esan behar dut 
beste zerrenda batzuetan 
jende gaztea dagoela, eta 
hori pozgarria da. Alderdi-
keriez aparte, udaletxean 
belaunaldi aldaketa izatea 
oso garrantzitsua da; izan 
ere, guk urte asko darama-
gu politikan".   

herritarren arazoak entzun
"Aramaioko EAJk eskainiko 
du hainbat urtean udaletxean 
egon izanaren esperientzia, 
lana, ilusioa eta elkarrizketa", 
dio. Herritarrei entzutea ezin-
bestekoa dela uste du: "Ara-
maion eta Diputazioan kontu-
ratu naiz herritarrei esateko 
dutena entzun diezaietela gura 
dutela. Jendeari entzun egin 
behar zaio, eta bide horretan 
egingo dugu lan". Azkenik, 
Aramaio "asko" aldatu dela 
uste du: "Duela 20 urteko eta 
egungo Aramaiok ez dute zeri-
kusirik". 

"Ilusioa, 
lana eta 

esperientzia" 
dakar EAJk

Eraikiko den etxe kopurua mugatuko du Plan Orokorrak.  |   Jokin bErEziArtuA

Plan Orokorra onartu 
du Udalak; oraindik 
behin-behinekoa da
Herritarren parte-hartzearen ostean, eguazteneko 
osokoan onartu zen behin-behineko txostena

JOkIN bErEzIArtuA  |  ArAmAio

Datozen zortzi urteotan indarrean 
egongo den Aramaioko Plan Oro-
korraren behin-behineko txoste-
na onartu zuen Udalak eguazte-
neko osoko bilkuran. 2010eko 
abenduaren 13ra arte egon zen 
ikusgai planaren bigarren zirri-
borroa eta herritarrek interes 
handia erakutsi zuten hasiera
-hasieratik. Hala, herriko eragi-
leen partaidetza bermatu duen 
Aholku Batzordea sortu zen  
proiektuaren lehen aurrerakina 
aurkeztu zen une beretik. 

Plan Orokorrak, besteak beste, 
eraiki daitezkeen etxebizitza kopu-
rua mugatuko du. Eta, gainera, 

eredu soziala bultzatzea helburu, 
etxebizitzen erdia babes ofizialekoak 
izatea eta beste erdiaren %70  tasa-
tuak izatea, hau da, Udalak jarri-
tako prezioan saltzea.  

Orain, instituzioetara 
Herritarren parte-hartzearen 
fasea amaitu da. Orain, Jaurla-
ritzara bidaliko da, eta, han azter-
tu ostean, Diputaziora. Hala ere, 
lehenago azken orduko eskritura 
akats batzuk zuzendu beharko 
ditu plana idatzi duen taldeak, 
astebeteko epean: "Oso garran-
tzitsua da dokumentu hori ondo 
idatzita bidaltzea", adierazi du 
Asier Agirre alkateak. 

EaJ: "lau urteotan ez, eta orain?"
aramaioko EaJk osokoaren gai zerrenda kritikatu du: "aztertu diren 
bi konturi agintaldiko lau urteetan ez diete konponbiderik eman. 
Posible da, lau urteren ostean, hauteskundeetarako bi egun geratzen 
direnean onartu behar izatea?". horrez gain, Plan Orokorraren 
gaineko informaziorik eza salatu dute. alkatearen ustez, bestalde, 
hauteskundeak izan arren udalak ohiko jarduna mantendu behar du.
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20690 ELGETA

M a r m o l d e g i
e t a  g r a n i t o a k MIrArI AltubE  |  lEintz gAtzAgA

Dorleta pilota txapelketari dagoz-
kion benjaminen, alebinen eta 
haurren pilota partiduak jokatu-
ko dituzte domekan, hilak 22. 
Txapelketaren zortzigarren jar-
dunaldia da eta hamar partidu 
izango dira (09:00). 

Hona bikoteak: benjaminen A 
taldean: Errasti eta Gonzalez (Arra-

sate) Zubia eta Biteriren aurka 
(Eskoriatza); Etxezarreta eta Mur-
giondo (Arrasate) Fernandez anaien 
aurka (Arrasate); Beitia eta Iturrioz 
(Arrasate) Ugarteburu eta Sala-
berriaren aurka (Arrasate). 

Benjaminen B taldean: Erras-
ti eta Uribetxeberria (Aretxaba-
leta) Zubizarreta eta Alonsoren 
aurka (Gatzaga); Bengoa eta Goñi 

(Arrasate) Eraña eta Zubiagaren 
aurka (Eskoriatza). Alebinetan: 
Zubiaga eta Biteri (Eskoriatza) 
Uribetxeberria eta Davilaren aur-
ka (Aretxabaleta). Llodio eta Elko-
robarrutia (Arrasate) Oñate eta 
Urtzelairen aurka (Eskoriatza).

Haurretan: Astiazaran eta 
Zubizarreta (Eskoriatza) Bidabu-
ru eta Endikaren aurka (Aramaio); 
Zurutuza eta Jurado (Eskoriatza) 
Iturriotz eta Egiaren aurka (Arra-
sate); eta Bengoa eta Etxeberria 
(Aretxabaleta) Ajuria eta Uriza-
rren aurka (Gatzaga).

Benjaminen, alebinen eta haurren 
pilota partiduak domekan

Gatzagako Hautesle Elkarteko 
kideak hauteskunde egunera-
ko eta ondorengo lanetarako 
gertatzen ibili dira astean. 
Astelehenean, Eusebio Villar 
jarduneko alkatearekin batzar-
tu ziren, eta agintaldiari eki-
teko gogotsu daudela iragarri 
zuten. Martitzenean, ostera, 
boto-txartelak banatu zituzten, 
bai baserrietan, bai kalean.

Hautesle Elkarteko 
kideawk boto 

txartelak banatzen

leIntZ gatZaga leIntZ gatZaga

Gaur iritsiko dira lehenengo 
motorrak Elgetara. Izango dugu 
non gozatu; izan ere, ekitaldi 
guztiak daude herritarrei zaba-
lik. Motor erakusketak Espa-
loian eta Bolatokian, motor 
ibilaldiak, bolo txapelketa, 130 
lagunendako paella erraldoia 
zapatu eguerdian, kontzer-
tuak... 

Badator Elgetako IV. 
motor jaia; barikutik 
domekara egingo dute

Mundumirako esku progra-
metan zein karteletan zapatu 
arratsaldean egingo dela ager-
tzen bada ere antolatzaileek 
adierazi dute goizez egingo 
dela, 09:30ean. "Ordu hobea 
da eta jende gutxiago ibiliko 
da herri gunean. Akats bat 
egon da programetan". Hitzor-
dua maiatzaren 28an da.

Mundumirako BTT 
zeharkaldia goizez 
egingo dute

O h a r r a k

gUrasOendakO hItZaldIa
Gaur, barikua, Oihurik gabe 
hezi izeneko hitzaldia egingo 
du Baikarako teknikari Esther 
Martinezek. Gurasoei zuzendu-
tako hitzaldia da. Interesatuek 
jakin behar dute 18:00etan dela 
hitzordua Herri eskolan.

MendI Irteera ZapatUan
Ozkarbi Mendi taldeak Toloño-
ra antolatutako mendi irteera 

zapatuan, maiatzak 21, egingo 
dute. Parte-hartzaileak 08:00etan 
abiatuko dira Ozkarbi aurre-
tik. 

dOMekan jaUnartZeak
Domekan, maiatzak 22, ospatu-
ko dira aurtengo jaunartzeak 
Elgetako parrokian. 12:00etan 
emango diote hasiera elizkizu-
nari. Bi neskatok egingo dute 
aurten jaunartzea Elgetan.

l.z.

argazkiak, baloiak, kamisetak... 
eguaztenean denetarik sinatu 
zuten Elgetan Fernando llorentek, 
Javi Martinezek eta iker 
Muniainek. kitatuta dago zorra eta 
ahaztuta martxoko nahigabea. 
Orain, inauguratuta dago peña.

Athleticek
bete du
agindutakoa

l.z.  |  ElgEtA

Gaur, barikua, sukaldaritza tai-
lerra eta afaria egingo dituzte 
gaztelekuko erabiltzaileek eta 
bihar eta etzi jaietako asto karre-
ra prestatuko dute Sesto baserrian. 
Programa osatua egin dute hezi-
tzaileek eta aurten ludoteka zaba-
lik egongo da ekainean ere. Bio-

dantza, musika jolasak, San Juan 
surako prestaketak eta gaupasa 
egingo dituzte txikienek. 10-16 
urteko gaztetxoek, berriz, irteera 
Sendavivara, grafiti ikastaroa 
eta gaupasa Asentzion. Maiatza-
ren 26ra arte dago zabalik izene-
matea. Ludotekako kuota 20 euro 
da; gaztelekukoa 50 euro.

Haur zein gazteendako ekintzaz 
beteriko programa uztailera arte

Domekan asentzion izan ziren.  |   m. b.

lArrAItz zEbErIO  |  ElgEtA

Lasaia izan da hauteskunde kan-
paina Elgetan; Bilduk jendaurre-
ko aurkezpen-ekitaldi bat egin 
du, Aralarrek nahiago izan du 
komunikabideen aurreko age-
rraldia egitea eta Elgetako jel-
tzaleek tokiko komunikabideen 
bitartez zabaldu dute euren mezua. 
Noski, hirurek banatu dituzte 
hauteskunde programak. 

"Zerrenda gaztea eta euskal-
duna gara", adierazi du alkatetzan 
jarraitzea helburu duen Oxel 
Erostarbek. "Gura dugu duela 
lau urte udaletxean sartutako 
haize freskoak udaletxean jarrai-
tzea. Lau urteko lanak erakutsi 
digu garrantzitsua dela hankak 
lurrean edukitzea eta horrela 
aurkezten gara: hankak lurrean 
baina etorkizunerako proiektu 
mordo batekin".

Elgetako jeltzaleek, berriz, 
lana, esperientzia eta ilusioa 
eskaintzen dute. Patxi Basauri 

alkategaiaren esanetan guztiz 
lehentasunezkoa da Elgeta 21 
martxan jartzea eta poligonora 
industria ekartzea.

Bilduko alkategai Koldo Goe-
nagak, berriz, indarrak biltzeko 
unea dela esan du. "Talde lanean 
dut konfiantza, denek izan behar 
dute lanerako aukera".

emaitzak goiena telebistan 
Domekan herritarrek izango dute 
hitza. Elgetan hautesle-mahai 
bakarrak egongo da eta 869 lagun 
daude botoa ematera deituak. 
Goiena telebistan zuzeneko saioa 
egingo dute 19:45ean hasita. Elge-
tako emaitzen berriz izango duzue 
zuzenean.

Domekan 869 lagunek dute 
Elgetan botoa emateko aukera
Hauteskunde-mahaia 09:00etan zabalduko dute, eta 20:00etan itxi

aralar-independenteak taldeko hautagaiak eguazteneko ekitaldian.  |   l.z.

bilduk barikuan egindako aurkezpen ekitaldia.  |   Julio cAllEJA.Elgetako jeltzaleak Patxi basauri alkategaia buru dutela.  |   ElgEtAko EAJ

m · 2 2

m · 2 2
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xAbIEr urtzElAI  |  ArrAsAtE

Gozatzera, edo sufritzera, baina 
Realaren ondoan, beti. Asmo 
horrekin abiatuko dira zapatu 
iluntzean debagoiendar mordoa 
–ibarretik hamabost autobus 
joango dira– Realaren denboral-
diko azken jardunaldia ikustera, 
Getaferen kontrako hil edo bizi-
ko lehia jarraitzera.

Realak kategoria gal dezan 
hainbat karanbola gertatu behar 
dira, aukera handiak ditu mai-
lari eusteko, baina hiru urte 
bigarren mailan egon ostean, 
berriro ere zulora itzultzeko auke-
ra txikienak dardarka jartzen 
ditu zale gehienak. "Ba, ez da 
horrenbesterako! Reala lehenen-
go mailan geratuko da, seguru!", 
adierazi zuen Realzale batek, 
baikor, Monte tabernan eguen 
goizean, sarrerak salgai jarri 
zituzten momentuan. "Bada, ni 
kaka eginda noa Anoetara. Rea-
lak egingo duenaz gain, gertu-
gertutik jarraituko dugu kontra-
rio zuzenek egingo dutena", 
adierazi zuen ondoko lagunak. 

hamabost ordu donostian... 
Sarrerak erosteko eguaztenean 
Anoeta kanpoan zain egon zirenek 
hamabost ordu egin zituzten zain, 
baina ibarrean sarrera eskuratu 

zutenek ez zuten halakorik sufri-
tu behar izan. Hori bai, gurean 
bazkideek zuten sarrera horiek 
erosteko eskubidea. Bergarako 
Deportivo tabernara 10 sarrera 
bidali zituen Realak: "Eta hegan 
egin dute". Arrasateko Monte 
tabernara, berriz, 40 sarrera.   

09:00etan ireki zituzten taber-
nako ateak, eta ordu erdian sal-
du ziren denak: "Alabak bazkide 
dira, baina ni sarrera bila etorri 
naiz. Aurrekoan Zaragozaren 
kontrako partiduan sufritzea 
tokatu zitzaigun. Eta zapatuan 
ere seguru beste horrenbeste 
egingo dugula, nahiz eta berdin-

ketarekin ere balio digun. Baina 
Realak zaleon laguntza behar du, 
eta horregatik goaz", adierazi 
zigun, sarrera eskuan, Pauliño 
Arriolak.

Hala, zapatuan 20:30 inguruan 
ibarretik hamabost autobus irten-
go dira Anoetara bidean. Berga-
ratik sei irtengo dira, normalean 
baino autobus bat gehiago, eta 
Arrasaten ere normalean baino 
autobus bat gehiago jarriko dute, 
sei. Oñatin, azkenik, hiru autobus 
jarriko dituzte zaleendako.  

kirola

aranburu, Prieto eta Zurututza gola ospatzen.  |   DEPortEs.orAngE

Joaneko partiduan Bergarak 2-1 hartu zuen mendean Azkoitia. 
Baina tanto aldea oso txikia izan zen, eta gaur, egubakoitza (19:30), 
Bergarak bi norgehiagoka irabazi beharko ditu txapelketan aurrera 
egiteko. Martitzenean, berriz, Bergara Hiria txapelketako final-laur-
denak jokatuko dituzte. Nagusietan, Mendizabalek eta Iruretak 
Garraldaren eta Uzkudunen kontra jokatuko dute.

bergarako pilotariek azkoitikoak hartuko dituzte 
gaur, herri arteko txapelketako itzulerakoan

Domekan korritu zuten Mutrikun gazte mailako txapelketa, eta 
Bergarako Mikel Aristi gailendu zen, esprintean Asier Unanue, 
Xabier Bengoetxea eta bere taldekide Eneko Lizarralde gaindituta. 
Lokatza-Sumoficekoak 2.15.57ko denbora egin zuen, erakutsita atzean 
utzi dituela belauneko arazoak. Iker Eskibel (Mugarri-Jay) eskoria-
tzarra bigarren taldean helmugaratu zen, zortzigarren. 

mikel aristi da gipuzkoako gazte mailako txapeldun 
berria, mutrikun irabazi ostean 

Zapatuan Gipuzkoako txapeldun izan ziren Mondrako neskak, 
baina kategoriaz igotzeko hiruko torneoa jokatu behar zuten 
Bizkaiko eta Arabako onenen kontra. Bada, aste barruan kon-
firmatu da Arabatik ez dela inor aurkeztu eta Mondra dagoene-
ko bigarren mailako taldea dela. Euskadiko Futbol Federazioa 
maiatzaren 26an batzartuko da Mondrako zuzendaritzarekin.

federazioak aste barruan konfirmatu du mondrako 
neskak bigarren mailan izango direla 

Ointxe! saskibaloi taldearen eta LEKen eskutik hiruko saskiba-
loi torneoa egingo dute zapatuan Laubiden, Arrasaten. Txapel-
ketak hamahiru urte egingo ditu aurten, eta 103 talde izango 
dira. Antolatzaileak 08:00etan hasiko dira dena gertatzeko lanean; 
gaztetxoenak 10:00etan hasiko dira lehian eta arratsaldeko saioa 
15:30ean hasiko dute.

bihar egingo dute ointxe! taldearen eta leken 
eskutik hiruko saskibaloi torneoa arrasaten 

Debagoienetik hamabost autobus irtengo 
dira anoetara, azken bultzada ematera
Eguenean ibarrean salgai jarri zituzten sarrerak segituan agortu ziren

FUtBOla
pIlOta

txIrrIndUlarItZa

FUtBOla

saskIBalOIa
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ARRASATEKOBASERRIKO
PRODUKTUENAZOKA
09:00-14:00 Seber Altube Plaza

HILEKO 3. ZAPATUAN
Antolatzailea: Laguntzailea:

ekainak 18
uztailak 16

irailak 17
urriak 15

azaroak 19

A.E.  |  bErgArA

Magali Muruamendiaratz nes-
katilaren aldeko kontzertua 
izango da Mahaster River hiru-
koteak eskainiko duen azken 
zuzenekoa. Gaztetxean izango 
da saioa eta parte hartuko dute, 
Mahaster Riverrez gain, Gara-
tek eta DJ Mansillak. Kontzer-
tua bihar izango da, 22:30ean, 
hiru euroren truke.

Modu horretan, Mahaster 
Riverrek bidaiaren amaiera 
taularatuko du Bergaran. Mikel 
Garate bakarlariak Kantaxu-
meak disko berria aurkeztuko 
du eta gauari amaiera DJ Man-
sillak emango dio.

gaur, kontzertu lasaiak 
Egubakoitzak kartzelan ekime-
nak, berriz, Getxoko eta Kata-
luniako musika ekarriko du 
gaur kartzela zaharreko terra-
zara. 

Getxoko Moby Dick bakar-
lariak abesti propioak eta ber-

tsio ezagunak tartekatzen ditu. 
Sentimenduz beteriko ahots 
indartsua eta gitarra akustikoa 
besterik ez du izango lagun.

te verde kataluniatik 
Katalanen proiektu berriak 
rocka, popa eta sentimenduz 
betetako letrak nahasten ditu 
formatu akustiko interesgarrian. 
Aurrez beste hainbat proiektu-
tan ibili diren eskarmentu han-
diko musikariak dira David eta 
Jaume. Esperanza, sol y tran-
quilidad, unplugged tour 2011 
da haien proiektu berria. 

Zuzenean eta irrati bidez 
Kontzertua 22:00etan hasiko da 
eta hiru euro kostako da. Musi-
ka zuzenean entzuteko aukeraz 
gain, irratian ere zuzenean 
entzun ahal izango dute kon-
tzertua, Txapa Irratian, 97.2 
dialean, eta streaming bidez 
www.txapairratia.org ata-
rian.

mahaster river taldearen 
ibilbideko azken kontzertua
zapatuan izango da kontzertua gaztetxean, 
22:00etan; magalirendako dirua batuko dute

Mahaster river hirukotea.  |   goiEnA

ArANtzAzu EzkIbEl  |  ArrAsAtE

Euskal pop-rockaren talde indar-
tsuenetariko bat izango da gaur 
Arrasateko Amaia antzokian. 
Eñaut Elorrietaren Ken Zazpi 
taldeak kontzertua eskainiko du, 
22:00etan hasita. Sarrera 15 euro 
kostako da. 

Talde bizkaitarrak estudioan 
grabatutako azken lana aurkez-
tuko du Amaian: Ortzemugak 
begietan. Zuzenean eskainiko 
dituzte azken diskoko lanak, tar-
tean Itsasoa gara abesti goraipa-
tua. 

Musika Sarietan finalean 
Itsasoa gara abestiarekin hainbat 
sariketatan izan dira bizkaitarrak. 
Azkena, adibidez, Musika Sarien 
15. edizioan. Euskarazko kantu 
onenaren sailean finalerako sail-
katu ziren Ken Zazpi taldeko 
kideak. Baina sariak asteon eman 
dituzte, eguaztenean, eta bizkai-
tarrak esku hutsik geratu dira. 
Izan ere, euskarazko abesti one-
naren saria Bide Ertzean taldeak 
eroan du Don Inorrez abestiare-
kin. Hirugarren finalista Olatz 
Zugasti izan zen Gau hotzenean 
ere abestiarekin.

soinu berriak eta tradizionalak 
Ortzemugak begietan diskoa 2010e-
ko urrian argitaratu zuten Elkar
-Argiak argitaletxearekin. Tal-
dearen asmoa disko berriari 
soinu berriak jartzea izan da. 
Hala, disko berriko abestiek soi-
nu anglosaxoia hartu dute. Hala 
ere, Ken Zazpi taldearen betiko 
doinu tradizionalek badute tokia 
diskoan. Euskal Herrian eta 
AEBetan grabatu zuten. Lehe-
nengo Iñaki Uoho eta Haritz 
Harreguyren Hi Gain estudioetan; 

eta, ondoren, Los Angelesera joan 
ziren Rafa Sardinaren After Hours 
estudiora.

Abestien hitzak idazteko 
orduan Joseba Sarrionandiaren 
laguntza izan dute bizkaitarrak. 
Sarrionandiaz gain, abestien letrak 
idazten lagundu dute Maialen 
Lujanbio, Jon Maia, Julen Gabi-
ria eta Uxue Alberdi bertsolariek. 
Gainera, Alberdik ahotsa jarri 
dio diskoko abesti bati.

sei disko argitaratu dituzte 
Jon Mikel Arronategik eta Eñaut 
Elorrietak 1996an Gernikan sor-
tutako taldea da Ken Zazpi. Bai-
na gaur egungo taldea 2000. urtean 
eratu zuten. Sei disko argitaratu 
dituzte ordutik hona: Atzo da 
bihar (2001), Bidean (2003), Gel-
ditu denbora (2005), Argiak (2007), 
Zazpi urte zuzenean (2009) eta 
Ortzemugak begietan (2010).

Gaur egun sei lagunek osatzen 
dute taldea: Eñaut Elorrieta, Jon 
Mikel Arronategi, Igor Artzane-
gi, Beñat Serna, Iñaki Zabaleta 
eta Jon Freskok. Horrenbestez, 
euskal pop-rock freskoenaz goza-
tzeko aukera paregabea izango 
da Amaia antzokian.

euskal talde indartsuenetarikoaren 
doinuek girotuko dute iluntzea 
ken zazpi talde bizkaitarrak eta PVl HAVoc bakarlariak kontzertua 
eskainiko dute gaur Amaia antzokian; 22:00etan hasiko da emanaldia

ken Zazpi taldeko kideak zuzenekoan.  |   ArtxiboA

'Ortzemugak 
begietan' lana 
aurkeztuko 
dute Arrasaten

sarrionandiak 
idatzi dizkie 
disko berriko 
hainbat letra

A.E.  |  oñAti

Goya sarietan zuzendari berri 
onenaren saria lortu zuen Bon 
Appétit (David Pinillos) filma 
eskainiko dute gaur Oñatiko 
kultura etxean. Emanaldia 
19:00etan izango da eta ondoren 
zinema-foruma egingo dute fil-
meko protagonistekin. Unax 
Ugalde aktore gasteiztarra eta 

David Pinillos zuzendaria egon-
go dira Oñatin; eta, haiei lagun-
tzen, filmean parte hartu duten 
bi oñatiar: Aitor Mantxola argaz-
ki zuzendaria eta Aitor Peros-
terena, atrezzoa egin duena. 

Solasaldian parte hartzeko 
gonbidapenak eskatu behar 
dira kultura etxean 16:30etik 
aurrera.

unax ugalde aktore gasteiztarra oñatin 
izango da gaur 'Bon Appétit' filma aurkezten
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1. etxebizitzak

101. salDu
aramaio. etxe adosatua salgai. 
96 metro koadroko lorategiare-
kin. lau logela eta hiru komun. 
bi autorendako garajearekin. 
635 70 18 81.

arrasate. 57 metro koadroko 
etxebizitza salgai erdialdean. 
eguzkitsua, berritua eta jantzia. 
prezio interesgarria. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
649 03 91 13

arrasate. eguzki dorrean 78 
metro koadroko etxebizitza 
salgai. eraberritua eta oso eguz-
kitsua, dena kanpoaldera begira. 
hiru logela, bi komun, egongela 
eta sukaldea. hiru igogailu eta 
gas naturala. 20 metro koadro-
ko garaje itxia aukeran. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
650 01 05 15 

bergara. martzial agirre kalean 
(espoloia) 105 metro koadroko 
etxebizitza salgai. laugarren 
solairuan. sukaldea, egongela, 
lau logela eta bi bainugela. 30 
metroko garajea, bi autorendako, 
eta 11 metroko ganbararekin. 
608 15 45 25.

bergara. martoko kalean etxe-
bizitza salgai. 65 metro, berri-
tuta eta eguzkitsua. bi logela, 
egongela, komuna, bi balkoi eta 
sukaldea. igogailua eta sotoa. 
prezia: 162.000 euro. interesa-
tuak deitu zenbaki honetara: 
625 70 84 55.

bergara. zubiaurre aldean 65 
metro koadroko etxebizitza 
salgai. egoera onean. aukera 
paregabea. 608 23 13 47

elgeta.  24 metro koadroko 
borda salgai.  2.200 metro 
koadroko lursailekin. ura eta 
argia dauka. deitu 678 98 02 
04  telefonora.

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

 103. errentan eman
arrasate. hiru ikaslerendako 
etxebizitza ematen da errentan 
san andres auzoan. deitu 629 
42 26 54  telefonora.

arrasate. etxebizitza ematen 
da errentan biteri kalean, grupo 
san juanen. hiru logela, sukal-
dea, egongela eta komuna. 943 
79 56 26 edo 605 43 29 31

bergara. etxebizitza ematen 
da errentan bolun. hiru logela. 
jantzia. interesatuok deitu 
zenbaki honetara: 629 79 97 
30  edo 671 14 99 63 

D o n os t i a .  a pa r ta m e n t u a 
ematen da errentan ondarretan, 
uztailerako. bi logela eta bi 
komun. garajearekin.630 08 
24 17 

 
105. etxeak osatu

bergara. edo inguruan, logela 
bat ahartu nahi nuke errentan. 
kontratuarekin. 697 62 59 57 

 

2. garaJeak

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

bergara.  garaje itxia salgai 
aranerrekan. tarteko solairure-
kin. interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 629 79 97 30  edo 
671 14 99 63 

 

4. lana

401. eskaintzak
 

402. eskaerak

aretxabaleta. esperientziadun 
emakumea adinekoak zaintzeko 
gertu; egunez zein gauez. 943 
53 33 92 

arrasate edo aretxabaleta. 
emakumea, eskarmentuduna, 
nagusi zein umeak zaintzeko edo 
atari eta enpresak garbitzeko 
gertu.685 21 24 89  edo 662 
57 53 46 

arrasate.  aretxabaleta edo 
eskoriatzan. neska gertu ile-a-
paintzaile laguntzaile jarduteko 
edo garbiketa lanetarako.685 
21 24 89  edo 662 57 53 46 

arrasate.  esperientziadun 
neska errumaniarrak etxe zein 
atariko garbiketak egingo lituzke. 
plantxa egiteko ere bai. ardura-
tsua naiz.634 80 49 91 

arrasate. emakumea behar da 
umea zaintzeko eta etxekolanak 
egiteko. 695 70 35 25 

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

bergara. emakume eskarmen-
tuduna gertu etxeak garbitu edo 
adinekoak zaintzeko.650 17 74 
87  edo 943 76 48 26 

bergara.  neska bergararra 
gertu astelehenetik ostiralera 
nagusiak zaintzeko. etxean 
bertan bizi izaten edo beste-
la.943 53 28 60 

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  zenbakietara.

Debagoiena. eskarmentudun 
e m a k u m ea  g e r t u  p e r tso n a 
nagusiak zaintzeko. titulua 
daukat. interesatuok deitu zen-
baki honetara: 666 78 85 27 

Debagoiena.  laguntzaile 
titulua duen emakumea gertu 
nagusiak zaintzeko. garbiketa 
lanetan jarduteko ere prest 
egongo nintzateke .943 79 11 
14  edo 652 76 65 06 

Debagoiena. neska erruma-
niarra, arduratsua eta eskarmen-
tuduna, nagusiak zaintzeko 
gertu. etxean bertan lo egiten 
edo bestela. 671 87 44 47 

Debagoiena.  neska gertu 
etxeak garbitzen edo sukalde 
laguntzaile lanetarako. 630 20 
12 03 

Debagoiena.  neska gertu 
etxean bertan bizi izaten adine-
koak zaintzeko edo bestela, 
orduka, garbiketa lanak egiteko. 
baita atariak garbitzen edo 
egoitzatan jarduteko ere. 682 
31 97 37 

Debagoiena.  neska gertu 
garbiketa zein etxeko lana egi-
teko. orduka edo etxean bertan 
bizi izaten. 648 46 90 51 

Debagoiena.  neska gertu 
garbiketa zein etxeko lana egi-
teko. orduka edo etxean bertan 
bizi izaten. 633 46 49 50 

Debagoiena. neska gertu ume 
edo nagusiak zaintzeko eta 
garbiketa lanetarako. etxean 
bertan bizi izaten edo orduka. 
erreferentzia onak ditut. bereha-
la lanean hasteko prest. deitu 
638 93 11 48   telefonora.

lan egiteko prest.  neska 
euskalduna prest umeak zain-
tzeko goi z eta arratsaldez. 
esperientzia daukat umeak 
zaintzen eta gizarte lana ikasi 
dut. garbiketa lanetarako prest. 
kotxea ere badaukat.deitu 688 
64 19 25  zenbakira.

umeak zaintzeko prest. 20 
urteko neska euskalduna umeak 
zaintzeko prest. esperientzia-
du na. deitu 680 17 33 61 
telefono zenbakira. 

 

5. irakaskuntza

501. Jaso
bergara. 11 urteko bati euska-
ra eskola partikularrak emateko 
norbait behar da. deitu692 51 
79 21 telefono zenbakira eta.  
aliciarengatik galdetu..

bergaran  4.dbhko eskola 
partikularrak emango dizkidan 
norbait behar dut. orain hasi eta 
uztailean zehar ere bai. 21:00e-
tatik aurrera deitu mesedez 943 
76 03 75 telefono zenbakira.

elgeta. batxilergoko bigarren 
mailako matematika eta ingele-
seko klaseak emango dizkidan 
norbait behar dut.deitu 617 24 
82 28  telefono zenbakira.

 

502. eman
arrasate. ingeleseko eskolak 
ematen ditut udan zehar. maila 
guztiak. 688 64 12 56 

bergara. eskola partikularrak 
ematen dira. 695 05 02 20 

 

8. Denetarik

801. salDu
egongela eta logela. egon-
gelako altzariak salgai: hiru eta 
bi pertsonarendako sofa bana 
eta telebista jartzeko altzaria. 
logela, armaitu, bi gau-mahai 
eta 1,35eko oheak osatua. 
berriak dira. prezio interesgarria. 
debagoienean.637 00 10 80 

ezinduendako motordun 
aulkia. ezindu fisikoentzako 
moto scooter invacare solar/leo 
aulkia, motor itxurakoa, salgai. 
urtebete du. oso egoera onean 
dago. 1,22 x 0,59 neurtzen du. 
850 euroan. deitu 630 38 91 
22  telefonora.

gimnasiorako bonoa. arra-
sateko gimnasio baterako bi 
urteko bonoa salgai. 398 euro. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 653 72 22 54 

Jangelako jasarlekuak. 
ikeako 4 gilbert jasarleku dira 
(erref.: 201.127.18). beltz kolo-
rekoak dira eta muntatuta daude. 
ia erabili gabe daude. prezio 
onean.658 74 26 44 

Jangelako mahaia. ikeako 
b j u r s ta  m a h a i a  d a  ( e r re f. : 
301.162.64), 4-8 pertsonek 
jan dezakete bertan. beltz kolo-
rekoa da eta muntatuta dago. ia 
erabili gabe dago. prezio onean 
saltzen dugu. deitu 658 74 26 
44  telefono zenbakira.

 
805. trukatu

moduloa. bañaresen kokatua, 
trukatuko nuke autokarabana 
bategatik. denetarik dauka; etxe 
txiki bat da.umeentzako toki 
aproposa.deitu 657 79 06 86 
telefono zenbakira. 

 
806. galDu

bergara. ume betaurrekoak 
galdu dira san martin ikastetxe 
inguruan. arrosa kolorekoak dira.
galdu duenak dei dezala 653 74 
36 32  telefono zenbakira.

 
807. aurkitu

giltzak. aretxabaletako irala-
barri plazako garajeen sarrera 
alboko edukiontzien inguruan 
giltzak aurkitu dituzte. galdu 
zituenak udaletxean galdetu 
dezala.

 
808. bestelakoak

lursaila. ortua egiteko lursail 
txikia hartuko genuke aretxaba-
letan edo gertu. errentan, lagata 
edo erosita. deitu zenbaki hone-
tara: 685 72 04 57 

berGara
bar deportivo 

tabernan zerbitzaria 
behar da.

629 26 88 51

sukaldaria
zerbitzu enpresa batek sukaldaria 

behar du bergararako.
ezinbestekoa da esperientzia eta titulazioa.

telefonoa:  619 65 13 68

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

Pertsonal Saila

ENPLEGU PUBLIKOAREN
ESKAINTZA

Arrasateko Udalak, hainbat funtzionario 
lanpostu hornitzeko deialdia egin du. 

Oinarri-arauak: BAZen (Maisu Arano 8)  
eta udaletxeko webgunean jaso daitezke: 
www.arrasate-mondragon.org.

Izena emateko epea: apirilak 15etik 
ekainaren 3ra arte (biak barne).

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

OHIKO BATZAR NAGUSIA
D E I A

Eguna: 2011ko maiatzaren 27a
Ordua: 15:00etan lehen deialdia eta 15:30ean bigarrena
Tokia: Gandiaga Topagunea-Arantzazu (Oñati)

GAI ZERRENDA
Aurreko aktaren onarpenari buruzko informazioa eta bazkideak 1. 
izendatzea batzar honetako akta onartzeko
2010eko ekitaldiko memoria irakurtzea eta onartzea, eta 2011ko 2. 
gestio plana berrestea
ULMA Taldeari buruzko txostena3. 
2010eko ekitaldiko urteko kontuak aztertzea eta, badagokio,  4. 
onartzea
2010eko ekitaldiko emaitzak banatzea5. 
Heziketa eta Kooperatiba Sustapenerako eta interes publikoko beste 6. 
helburu batzuetarako kontribuzioa aplikatzea (IPDK) 
Supraegiturako entitateei buruzko gaiak7. 
Ekonomia araubideko estatutu-xedapenak8. 
POGU III eta Barne Araudi Kooperatiboko 42. eta 82. artikuluak 9. 
aldatzea, baldin badagokio
Menpeko ekarpen finantzarioen jaulkipena 10. 
Zaintza Batzordeko kideak berritzea11. 
Kontseilu Sozialeko kideak berritzea12. 
Galderak eta eskaerak13. 

OHARRAK: Bazkide guztiei gogorarazten zaie kanpo auditoriak aztertutako urteko 
kontuak, emaitzak banatzeko proposamena eta gestio txostena egoi-
tza sozialean eskura dituztela Batzar Nagusira bitartean aztertu ahal 
izateko.

  Era berean, bazkide guztien jakinaren gainean zera jartzen da,  pro-
posatutako Barne Araudiaren eta POGU IIIren aldaketen testuak 
ULMA Hormigón Polímero, S. Coop.eko egoitza sozialean aztertze-
ko eskubidea dutela. Hala eskatzekotan, dokumentuok eman egingo 
zaizkie, edo doan bidaliko.

KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA
Oñati, 2011ko maiatzaren 13a

ULMA Hormigón Polímero, S. Coop. Oñati
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astelehena, 23

13:05 marrazki bizidunak 

13:30 kantari 

14:05 berbetan 

14:45 berriak 

15:05 klik 

15:45 28.klip 

16:15 gipuzkoa kultura 

16:45 berriak 

17:15 erreportajea 

17:45 bi tartean

18:15 ikusmira 

18:30 leku txiki bat 

18:35 berriak 

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 harmailatik 

21:30 magazinea 

22:30 harmailatik 

23:15 gipuzkoa kultura

martitzena, 24

13:15 marrazki bizidunak 

13:45 kantari 

14:20 onein 

14:45 berriak

15:15harmailatik 

16:00 ikusmira 

16:15 hamaika.bit 

16:45 berriak 

17:15 solasaldiak 

18:00 ikusten 

18:15 ikusmira 

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 bizitegia 

21:15 magazinea 

22:15  harmailatik 

23:00 magazinea

eguaztena, 25

13:15 marrazki bizidunak 

13:35 kantari 

14:00 harmailatik 

14:45 berriak 

15:15 onein 

15:45 hamaika.bit 

16:15 28.klip 

16:45 berriak 

17:15 bizitegia 

18:20 gipuzkoa kultura 

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 tertulia 

21:45 magazinea 

22:45tertulia 

23:45 magazinea

eguena, 26

13:15 marrazki bizidunak 

13:45 kantari 

14:15 onein 

14:45 berriak 

15:15 hamaika.bit 

15:45 tertulia 

16:45 berriak 

17:15 ur eta lur 

18:45 berriak 

19:15 kantari 

19:45 magazinea 

20:45 tertulia 

21:45bizitegia 

22:15 gipuzkoa kultura 

22:45 magazinea 

23:45 solasaldiak

zapatua, 21

08:00 marrazki bizidunak 
09:30 ipupomamua 
10:00 klik 
10:30 28.klip
11:00 ur eta lur 
11:30 onein 
12:05 berriak 
12:20 kantari 
13:55 gipuzkoa kultura 
14:30 marrazki bizidunak 
15:45 ikusten 
16:15 gipuzkoa kultura 
16:45 magazinea 
17:45 bertso saioa 
18:15 berbetan 
18:50 bi tartean 
19:20 nere herrie 
20:05 berriak 
20:20 klik 
20:50 magazinea 
21:50 bi tartean
22:20 hamaika.bit 
22:55 magazinea

domeka, 22

08:00 marrazki bizidunak 
08:35 klik 
08:55 ipupomamua 
09:30 marrazki bizidunak 
10:00 kantari 
11:05 28.klip 
11:35 berbetan 
12:10 ur eta lur 
12:40 ikusten
13:10 onein 
13:45 gipuzkoa kultura 
14:15 hamaika.bit 
14:50 magazinea 
15:50 ikusmira 
16:05 marrazki bizidunak 
16:35 berriak 
16:50 kantari 
18:15 ipupomamua 
18:45 magazinea 
19:45 hauteskundeak 
2011

egubakoitza, 20

13:15 marrazki bizidunak
13:45 kantari 
14:15 onein 
14:45 berriak 
15:15 ur eta lur 
15:45 leku txiki bat 
16:00 hamaika.bit 
16:30 berriak 
17:00 hauteskundeak 
2011: antzuola
17:55 hauteskundeak 
2011 
18:30 leku txiki bat 
18:45 berriak 
19:15 kantari 
19:45 magazinea 
20:45 hauteskundeak 
2011 
21:15 magazinea 
22:15 hauteskundeak 
2011

gOiEna tElEbista

as t e a  G O i e n a n

corAlEA

Gipuzkoa kultura saioan Erren-
teriako musikastek emandakoa 
jasoko dugu eguenean 22:15ean. 
baita Donostiako koldo mitxe-
lenako ganbaran dagoen erakus-
keta ere: Piztiaken gabeko kala-
pitxixak.

errenteriako 
musikastek 
emandakoa

'gipuzkoa kultura'
Eguena, 22:15

oiHAnE isAsi

Domekan eskainiko dugu hau-
teskundeen gaineko saioa, zuzen
-zuzenean, 19:45ean hasita. 
ibarreko alkategaiak botoa ema-
ten ikusiko ditugu eta lehenen-
go adierazpenak ere jasoko 
ditugu.

hauteskundeen 
berri zuzenean 
jaso ahalko duzue

'hauteskundeak 2011'
Domeka, 19:45

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

arrasate
zapatua, 21 ana Fdez. corcuera aranbarri  plaza, 1 943 79 22 26
Domeka, 22 juan antonio irizar erguin, 11 943 79 12 39
astelehena, 23 lourdes amezua sta. marina, 32 943 79 09 74
martitzena, 24 ana español morales araba etorb.,  14 943 79 18 65
eguaztena, 25 aurora ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09
eguena, 26 erkuden etxeberria zarugalde, 42, 44 943 77 16 30
egubakoitza, 27 alberto azcoaga Ferrerias, 1 943 79 15 15

berGara
zapatua, 21 l. alVarez-m. mozos iparragirre 943 76 12 15
Domeka, 22 l. alVarez-m. mozos iparragirre 943 76 12 15
astelehena, 23 a. urrutikoetxea orixondo plaza, 4 943 76 11 74
martitzena, 24 iñigo zabala barrenkale, 25 943 76 16 87
eguaztena, 25 mercedes guallar san antonio, 5 943 76 11 05
eguena, 26 jaVier estella matxiategi,  5 943 76 19 63
egubakoitza, 27 l. alVarez-m. mozos iparragirre 943 76 12 15

Oñati
zapatua, 21 garate kale barria,  42 943 78 05 58
Domeka, 22 garate kale barria,  42 943 78 05 58
astelehena, 23 juldain kale barria,  6 943 78 11 28
martitzena, 24 juldain kale barria,  6 943 78 11 28
eguaztena, 25 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
eguena, 26 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
egubakoitza, 27 barrenetxea kale zaharra, 1 943 78 01 22

aretxabaleta
zapatua, 21 juan Fraile herriko plaza, 1 943 79 21 99
Domeka, 22 juan Fraile herriko plaza, 1 943 79 21 99
astelehena, 23 dolores agirre gorosarri  plaza 943 71 48 28
martitzena, 24 dolores agirre gorosarri  plaza 943 71 48 28
eguaztena, 25 dolores agirre gorosarri  plaza 943 71 48 28
eguena, 26 dolores agirre gorosarri  plaza 943 71 48 28
egubakoitza, 27 dolores agirre gorosarri  plaza 943 71 48 28

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

ZapatUa, 21

goizean giro eguzkitsua izango 
dugu, baina eguerditik aurrera 
bero-hodeiak garatu eta zaparra-
da trumoitsuak izango dira.

dOMeka, 22

Ekaitzarik izango ez den arren,  
ez dugu eguzkirik ikusiko ia egun 
osoan. tenperaturak behera 
egingo du.

max. 25º max. 23º

min. 12º min. 10º

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

DEbagOiEna

Euskal hErria

Haize aldakorra eta ahula 
ibiliko da, ipar ukituarekin. 
zapatutik domekara tenpe-
raturak jaitsi egingo dira.

arrasatE irratia

19:45ean hasita, aurtengo 
hauteskundeen lehenengo 
datuak emango dizkizuegu. 
Eta lehenengo inpresio eta 
balorazioak ere jasoko ditu-
gu. Beraz, domekan jarrai-
tu hauteskundeak zuzenean 
Arrasate Irrati bidez.

Domekan jarraitu 
zuzenean gurekin 
hauteskundeak

Euskal Herriko paisaien 
hiru liburuko packa bana-
tuko dugu datorren astean. 
Zozketan parte hartu nahi 
baduzue bi aukera dituzue: 
deitu 943 25 05 05 telefo-
nora edo, bestela, idatzi 
irratia@goiena.com hel-
bidera.

mundumiraren 
materiala izango 
dugu zozketan

G a z t e  i n f O r m a z i Oa

bekak
Musika. gipuzkoako Foru 
Aldundia. Harizko instrumen-
tistentzako nicanor zabaleta 
beka. Harizko instrumentistek 
prestakuntza espezializatua 
jasotzeko urtebeteko beka. 
Epea: maiatzaren 30a.

Ikerketa. Eusko ikaskuntza. 
Eusko ikaskuntzaren Apraiz
-zumalabe beka. Epea: ekai-
naren 30a.

Ikus-arte eta literatura. 
gipuzkoako Foru Aldundia, 
kultura eta Euskara departa-
mentua. ikus-arteetako eta 
literatura sorkuntza nahiz sus-
tapen lanetarako bekak, lau 
hilabeteko iraupenarekin. Epea: 
maiatzaren 30a.

lehiaketak
Argazkilaritza. oiartzungo 
udala. oiartzungo iii. Argaz-

ki lehiaketa. Epea: maiatza-
ren 31.

Argazkiak.  Ezkio-itsaso, 
legazpi, urretxu eta zumarra-
gako udalek eta uggAsAk. 
Fokatu urola garaia argazki 
digital lehiaketa. Epea: maia-
tzak 31.

lana
Arrasate. Arrasateko udala. 
Hainbat lanpostu betetzeko 
2011ko lan Eskaintza Publi-
koa.Epea: ekainaren 3a.

begiraleak. legazpiko udala. 
begiraleak behar dira uztaile-
ko haurren uda ikastaroa gau-
zatzeko. Epea: maiatzaren 
27a.

gazte agenDa
gazteria. maiatzaren 15etik 
21era bitartean 2011ko gaz-
teriaren Europar Astea.

informazio gehiago nahi izanez gero:
arrasateko gazte bulegoa: biteri etorbidea 3  |  943 25 20 65  |  gaztebulegoa@arrasate-mondragon.net
oñatiko gazteendako  informazio gunea: Foruen plaza 4  |  943 71 82 57  |  gazteinformazioa@oinati.net
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aitziber eta gorka 
Arrasateko Aitziber Jimenez eta Hernaniko gorka Villar, zapatu 
honetan ezkontzen dira Arrasateko udaletxean. itziarko salegin 
ospatuko dute bazkaria. zorionak eta ondo pasatu "las Potxolis"-en 
partetik.

EskEr onA

bergaran hil zen 2011ko maiatzaren 13an, 89 urte zituela.

Bergaran, 2011ko maiatzaren 20an.

hileta-elizkizunera etorritakoei eta 
samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Felipe 
Alcelay Irazola

EskEr onA

jesus ruedaren alarguna

bergaran hil zen 2011ko maiatzaren 6an, 71 urte zituela.

Bergaran, 2011ko maiatzaren 20an.

hileta-elizkizunera etorritakoei eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, eskerrik 
asko haren seme-alaba, iloba, gainerako senide eta lagunen partetik.

Benilde 
gutierrez lopez

EskEr onA

gasteizen hil zen 2011ko apirilaren 29an, 76 urte zituela.

Arrasaten, 2011ko maiatzaren 20an.

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

—
haren aldeko meza domekan, maiatzaren 22an, 12:30ean,

arrasateko san andres auzoko elizan ospatuko da.

Engracia 
Alava Aguirre

EskEr onA

oñatin hil zen 2011ko maiatzaren 8an.

Oñatin, 2011ko maiatzaren 20an.

lerro hauen bidez iñakiren familiak eskerrak eman 
nahi dizkizuegu bihotz-bihotzez horrenbeste eratan 

maitasuna eta elkartasuna erakutsi dizkiguzuen guztioi. 
—

adierazi, ondra meza zapatuan, maiatzaren 21ean, 
19:30ean, oñatiko agustinoetan ospatuko dugula.

Iñaki 
Altube Kortabarria

Babeslea:

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

Beilatokia
Etengabeko zerbitzua

Lore koroak
Eskelak

Tramite guztien bideratzea

engracia alava aguirre. arrasaten, apirilaren 29an.76 urte.
miren arrazola beitia. oñatin, maiatzaren 6an. 89 urte.
elias ibarrondo oleaga. oñatin, maiatzaren 6an. 85 urte.
Jose migel moñux etxaniz. donostian, maiatzaren 7an.
feli larretegi arenaza. bergaran, maiatzaren 8an. 78 urte.
iñaki altube kortabarria. oñatin, maiatzaren 8an. 63 urte.
Pako ansoategi iribecampos. arrasaten, maiatzaren 9an. 59 urte.
benita gallastegi galarza. bergaran, maiatzaren 12an, 88 urte.
adolfo hernandez saez. arrasaten, maiatzaren 15ean. 92 urte.
florentina leceta letamendi. arrasaten, maiatzaren 13an. 81 urte.
m. nieves maguregi fernandez. arrasaten, maiatzaren 16an. 79 urte.
benita gallastegi galarza. bergaran, maiatzaren 13an. 48 urte.
felipe alcelay irazola. bergaran, maiatzaren 13an. 89 urte.

h i l da kOa k

nerea eta gorka
nerea ruiz de gauna elgoibartarra eta gorka cebrian bergararra 
aurreko zapatuan, maiatzaren 14an, ezkondu ziren. "zorionak eta 
eskerrik asko eskaini zeniguten ezkontzagatik. ondo ibili new York 
eta mexiko aldetik".

iker eta nekane
iker bernal eta nekane osa atxabaltarrak zapatuan ezkonduko dira 
Dorletan. ondoren, familia eta lagunekin ospatuko dute lasa jatetxean. 
Hauen guztien eta baita lankideen partetik ere, "asko disfrutatu 
egun horretan eta ondorengoetan;  guk horrela egingo dugu-eta. 
zorionak, bikote, eta andele, andele!".

ibon eta ainara
ibon eta Ainara, maiatzaren 14an ezkondu ziren. kemen koadrillak 
eskerrak eman nahi dizkizue pasarazitako egun ederragatik. ondo 
pasatu ezkonbidaian eta muxu handi-handi bat!

ramon eta ana maria
ramon lumbreras eta Ana maria 
ceciaga, orain 40 urte ezkondu 
ziren, maiatzaren 19an, Arrasa-
teko san isidro elizan. zorionak 
familiaren partetik.

Pedro eta rosario
rosario murguiondo eta Pedro 
garcia, orain 50 urte, 1961eko 
maiatzaren 20an, ezkondu ziren 
bergarako san Prudentzio elizan. 
zorionik beroenak zuen seme, 
alaba, suhi, errain eta ilobaren 
partetik eta egun eder eta zorion-
tsua pasatu. 

urtEurrEnA

'koldo egaña'

2010eko maiatzaren 22an hil zen, 54 urte zituela.

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

haren senarra: javier iciz. seme-alabak: borja eta maria. anai-arrebak: juan ignacio, 
arantxa eta sabin (†). gurasoak: ignacio (†) eta maria luisa. ezkon-gurasoak: jesus (†) 

eta ana m. elarre. ezkon-arrebak: rosa m., ana eta idoia. 
iloba eta gainerako ahaideek dei egiten dizuete:

lehen urteurreneko mezara zapatuan, maiatzaren 21ean,
 19:00etan, oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian.

Maria luisa 
egaña Azurmendi

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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Woody allen azkeneko 
urteetan Europara 
hurbildu da. hasieran 

ez zen inoiz bere jaioterritik 
irteten; orain, londresen, 
Bartzelonan, Parisen filmatzen 
du eta hurrengo proiektua 
Erroman izango da. bere 
merkatu potentziala Europa 
bihurtu da eta egoera hau 
mantendu nahian sarritan 
agertzen da gure kontinenteko 
hiriburuetan. betiko erritmoa 
mantentzen du, urtero film berri 
bat aurkezten. Ez dakit erritmo 
hori gehiegizkoa ez ote den, ze 
bere film batzuek gutxiegi edo 
azkarregi landuak ematen 
baitute. horixe da Midnight in 
Paris-en kasua. istorioaren 
abiapuntua oso polita da, baina 
ematen du gero allenek ez 

dakiela oso ondo horrekin zer 
egin, nola garatu proposatzen 
digun istorio magiko hori. Ez dut 
esango film txarra denik, baina 
bai nahiko mugatua. istorioaren 
ideia nagusia ukitu magikoa da. 
gaueko hamabietan, Parisen 
idazle izan nahi duen 
hollywoodeko gidoilari bati auto 
bat parean geratzen zaio eta 
maite duen beste garai batera 
eramaten du. istorioan oso 
pertsonaia ospetsuak agertzen 
dira: hemingway, Cole Porter, 
Picasso, Dali, buñuel … baina 
pertsonaia horien agerpena 
bitxikeria hutsean geratzen da. 
agertu eta desagertu egiten 
badira ere, ez dio istorioari 
sendotasun edo sakontasunik 
ematen. Filmeko eszena onenak 
Marion Cotillardenak dira. haren 

eszenen bitartez, allenek lortu 
egiten du istoriotik mezu bat 
ateratzea; hau da, kultura arloari 
dagokionez, beti pentsa izaten 
dugula iraganekoa oraingoa 
baino garai hobea izan zela, 
baina hori garai guztietan 
gertatu izan dela, hain zuzen. 
hori horrela, ez ditugu urteak 
itxaroten emango allenen balioa 
aldarrikatzeko. azken 40 
urteetako artista bikainenen 
artean dago. Hannah y sus 
hermanas, Manhattan, Delitos y 
faltas, Maridos y mujeres, Annie 
Hall… film zoragarriak dira, eta 
hemen iruzkindutakoa hortik 
nahiko urrun badago ere, prest 
gaude zuzendariaren hurrengo 
filma ikusteko.

Parisen galduta

arrasate

AMAIA ANtZOKIA

agua para elefantes
zapatua: 19:30, 22:00.
domeka: 19:30.

bergara

ZABAlOtegI

midas erregearen altxorra
domeka: 17:00.

imparable
domeka: 19:30.

oñati

KUltURA etxeA

en un mundo mejor
egubakoitza: 22:30.
zapatua: 22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

elgeta

espAlOIA

le boulet
eguaztena: 21:30.

aramaio

KUltURA etxeA

un chiuaua en hollywood
domeka: 22:30.

eibar

COlIseO ANtZOKIA

sin identidad
egubakoitza: 22:30.

astelehena: 20:30.

COlIseO 1

no tengas miedo
egubakoitza: 22:30.
astelehena: 20:30.

COlIseO 2

fast & furious 5
egubakoitza: 22:30.
astelehena: 20:30.

gasteiz

gURIDI

Piratas del Caribe: en 
mareas misteriosas 
3D
egubakoitza: 19:40, 
22:20.
zapatua eta domeka: 
17:00, 19:40, 22:20.
astelehena: 18:00, 
20:40.
eguaztena eta 
eguena:17:30, 20:00, 
22:30

fast & furious 5
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00.
astelehena eta martitzena: 
17:30.
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00.

the company men
egubakoitzetik domekara: 
22:30.
astelehena eta martitzena: 
20:00.
eguaztena eta eguena: 
22:30.

¿estás ahí?
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00.
astelehena eta martitzena: 
17:30.
eguaztena eta eguena: 
17:20, 20:00.

no lo llames amor... 
llámalo x
egubakoitzetik domekara: 
22:30.
astelehena eta martitzena: 
20:00.
eguaztena eta eguena: 
22:30.

bestezuelas
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
17:30, 20:00.
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00, 22:30.

el inocente
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
17:30, 20:00.
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00, 22:30.

sin identidad
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
17:30, 20:00.
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00, 22:30.

medianoche en París
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
17:30, 20:00.
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00, 22:30.

flORIDA

Piratas del Caribe: en 
mareas misteriosas
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 20:40.

thor
egubakoitzetik eguenera: 
17:30.

inside job
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
20:00.
eguaztena eta eguena: 
20:00, 22:30.

arthur eta munduen 
gerra
egubakoitzetik eguenera: 
17.30.

no tengas miedo
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
20:00.
eguaztena eta eguena: 
20:00, 22:30.

una mujer, una pistola 
y una tienda de fideos 
chinos
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
20:00.
eguaztena eta eguena: 
20:00, 22:30.

north
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:45.

en un mundo mejor
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 2015, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
18:00, 20:15.
eguaztena eta eguena: 
18:00, 20:15, 22:30.

agua para elefantes
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
20:00.
eguaztena eta eguena: 
20:00, 22:30.

emakumezko 
afrikarren zinema 
zikloa

Dunia, kiss me not on 
the eyes
astelehena: 18:30.

affaire de nègres
martitzena: 18:30.

barakat! barakat!
astelehena: 18:30.

française-souad 

el-bouhati
astelehena: 18:30.

gORBeIA

Piratas del Caribe: en 
mareas misteriosas 3D
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 19:00, 20:30, 
22:00.
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 23:30.
zapatua eta domeka: 
16:00.

Piratas del Caribe: en 
mareas misteriosas
egubakoitzetik eguenera: 17:45, 
18:15, 19:45, 20:45, 21:15.
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 22:45, 23:45, 
00:15.
zapatua eta domeka: 
16:45.

sin identidad
egubakoitzetik eguenera: 
17:55, 20:15, 22:35.
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 00:50.
zapatua eta domeka: 15:40.

a todo gas
egubakoitzetik eguenera: 
19:15, 22:00..
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 00:45.
zapatua eta domeka: 
16:30.

midnight in Paris
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 20:10, 22:20.
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 00:30.
zapatua eta domeka: 
15:50.

el sicario de dios
egubakoitzetik eguenera: 
17:40.
zapatua eta domeka: 
15:40.

el sicario de dios 3D
egubakoitzetik eguenera: 
19:40, 21:40.
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 23:40.

hop
egubakoitzetik eguenera: 
17:45.
zapatua eta domeka: 
15:45.

Código fuente
egubakoitzetik eguenera: 
19:45, 21:45.
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 23:45.

arthur y la guerra de 
los mundos
egubakoitzetik eguenera: 
17:35.
zapatua eta domeka: 
15:30.

no lo llames amor... 
llámalo x
egubakoitzetik eguenera: 
19:40, 21:45
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 23:50.

thor
egubakoitzetik eguenera: 
20:30.
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 23:00.
zapatua eta domeka: 
15:30.

thor 3D
egubakoitzetik eguenera: 
18:00.

gnomeo y Julieta
egubakoitzetik eguenera: 
17:35.
zapatua eta domeka: 
15:35.

el inocente
egubakoitzetik eguenera: 
19:35, 22:05.
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 00:35.

rio
zapatua eta domeka: 
17:00.

agua para elefantes
egubakoitzetik eguenera: 
19:10, 21:40.
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 00:10.

miDnight in Paris  
zuzendaria: Woody allen.
herrialdea: estatu batuak eta espainia.
urtea: 2011.
aktoreak: owen Wilson, rachel mcadams, 
marion cotillard.
iraupena: 94 minutu.

ANtONIO zAbAlA

krItIka

ZIneMa

Espaloian jolasleku ibiltaria egin-
go da Jardun elkartekoekin. 
gaur, egubakoitza, espaloian, 17:00etan.

irteera

aramaio madariaga dorretxera bisita
Zuiako Koadrilak familia guztia-
rendako irteera antolatu du Bus-
turiko Madariaga dorretxera. Bisi-
ta gidatua izango da. 
maiatzaren 21a, zapatua, kiroldegian, 09:00etan

elgeta mendi irteera toloñora
Ozkarbi mendi taldeak antolatuta-
ko irteera izango da. Parte-hartzai-
leak 08:00etan abiatuko dira Ozkar-
bi aurretik. 
maiatzaren 21a, zapatua, ozkarbi aurretik abiatuta, 
08:00etan.

hitzalDiak

arrasate atzerritar legearen 
gaineko hitzaldia

Mikel Mazkiaran abokatu eta 
SOS Arrazakeriako kideak Atze-
rritar Legearen araudi berria-
ren inguruko hitzaldia egingo 
du.  
maiatzaren 24a, martitzena, kulturaten, 
17:30ean

aretxabaleta erretiratze 
aktiboaren gaineko berbaldia
Erretiratze aktibo eta solidarioa 
berbaldia egingo dute, Kutxaren 
bitartez, Basotxon. Sonia Ulazia 
aditua izango da hizlari. 
maiatzaren 23a, astelehena, basotxo 
erretiratuen egoitzan, 17:30ean

oñati Juan martin Velasco
Asis Sareak hitzaldia eta kafe
-tertulia antolatu ditu Aran-
tzazuko Gandiaga Topagu-
nean.
Juan Martin Velasco teologoa 
eta Lovainako Unibertsitate 
Katolikoan Filosofia-doktorea 
izango da hizlaria. Aurrez eman 
beharra dago izena. 
maiatzaren 21ean, zapatua, gandiaga 
topagunean, 11:15ean.

goiEnA

bergara mahaster river
Magali Muruamendiaratz haurrari elkartasuna adierazteko 
jaia. Mahaster Riverrek eskainiko duen azken kontzertua 
izango da. Mikel Garate bakarlariak disko berria aurkeztuko 
du eta festa puntua DJ Mansillak emango dio.
bihar, zapatua, gaztetxean, 22:30ean.

musika

oñati Vocalia taldearen kontzertua 
bidaurretan
Bidaurretaren 500. urteurrenaren 
harira antolatutako kontzertua da. 
Bihar, zapatua, 18:00etan izango da 
emanaldia. Vocalia emakume ahots 
taldea da, 2000. urtean sortutakoa.  
maiatzaren 21a, zapatua, bidaurreta 
monasterioan, 18:00etan.

bergara moby Dick eta te Verde 
taldeen kontzertua
Moby Dick eta Te Verde taldeen 
kontzertua egongo da gaztetxean. 
Sarrera: 3 euro. Antolatzailea: 
Bergarako gaztetxea. 
maiatzaren 20a, egubakoitza, bergarako 
gaztetxean, 22:00etan.

oñati siete C taldearen kontzertua
No more boring Fridays egitasmoak 
antolatuta Siete C taldeak kontzer-
tua eskainiko du gaur, egubakoitza, 
MUko Oñatiko fakultatean. Kon-
tzertua doan izango da. 
maiatzaren 20a, egubakoitza, oñatiko 
enpresagintza fakultatean, 22:00etan.

oñati shut up! taldearen 
kontzertua
Shut Up! funk-rock instrumen-
tala jotzen duen talde gaztea da. 
Fernando Laskurain (gitarra), 
Mikel Azkargorta (baxua) eta 
Mikel Ilarduiak (bateria) osatzen 
dute taldea. 
gaur, egubakoitza, oñatiko antton tabernan, 
20:00etan.

antzerkia

arrasate 'ogiyik karri etzun 
semia' antzezlana
Ogiyik karri etzun semia antzez-
lana taularatuko dute eguazte-
nean Kulturaten. Antzezlana 
doan izango da, eta euskaraz. 
maiatzaren 25a, eguaztena, kulturaten, 
19:00etan.

bergara 'monster show' kale 
antzerkia
Panta Rhei antzerki taldearen 
Monster show kale antzerkia 
egongo da ikusgai San Martin 
plazan. Euria eginez gero, Zaba-
lotegin egingo dute saioa. 
maiatzaren 21a, zapatua, san martin plazan, 
18:00etan.

aramaio 'gatazka hasi da!'
Orratx! antzerki taldearen 
antzezlana. Kostaldeko herri 
txiki bateko terma-etxe baten 
gainbeheran girotua. 
maiatzaren 20a, egubakoitza, kultura etxean, 
22:15ean.

aretxabaleta 'baginaren 
bakarrizketak' antzezlana
Aitziber Garmendia eta Ainhoa 

Garai aktoreen antzezlana, Txa-
lo Produkzioak etxeak ekoiztu-
ta. Doan da. 
gaur, egubakoitza, arkupen, 22:00etan.

bergara 'xl town' antzezlana
Pikor Teatro taldearen XL Town 
antzezlana ikusgai egongo da, 
Zabalotegi aretoan. Sarrera: 5 
euro. 
gaur, zabalotegin, 22:00etan.

osPakizunak

aretxabaleta santa rita eguneko 
ospakizuna
Santa Rita eguna domekan, 
hilak 22, bada ere, astelehenean 
ospatuko dute agustindarren 
monasterioan. Bi meza esango 
dituzte, eta arrosak bedeinkatu: 
11:30 eta 18:00. 
maiatzaren 23an , astelehena, agustindarren 
monasterioan, 11:30ean 18:00etan.

aretxabaleta udaberri Jaia
Arizmendi ikastolako Basabeaz-
piko lagunek VI. Udaberri Jaia 
egingo dute. Hona eguneko eki-
taldi batzuk: irteera gidatua 
eta girotua; jolasak eta moka-

dutxoa Herriko Plazan: herri 
bazkaria eta txotxongiloak. 
maiatzaren 21a, zapatua, basabeazpi gunean, 
10:30ean.

elgeta motor jaia 2011
Elgetako IV. motor jaia maia-
tzaren 20tik 22ra. Motor era-
kusketa, paella erraldoia, kon-
tzertuak... 
maiatzaren 20ean, egubakoitza, 20:00etan 
hasita.

ikus-entzunezkoak

bergara 'imparable'
Imparable filma emango dute. 

Zuzendaria: Tony Scott. Gene-
roa: Akzioa. Iraupena: 101 min. 
7 urtetik gorakoentzat. 
maiatzaren 22a, domeka, zabalotegi aretoan, 
19:30ean.

bergara 'midas erregearen 
altxorra'
Midas erregearen altxorra filma 
emango dute. Zuzendaria: Mai-
te Ruiz de Austri. Generoa: 
Animazioa. Iraupena: 72 min. 
Publiko guztientzat. 
maiatzaren 22a, domeka, zabalotegi aretoan, 
17:00etan.

umeak

aretxabaleta 5 urtetik 
gorakoendako ikuskizuna
Mr. Red & Mr. Blue. 5 urtetik 
gorako umeendako ikuskizuna.
Sarrera: 3 euro. 
maiatzaren 22an, domeka, arkupen, 
17:00etan.

bergara Jolasleku ibiltaria 
Jardunekin

kEn zAzPi

arrasate ken zazpi
Ortzemugak begietan lan berria 
aurkeztera etorriko dira ger-
nikarrak. Hain zuzen, iaz 
kaletatu zuen boskoteak lan 
berria eta ordutik hona jardun 
du Euskal Herrian aurkezten. 
Sarrerak Kutxa banketxeko 
kutxazainen bitartez eros dai-
tezke. Egunean bertan txar-
teldegian ere egongo dira 
eskuragarri.
gaur, amaia antzokian, 22:00etan.

lomEJorDElPunk.Es

bergara the Cute leppers
San Frantziskoko The Cute 
Leppers eta Londresko The 
Boys taldeek jardungo dute 
bihar, zapatua, Jam aretoan. 
Bi talde horiei lagun egiten 
Golpe de Estado talde oñatia-
rrak jardungo du. Emanaldia 
19:00etan hasiko da eta sarre-
ra zehazteke dago. Punk-rock 
jaialdia eskainiko dute.
bihar, zapatua, 19:00etan, jam aretoan.

goiEnA

oñati ain_1
Martxoak 8 egunero delako leloarekin, Oñatiko talde feminis-
tak antolatuta, Arrasateko Ain_1 taldearen kontzertua. Musi-
ka, poesia, dantzak... uztartuko dituen ikuskizuna eskainiko 
du boskoteak.
gaur, barikua, arrano tabernan, 22:00etan.

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

non-zer maiatza 20
maiatza 26

zerbitzuak

OHIKO BATZAR NAGUSIA
D E I A

Eguna: 2011ko maiatzaren 26a
Ordua: 14:30ean lehen deialdia eta 15:00etan bigarrena
Tokia: ULMA Taldeko auditoriuma – Oñati (Gipuzkoa)

GAI ZERRENDA
Aurreko aktaren onarpenari buruzko informazioa eta bazkideak  1. 
izendatzea batzar honetako akta onartzeko
2010eko ekitaldiko memoria irakurtzea eta onartzea, eta 2011ko gestio 2. 
plana berrestea
ULMA Taldeari buruzko txostena3. 
2010eko ekitaldiari dagokion interesen sortzapena4. 
2010eko ekitaldiko urteko kontuak aztertzea eta, badagokio, onartzea5. 
Emaitzak banatzea6. 
Heziketa eta Kooperatiba Sustapenerako eta interes publikoko beste  7. 
helburu batzuetarako kontribuzioa aplikatzea (IPDK) 
Supraegiturako entitateei buruzko gaiak8. 
Ekonomia araubideko estatutu-xedapenak9. 
POGU III eta Barne Araudi Kooperatiboko 42. eta 82. artikuluak aldatzea, 10. 
baldin badagokio
Menpeko ekarpen finantzarioen jaulkipena 11. 
Kontseilu Errektoreko kideak berritzea12. 
Zaintza Batzordeko kideak berritzea13. 
Galde-eskeak14. 

OHARRAK: Bazkide guztiei gogorarazten zaie kanpo auditoriak aztertutako urteko kon-
tuak, emaitzak banatzeko proposamena eta gestio txostena egoitza sozia-
lean eskura dituztela Batzar Nagusira bitartean aztertu ahal izateko.

  Era berean, bazkide guztien jakinaren gainean zera jartzen da,  proposatu-
tako Barne Araudiaren eta POGU IIIren aldaketen testuak ULMA Agrícola, 
S. Coop.eko egoitza sozialean aztertzeko eskubidea dutela. Hala eskatzeko-
tan, dokumentuok eman egingo zaizkie, edo doan bidaliko.

KONTSEILU ERREKTOREKO LEHENDAKARIA 
Oñati, 2011ko maiatzaren 12a 

ULMA Agrícola, S. Coop. Oñati
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Woody allen azkeneko 
urteetan Europara 
hurbildu da. hasieran 

ez zen inoiz bere jaioterritik 
irteten; orain, londresen, 
Bartzelonan, Parisen filmatzen 
du eta hurrengo proiektua 
Erroman izango da. bere 
merkatu potentziala Europa 
bihurtu da eta egoera hau 
mantendu nahian sarritan 
agertzen da gure kontinenteko 
hiriburuetan. betiko erritmoa 
mantentzen du, urtero film berri 
bat aurkezten. Ez dakit erritmo 
hori gehiegizkoa ez ote den, ze 
bere film batzuek gutxiegi edo 
azkarregi landuak ematen 
baitute. horixe da Midnight in 
Paris-en kasua. istorioaren 
abiapuntua oso polita da, baina 
ematen du gero allenek ez 

dakiela oso ondo horrekin zer 
egin, nola garatu proposatzen 
digun istorio magiko hori. Ez dut 
esango film txarra denik, baina 
bai nahiko mugatua. istorioaren 
ideia nagusia ukitu magikoa da. 
gaueko hamabietan, Parisen 
idazle izan nahi duen 
hollywoodeko gidoilari bati auto 
bat parean geratzen zaio eta 
maite duen beste garai batera 
eramaten du. istorioan oso 
pertsonaia ospetsuak agertzen 
dira: hemingway, Cole Porter, 
Picasso, Dali, buñuel … baina 
pertsonaia horien agerpena 
bitxikeria hutsean geratzen da. 
agertu eta desagertu egiten 
badira ere, ez dio istorioari 
sendotasun edo sakontasunik 
ematen. Filmeko eszena onenak 
Marion Cotillardenak dira. haren 

eszenen bitartez, allenek lortu 
egiten du istoriotik mezu bat 
ateratzea; hau da, kultura arloari 
dagokionez, beti pentsa izaten 
dugula iraganekoa oraingoa 
baino garai hobea izan zela, 
baina hori garai guztietan 
gertatu izan dela, hain zuzen. 
hori horrela, ez ditugu urteak 
itxaroten emango allenen balioa 
aldarrikatzeko. azken 40 
urteetako artista bikainenen 
artean dago. Hannah y sus 
hermanas, Manhattan, Delitos y 
faltas, Maridos y mujeres, Annie 
Hall… film zoragarriak dira, eta 
hemen iruzkindutakoa hortik 
nahiko urrun badago ere, prest 
gaude zuzendariaren hurrengo 
filma ikusteko.

Parisen galduta

arrasate

AMAIA ANtZOKIA

agua para elefantes
zapatua: 19:30, 22:00.
domeka: 19:30.

bergara

ZABAlOtegI

midas erregearen altxorra
domeka: 17:00.

imparable
domeka: 19:30.

oñati

KUltURA etxeA

en un mundo mejor
egubakoitza: 22:30.
zapatua: 22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

elgeta

espAlOIA

le boulet
eguaztena: 21:30.

aramaio

KUltURA etxeA

un chiuaua en hollywood
domeka: 22:30.

eibar

COlIseO ANtZOKIA

sin identidad
egubakoitza: 22:30.

astelehena: 20:30.

COlIseO 1

no tengas miedo
egubakoitza: 22:30.
astelehena: 20:30.

COlIseO 2

fast & furious 5
egubakoitza: 22:30.
astelehena: 20:30.

gasteiz

gURIDI

Piratas del Caribe: en 
mareas misteriosas 
3D
egubakoitza: 19:40, 
22:20.
zapatua eta domeka: 
17:00, 19:40, 22:20.
astelehena: 18:00, 
20:40.
eguaztena eta 
eguena:17:30, 20:00, 
22:30

fast & furious 5
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00.
astelehena eta martitzena: 
17:30.
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00.

the company men
egubakoitzetik domekara: 
22:30.
astelehena eta martitzena: 
20:00.
eguaztena eta eguena: 
22:30.

¿estás ahí?
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00.
astelehena eta martitzena: 
17:30.
eguaztena eta eguena: 
17:20, 20:00.

no lo llames amor... 
llámalo x
egubakoitzetik domekara: 
22:30.
astelehena eta martitzena: 
20:00.
eguaztena eta eguena: 
22:30.

bestezuelas
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
17:30, 20:00.
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00, 22:30.

el inocente
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
17:30, 20:00.
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00, 22:30.

sin identidad
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
17:30, 20:00.
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00, 22:30.

medianoche en París
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
17:30, 20:00.
eguaztena eta eguena: 
17:30, 20:00, 22:30.

flORIDA

Piratas del Caribe: en 
mareas misteriosas
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 20:40.

thor
egubakoitzetik eguenera: 
17:30.

inside job
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
20:00.
eguaztena eta eguena: 
20:00, 22:30.

arthur eta munduen 
gerra
egubakoitzetik eguenera: 
17.30.

no tengas miedo
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
20:00.
eguaztena eta eguena: 
20:00, 22:30.

una mujer, una pistola 
y una tienda de fideos 
chinos
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
20:00.
eguaztena eta eguena: 
20:00, 22:30.

north
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:45.

en un mundo mejor
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 2015, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
18:00, 20:15.
eguaztena eta eguena: 
18:00, 20:15, 22:30.

agua para elefantes
egubakoitzetik domekara: 
20:00, 22:30.
astelehena eta martitzena: 
20:00.
eguaztena eta eguena: 
20:00, 22:30.

emakumezko 
afrikarren zinema 
zikloa

Dunia, kiss me not on 
the eyes
astelehena: 18:30.

affaire de nègres
martitzena: 18:30.

barakat! barakat!
astelehena: 18:30.

française-souad 

el-bouhati
astelehena: 18:30.

gORBeIA

Piratas del Caribe: en 
mareas misteriosas 3D
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 19:00, 20:30, 
22:00.
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 23:30.
zapatua eta domeka: 
16:00.

Piratas del Caribe: en 
mareas misteriosas
egubakoitzetik eguenera: 17:45, 
18:15, 19:45, 20:45, 21:15.
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 22:45, 23:45, 
00:15.
zapatua eta domeka: 
16:45.

sin identidad
egubakoitzetik eguenera: 
17:55, 20:15, 22:35.
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 00:50.
zapatua eta domeka: 15:40.

a todo gas
egubakoitzetik eguenera: 
19:15, 22:00..
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 00:45.
zapatua eta domeka: 
16:30.

midnight in Paris
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 20:10, 22:20.
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 00:30.
zapatua eta domeka: 
15:50.

el sicario de dios
egubakoitzetik eguenera: 
17:40.
zapatua eta domeka: 
15:40.

el sicario de dios 3D
egubakoitzetik eguenera: 
19:40, 21:40.
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 23:40.

hop
egubakoitzetik eguenera: 
17:45.
zapatua eta domeka: 
15:45.

Código fuente
egubakoitzetik eguenera: 
19:45, 21:45.
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 23:45.

arthur y la guerra de 
los mundos
egubakoitzetik eguenera: 
17:35.
zapatua eta domeka: 
15:30.

no lo llames amor... 
llámalo x
egubakoitzetik eguenera: 
19:40, 21:45
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 23:50.

thor
egubakoitzetik eguenera: 
20:30.
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 23:00.
zapatua eta domeka: 
15:30.

thor 3D
egubakoitzetik eguenera: 
18:00.

gnomeo y Julieta
egubakoitzetik eguenera: 
17:35.
zapatua eta domeka: 
15:35.

el inocente
egubakoitzetik eguenera: 
19:35, 22:05.
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 00:35.

rio
zapatua eta domeka: 
17:00.

agua para elefantes
egubakoitzetik eguenera: 
19:10, 21:40.
egubakoitza eta zapatua, 
baita: 00:10.

miDnight in Paris  
zuzendaria: Woody allen.
herrialdea: estatu batuak eta espainia.
urtea: 2011.
aktoreak: owen Wilson, rachel mcadams, 
marion cotillard.
iraupena: 94 minutu.

ANtONIO zAbAlA

krItIka

ZIneMa

Espaloian jolasleku ibiltaria egin-
go da Jardun elkartekoekin. 
gaur, egubakoitza, espaloian, 17:00etan.

irteera

aramaio madariaga dorretxera bisita
Zuiako Koadrilak familia guztia-
rendako irteera antolatu du Bus-
turiko Madariaga dorretxera. Bisi-
ta gidatua izango da. 
maiatzaren 21a, zapatua, kiroldegian, 09:00etan

elgeta mendi irteera toloñora
Ozkarbi mendi taldeak antolatuta-
ko irteera izango da. Parte-hartzai-
leak 08:00etan abiatuko dira Ozkar-
bi aurretik. 
maiatzaren 21a, zapatua, ozkarbi aurretik abiatuta, 
08:00etan.

hitzalDiak

arrasate atzerritar legearen 
gaineko hitzaldia

Mikel Mazkiaran abokatu eta 
SOS Arrazakeriako kideak Atze-
rritar Legearen araudi berria-
ren inguruko hitzaldia egingo 
du.  
maiatzaren 24a, martitzena, kulturaten, 
17:30ean

aretxabaleta erretiratze 
aktiboaren gaineko berbaldia
Erretiratze aktibo eta solidarioa 
berbaldia egingo dute, Kutxaren 
bitartez, Basotxon. Sonia Ulazia 
aditua izango da hizlari. 
maiatzaren 23a, astelehena, basotxo 
erretiratuen egoitzan, 17:30ean

oñati Juan martin Velasco
Asis Sareak hitzaldia eta kafe
-tertulia antolatu ditu Aran-
tzazuko Gandiaga Topagu-
nean.
Juan Martin Velasco teologoa 
eta Lovainako Unibertsitate 
Katolikoan Filosofia-doktorea 
izango da hizlaria. Aurrez eman 
beharra dago izena. 
maiatzaren 21ean, zapatua, gandiaga 
topagunean, 11:15ean.

goiEnA

bergara mahaster river
Magali Muruamendiaratz haurrari elkartasuna adierazteko 
jaia. Mahaster Riverrek eskainiko duen azken kontzertua 
izango da. Mikel Garate bakarlariak disko berria aurkeztuko 
du eta festa puntua DJ Mansillak emango dio.
bihar, zapatua, gaztetxean, 22:30ean.

musika

oñati Vocalia taldearen kontzertua 
bidaurretan
Bidaurretaren 500. urteurrenaren 
harira antolatutako kontzertua da. 
Bihar, zapatua, 18:00etan izango da 
emanaldia. Vocalia emakume ahots 
taldea da, 2000. urtean sortutakoa.  
maiatzaren 21a, zapatua, bidaurreta 
monasterioan, 18:00etan.

bergara moby Dick eta te Verde 
taldeen kontzertua
Moby Dick eta Te Verde taldeen 
kontzertua egongo da gaztetxean. 
Sarrera: 3 euro. Antolatzailea: 
Bergarako gaztetxea. 
maiatzaren 20a, egubakoitza, bergarako 
gaztetxean, 22:00etan.

oñati siete C taldearen kontzertua
No more boring Fridays egitasmoak 
antolatuta Siete C taldeak kontzer-
tua eskainiko du gaur, egubakoitza, 
MUko Oñatiko fakultatean. Kon-
tzertua doan izango da. 
maiatzaren 20a, egubakoitza, oñatiko 
enpresagintza fakultatean, 22:00etan.

oñati shut up! taldearen 
kontzertua
Shut Up! funk-rock instrumen-
tala jotzen duen talde gaztea da. 
Fernando Laskurain (gitarra), 
Mikel Azkargorta (baxua) eta 
Mikel Ilarduiak (bateria) osatzen 
dute taldea. 
gaur, egubakoitza, oñatiko antton tabernan, 
20:00etan.

antzerkia

arrasate 'ogiyik karri etzun 
semia' antzezlana
Ogiyik karri etzun semia antzez-
lana taularatuko dute eguazte-
nean Kulturaten. Antzezlana 
doan izango da, eta euskaraz. 
maiatzaren 25a, eguaztena, kulturaten, 
19:00etan.

bergara 'monster show' kale 
antzerkia
Panta Rhei antzerki taldearen 
Monster show kale antzerkia 
egongo da ikusgai San Martin 
plazan. Euria eginez gero, Zaba-
lotegin egingo dute saioa. 
maiatzaren 21a, zapatua, san martin plazan, 
18:00etan.

aramaio 'gatazka hasi da!'
Orratx! antzerki taldearen 
antzezlana. Kostaldeko herri 
txiki bateko terma-etxe baten 
gainbeheran girotua. 
maiatzaren 20a, egubakoitza, kultura etxean, 
22:15ean.

aretxabaleta 'baginaren 
bakarrizketak' antzezlana
Aitziber Garmendia eta Ainhoa 

Garai aktoreen antzezlana, Txa-
lo Produkzioak etxeak ekoiztu-
ta. Doan da. 
gaur, egubakoitza, arkupen, 22:00etan.

bergara 'xl town' antzezlana
Pikor Teatro taldearen XL Town 
antzezlana ikusgai egongo da, 
Zabalotegi aretoan. Sarrera: 5 
euro. 
gaur, zabalotegin, 22:00etan.

osPakizunak

aretxabaleta santa rita eguneko 
ospakizuna
Santa Rita eguna domekan, 
hilak 22, bada ere, astelehenean 
ospatuko dute agustindarren 
monasterioan. Bi meza esango 
dituzte, eta arrosak bedeinkatu: 
11:30 eta 18:00. 
maiatzaren 23an , astelehena, agustindarren 
monasterioan, 11:30ean 18:00etan.

aretxabaleta udaberri Jaia
Arizmendi ikastolako Basabeaz-
piko lagunek VI. Udaberri Jaia 
egingo dute. Hona eguneko eki-
taldi batzuk: irteera gidatua 
eta girotua; jolasak eta moka-

dutxoa Herriko Plazan: herri 
bazkaria eta txotxongiloak. 
maiatzaren 21a, zapatua, basabeazpi gunean, 
10:30ean.

elgeta motor jaia 2011
Elgetako IV. motor jaia maia-
tzaren 20tik 22ra. Motor era-
kusketa, paella erraldoia, kon-
tzertuak... 
maiatzaren 20ean, egubakoitza, 20:00etan 
hasita.

ikus-entzunezkoak

bergara 'imparable'
Imparable filma emango dute. 

Zuzendaria: Tony Scott. Gene-
roa: Akzioa. Iraupena: 101 min. 
7 urtetik gorakoentzat. 
maiatzaren 22a, domeka, zabalotegi aretoan, 
19:30ean.

bergara 'midas erregearen 
altxorra'
Midas erregearen altxorra filma 
emango dute. Zuzendaria: Mai-
te Ruiz de Austri. Generoa: 
Animazioa. Iraupena: 72 min. 
Publiko guztientzat. 
maiatzaren 22a, domeka, zabalotegi aretoan, 
17:00etan.

umeak

aretxabaleta 5 urtetik 
gorakoendako ikuskizuna
Mr. Red & Mr. Blue. 5 urtetik 
gorako umeendako ikuskizuna.
Sarrera: 3 euro. 
maiatzaren 22an, domeka, arkupen, 
17:00etan.

bergara Jolasleku ibiltaria 
Jardunekin

kEn zAzPi

arrasate ken zazpi
Ortzemugak begietan lan berria 
aurkeztera etorriko dira ger-
nikarrak. Hain zuzen, iaz 
kaletatu zuen boskoteak lan 
berria eta ordutik hona jardun 
du Euskal Herrian aurkezten. 
Sarrerak Kutxa banketxeko 
kutxazainen bitartez eros dai-
tezke. Egunean bertan txar-
teldegian ere egongo dira 
eskuragarri.
gaur, amaia antzokian, 22:00etan.

lomEJorDElPunk.Es

bergara the Cute leppers
San Frantziskoko The Cute 
Leppers eta Londresko The 
Boys taldeek jardungo dute 
bihar, zapatua, Jam aretoan. 
Bi talde horiei lagun egiten 
Golpe de Estado talde oñatia-
rrak jardungo du. Emanaldia 
19:00etan hasiko da eta sarre-
ra zehazteke dago. Punk-rock 
jaialdia eskainiko dute.
bihar, zapatua, 19:00etan, jam aretoan.

goiEnA

oñati ain_1
Martxoak 8 egunero delako leloarekin, Oñatiko talde feminis-
tak antolatuta, Arrasateko Ain_1 taldearen kontzertua. Musi-
ka, poesia, dantzak... uztartuko dituen ikuskizuna eskainiko 
du boskoteak.
gaur, barikua, arrano tabernan, 22:00etan.

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

non-zer maiatza 20
maiatza 26

zerbitzuak
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t i r a- b i r a k a

ArrItxu bArrusO  |  bErgArA

Furgoneta bitxia topatu genuen 
joan den astean Bergaran, Poli-
gonoko aparkalekuan aparkatu-
ta. Ariane de la Fuente ermuarrak 
txakurrendako ile-apaindegi 
bihurtu du furgoneta. 

Hiru urte daramatza bere 
furgoneta bereziarekin hara eta 
hona eta oso pozik dago hartu-
tako erabakiarekin: "Txakurren-
dako ile-apaintzaile izateko 
ikasketak egin nituen, Bilbon, 
eta, hainbat ile-apaindegitan 
lanean ibili ostean, nire negozio 
propioa irekitzea erabaki nuen. 
Bartzelonan nirea bezalako fur-
goneta bat ikusi nuen behin, 
eta hortik hasi zen guztia", kon-
tatu zigun Txiki-ri ilea mozten 
zion bitartean.

ezin herri guztietara iritsi
Ermuan, Eibarren eta Duran-
galdean lan handia egiten du De 
la Fuentek, eta Debagoienean, 
Elgeta, Antzuola eta Bergarara 
etortzen da. Zerbitzua leku gehia-
gotara zabaldu nahiko luke, 
baina, oraingoz, ezinezkoa zaio: 
"Pena ematen dit, baina, orain-
goz, ezin naiz herri gehiagotara 
joan; ezin dut bezero gehiagorik 
hartu. Neguan lasaiago ibiltzen 
naiz, baina uda iristen denean 

ezingo nieke guztiei erantzun. 
Jendeak esaten dit beste furgo-
neta bat ipintzeko martxan, bai-
na horrek ekarriko luke beste 
pertsona bat kontratatzea, eta 
ezagutzen nauen jendeak nahi 
duena da nik orraztea euren 
txakurra. Oraingoz, behintzat, 
horrela izan beharko du". 

Egunean bost edo sei txakurri 
mozten die ilea. Bergarara etorri 
aurretik Eibarren eta Ermuan 
egona zen, eta Txiki-rekin amai-
tu ostean Ermuan beste txakur-
txo bat zuen zain.

herri txikiendako soluzioa
Herri txikietako biztanleek asko 
eskertzen dute De la Fuenteren 
furgonetak eskaintzen duen zer-
bitzua: "Bestela, hiriburu bate-
ra joan behar dute, eta horrek 
denbora luzea galtzea dakar. 
Bezeroarekin bere etxetik gertu 
egiten dut hitzordua, txakurra 
batu eta aparkaleku batera joa-
ten naiz. Ni txakurrarekin 
nagoen bitartean, bezeroak bere 
lanak eta gauzak egiten jarrai 
dezake".  

Txakurrez gain, katuak ere 
apaintzen ditu De la Fuentek 
Cuatro Patas furgonetan. Lau 
gurpilen gainean, lau hankakoak 
dotore-dotore ipintzen ditu. Debagoienean, bergarara, Elgetara eta antzuolara etortzen da.  |   A. txintxurrEtA

ariane de la Fuente, bergaran, furgonetan, Txiki-ri ilea mozten.  |   A. txintxurrEtA

Ariane de la Fuente herririk herri ibiltzen da furgonetarekin txakurrak eta katuak apaintzen

Duela hiru urte ipini zuen martxan negozioa eta oso pozik dago izan duen erantzunarekin

txakurrendako ile-apaindegi ibiltaria
b u k at z e kO

AINtzANE 
OIArbIdE

L
ehenengo aldia da 
hautagai naizela Uda-
leko zerrendaburu 
bezala. Esperientzia 

gazi-gozoa. Jende askok ilu-
sioz animoak ematen dizkit, 
beste batzuek begiradarekin 
mespretxua. Ez da samurra 
trantze hau… Debate eta 
komunikabideetan batak bes-
teari kritikak leporatzen 
dizkiogu. Errespetuz eginez 
gero, zilegitasun osoz. Baina 
kontuan izan, hautagaiok, 
maiatzaren 23a iritsiko dela. 
Udaletxe bakoitzean, Batzar 
Nagusietan, batak bestearekin 
errespetuz jokatu behar dugu 
eta bake eta normalizazio 
politikoaren bidean ipini 
behar ditugu gure indar guz-
tiak.  

Euskal Herriko herriak 
krisi egoeran daude. Langa-
bezia, nahiz eta gurean Espai-
nian baino askoz baxuagoa 
izan, altuegia da. Jendearen 
kezkarik nagusiena hauxe 
da: lana izatea. Gure gazteek, 
ikasketak amaitu eta euren 
burua kalean, etorkizunik 
gabe ikustea, herri batek 
izan dezakeen gauzarik tris-
teena da. Egoera honi buel-
ta emateko proiektu sendoa 
behar da. Lan iniziatiba 
berriak erakartzeko eta sor-
tzeko apustua egingo duen 
proiektua... Orain bi urte 
gertatu zen bezala, jendeak 
ez dezala esan 23an: "Jakin 
izan banu..!". Ondo pentsatu 
eta bozkatu!

Hautagaia

a z k e n  b e r b a


