
2011-09-23 
egubakoitza
478. zenbakia
11. urtea
doanekoa
goiena.net

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

Aretxabaletan, Txarapea ibilbideko 1. eta 2. blokeetako etxeen
jabeak oso kezkatuta eta gogaituta daude. Etxe tasatu horien 
zozketa 2004an egin zen, eta, ia zazpi urte pasatu badira ere, 
oraindik bukatu barik daude. Are gehiago, lanak geldi daude 
ekaina ezkero. Enpresa eraikitzailea lege konkurtsalean dago  |  11

ZaZpi urte Zain 
egon eta gero, 
lanak gelDi DauDe

mirari altube

Afektatuek protesta egin zuten bukatu 
barik dauden etxeen aurrean eguaztenean.

'Gerrako garrak Oñatin' 
dokumentala ere 
aurkeztuko dute  |  33

36ko gerran 
hildakoak 
omenduko 
dituzte etzi 
oñatin

askotariko 
ikuskizunak 
egongo dira  |  15

euskadiko 
andaluziarrak 
arrasaten 
batuko dira aste 
bukaeran 

13 artzain lehian domekan Oñatiko 
artzain-txakurren lehiaketan  |  5

Euskal Herriko kontsumo taldeen 
topaketa gaur eta bihar Aramaion  |  5

Jaurlaritzak 4.000 etxe 
aterako ditu errentan  |  2

Saskibaloi taldeak 
eskoriatzan jokatu du 
asteon  | 28

gbC taldea 
Muñozen 
oroimenez

Partiduaren une bat.  |   imaNOl SOriaNO

asteko gaia 2  |  debagoiena 4  |  iritzia 6  |  

elkarrizketa 8  |  herriak 11  |  kirola 28  |  

kultura 31  |  zure iragarkiak 35  |  

telebista-irratia 36  |  ezkontzak 37  |  

eskelak 37  |  non-zer 38

"bildukoekin 
goaz, gure 
helburua 
ezker 
abertzale bakarra 
osatzea da-eta"
Dani Maeztu | aralarko 
exekutibako kidea  |  8

usurpatzea egotzi 
diete bilboko 
gaztetxeko aferan  |  12

egun berean 
askatu zituzten 
kukutzan 
atxilotutako 
arrasatearrak

euskalakarion hitza! | 6
oskar elizburu

MendebalDarak eta HegoalDeak | 12
oihan zubizarreta

6 | euskarazkoa eta tokikoa
iban arantzabal

40 | Ziabogen ordua
mikel irizar

sinaDurak



2011-09-23  |  eGubakOitza  |  gOIENA2 asteko gaia

lEIrE kOrtAbArrIA  |  arraSate

Alokairua argi-izpia izan daiteke 
etxebizitzaren merkatuaren kri-
sitik irteteko. Etxebizitza Sailak 
bi pauso aipagarri eman ditu 
bide horretan: batetik, inberti-
tzaile pribatu batekin kontratua 
egingo du babestutako alokairu-
rako 4.000 etxebizitza utz diezaz-
kion Jaurlaritzari; eta, bestetik, 
urte bukaeran Bitartekaritza 
zerbitzu bat estreinatuko du, 
etxe-jabeari errenta eta gerta 
litezkeen kalteen ordainketa ziur-
tatzeko. 

Izan ere, jabetzaren bideak 
muga batekin topo egin zuen 
2007an, eta urtetik urtera muga 
hori gainditzeko zailagoa egin 
da. Finantza merkatua hondora-
tu zenean, berarekin batera zulo-
ra arrastatu zuen etxebizitzarena, 
eta horren ondorioa da gaur egun 
merkatu hori geldirik edo ia guz-
tiz geldirik egotea, etxe-agenteek 
dioten bezala. Hala, joan den 
uztailean, etxebizitza merkatua 
%42,5 murriztu zen Gipuzkoan, 
Araban eta Bizkaian 2010eko 
uztailaren aldean, Espainiako 
Estatistika Erakundearen arabe-
ra. Gehienbat etxebizitza librea-
ren merkatua geldotu zen: %48,19; 
babestutako etxebizitza, soilik 
%16,46. Eta ez du hobetzeko itxu-
rarik. Hortaz, etxebizitza bat 
izateko premiak –eta etxebizitza 
duina– jarraitzen duen artean, 
bide berriak urratu behar dira.

Datorren urtean "errealitatea" 
Alokairua gutxieneko baten auke-
ra da oraindik, baina aukera hori 
egiten dutenek gero eta laguntza 
handiagoak izango dituzte Etxe-
bizitza Sailaren aldetik. Hala, 
datozen urteotan 4.000 etxebizitza 
ipiniko ditu, EAE osoan, alokai-
ru sozial erregimenean. 

Uztailaren 26an, Gobernu 
Batzordeak 430 milioi euroko 
gastua onartu zuen, lehiaketa 
bidez aukeratuko den inbertitzai-
le pribatu batekin ondare eta 

alokairu kontratu bikoitz bat 
egiteko. Kontratu horren bidez, 
inbertitzaileak 20 urterako utzi-
ko dizkio Jaurlaritzari 4.000 etxe-
bizitza horiek, hark aloka ditzan. 
430 milioi horiek errentak ordain-
tzeko erabiliko dira. Baina Jaur-
laritzarendako 249 milioiko kos-
tua bakarrik izango du operazio 
horrek, izan ere, aldea maizterrek 
ordainduko dituzten errentekin 
estaliko da. Lehenengo urtean, 
gehienez ere hileko 700 euro 
ordainduko dute maizterrek erren-
ta gisa.

Inbertitzaile pribatuak, 4.000 
etxebizitza horietatik 1.072 Alo-
kabide Sozietateari erosi behar-
ko dizkio; Visesa enpresa publi-
koari, 1.875; eta Eusko Jaurlari-
tzari, 199 etxebizitza eraikitzeko 
lurra erosiko dio. Gainerako 854 
etxebizitzak inbertitzaileak sus-
tatu eta eraiki beharko ditu. 
Gainera, 854 etxebizitzatik 1.000 
egitera ere pasa daiteke. "Balite-
ke", Eusko Jaurlaritzaren hitze-
tan, inbertitzailearen eta Jaur-
laritzaren arteko kontratu mistoa 

urri bukaeran esleitzea, eta Sai-
lak espero du "lehenengo etxebi-
zitzak 2012 hasieran errealitatea" 
izatea. Lehenengo une baten, 
1.635 etxebizitza jasoko ditu, eta 
2015era arte, urtero beste 788 
etxebizitza inguru entregatu 
beharko dizkio inbertitzaileak 
gobernuari.

Etxebizitza Sailak honako 
balorazioa egiten du: "Alokairua 
bultzatzeko, irudimen handiko 
formula berritzaileak behar dira, 
eta hainbat neurri bateratzea". 

Horregatik, Sailak eutsi egingo 
dio Bizigune programari, hutsik 
dauden etxebizitzak alokairuaren 
merkaturako ateratzeko progra-
ma; eta horregatik ere onartuko 
du bitartekaritza programa, etxe
-jabeari errenta eta egin litezkeen 
kalteak ordaintzeko berme edo 
aseguru bat ordaintzeko; horren 
truke, etxe-jabeak merkatu librea-
ren errenta-maila baino errenta 
txikiagoa eskatuko du. "Hori guz-
tia, babestutako alokairuko eskain-
tza handitzeko eta ahalik eta 
jende gehienak aukera hori izan 
dezan", esaten du Etxebizitza 
Sailak.

Alokabiderendako fondoak 
Esandako eragiketarekin, Alo-
kabide sozietatearen eta Visesa 
sustapen enpresa publikoaren 
diru-kontuak onbideratuko dituz-
te. Hala, Alokabidek 92,4 milioi 
irabaziko ditu; Visesak, 182,5; eta 
Eusko Jaurlaritzak, 28; gainera, 
21,6 milioi jasoko ditu beste kon-
tzeptu batzuengatik, eta 77 milioi 
aurreztuko ditu. 

Etxebizitza Sailak apustu 
handia egiten dihardu alokairua-
ren alde. Saileko komunikazio 
arduradun Edurne Domingorenak 
azalpen hau ematen digu: "Alo-
kairua bultzatzeko politikak oso 
garestiak dira, diru asko behar 
da, eta gaur egun bankuek ez 
dute dirurik mailegatzen. Horre-
la, Alokabidek eta Visesak dirua 
lortuko dute alokatzeko etxebi-
zitza gehiago egiteko eta alokai-
ru gehiago bultzatzeko". Bere 
esanetan, "jendartean badago 
alokatzeko interesa, baina alo-
kairua indartzeko modu berriak 
behar dira". Esandako formula, 
kontratu mistoarena, formula 
berritzailea da: Hego Euskal 
Herrian lehenengoz egiten da, 
eta Espainia osoan ere ez da inoiz 
halakorik egin. 

Lehendik, Bizigune programa 
Baina datozen proiektu horiei 
itxoin barik, maizter bihurtu 
gura dutenek dagoeneko badituz-
te aukerak: "Errentan bizi izan 
gura dutenendako badaude balia-
bideak eta laguntzak, baina jen-
dea, orokorrean, ez dago horiez 
oso ondo informatuta". Miren 
Galdos oñatiar gaztearen hitzak 
dira. Beste jende askok bezala, 
Galdosek ere izena eman zuen 
Etxebide zerbitzuan, baina, jen-
de gehienak ez bezala, berak 
alokairua zuen buruan. Bada, 
gerora ikusi zuen bazeudela alo-
kairua samurtzeko bideak ere 
Etxebideren eskutik. 

Galdosen kasuan, Bizigune 
izan zen bide hori. Biziguneren 
helburua hutsik dauden etxebi-
zitzak alokatzeko merkatura 
ateratzea da, eta Etxebizitza Sai-
lak egiten du ugazaba papera; 
hala, maizterrak ez du harreman 
zuzenik etxearen jabearekin. 

Baldintza nagusien artean, 
hauek daude: etxebizitza gehienez 
ere bost urterako ematen da erren-
tan, eta ez derrigorrez maizter 
berberari, Miren Galdosi gertatu 

alokairua biziberritzen dabil, krisiaren markoan
Jaurlaritzak 4.000 etxebizitza aterako ditu errentan

errentan bizi 
izatea, batzuen 
aukera eta beste 
batzuen beharra

Etxebizitza bat alokatzen da Arrasaten.  |   leire kOrtabarria

Miren Galdos maizter oñatiarra, etxe-atari baten sartzen.  |   leire kOrtabarria

esAnAk

"Jendeak badu 
alokatzeko 
interesa, baina 
formula berriak 
behar dira"

e D u r n e  D o M i n g o r e n a 
e t x e b i z i t z a  s a i l e k o  o r d e z k a r i a

"Alokatzea 
aukera onena 
da, nire iritziz; 
ez nau lotzen 
etxebizitzara"

M i r e n  g a l D o s 
m a i z t e r r a

DAtuA

Hori izango da gehieneko 
errenta Jaurlaritzak 
alokatuko dituen 4.000 
etxeetan, lehen urtean. 

700
eurO hileaN
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zitzaion moduan: "Zozketa bidez 
ematen dira etxebizitzak errentan, 
eta ezetz esanez gero, uko gisa 
hartzen da; beraz, derrigortuta 
samar dago norbera baietz esate-
ra. Gure kasuan, aurreko maizte-
rrak bi urte eman zituen etxebi-
zitza bat tokatu zitzaigun, eta hiru 

urte bakarrik egin ahal izan ditu-
gu bertan". Epea bukatu ondoren 
Bizigunen jarraitu nahi duenak 
berriz prozesu osoa egin behar du: 
zozketan etxebizitza egokitu arte 
itxoin. Galdosek egiten duen bes-
te kritika bat da norberak ezin 
duela etxebizitza aukeratu eta, 

beraz, desegoki izatea ere suerta 
daiteke: adibidez, igogailu bako 
etxebizitza mugikortasun arazoak 
dituen edo nagusi bati tokatzea.

Baina Miren Galdosendako, 
abantailak gehiago izan dira 
desabantailak baino: "Niretako, 
alokairua bizi izateko aukera 

onena da. Ez nau etxebizitzara 
lotzen, eta unean ditudan premien 
araberako bizilekua aukera deza-
ket. Bestalde, Biziguneren siste-
ma bidezkoa iruditzen zait, nor-
berak bere diru-sarreren %30 
ordaintzen duelako errentan". 
Gazte oñatiar horrek alokairuan 

bizi izaten jarraitzen du, baina 
"aukerako alokairu" bat da, bal-
dintza ekonomiko egokietan.

Miren Galdosen iritziz, beraz: 
"Administrazioaren aldetik bada-
go hainbat laguntza alokairuan 
bizi gura dugunondako, baina 
oraindik badago zer hobetu".

Etxebizitza bat alokatzen da Arrasaten.  |   leire kOrtabarria

Deba Garaia agentziako Jesus mar-
kaideren iritziz, alokairua gero eta 
ohikoagoa izango da.
Alokairua ote da etorkizuna?
bankuek mailegu txikiak ematen 
dituzte, eta gero eta jende gutxia-
gok eros dezake etxebizitza. horren 
ondorioz, bai, gero eta alokairu 
gehiago izango dira, eta jabegoa ez 
da hain ohikoa izango. 
europako ereduak 
kopiatu beharko ditu-
gu eta diruz lagun-
dutako alokairuak izan 
beharko dira. 
Jendea gertu dago 
errentan bizi izateko?
egoerak mentalitatea aldatzera 
behartzen gaitu. horrez gain, 
makroekonomiari ere interesatzen 
zaio alokairua, mugikortasun han-
diagoa ematen duelako, eta lan-
merkatua liberalizatzeko modu bat 
delako, ameriketako estatu batue-

tan egiten duten moduan. etxebi-
zitzaren jabe izateak leku batera 
lotzen gaitu.
Eta une honetan, badago mugi-
mendurik merkatuan?
Jendea aukeraren zain dago, baina 
etorkizuna oso iluna da: salgai dute-
nek ez dute saltzea lortzen, eta 
beste batzuek errentan dute etxea, 

baina etxebizitza 
batzuk ez dira alo-
katzeko egokiak, 
asko hondatu dai-
tezke; beste batzuk 
oso garestiak dira 
eta haiek alokatzea 

ez da errentagarria jabearendako. 
etxebizitza merkeagoetan bai, 
aukera bat izan daiteke. 

egoera oso-oso txarra da, bene-
tan; ez dakigu zelan irtengo garen 
honetatik. arrazoi asko dago etxe-
bizitzen prezioak txikitzen jarraitu-
ko duela pentsatzeko, baina finan-

tzaketa %50ean badago, eskaera 
ere txikitu egingo da. ikusten gabil-
tza babestutako etxebizitzak ere 
ezin ordaindu dabilela jendea; bes-
te askok ez dute etxebizitza eros-
teko ilusiorik ere.
Zelan ikusten dituzu lagunduta-
ko alokairu programak?
Gero eta gehiago sustatu beharko 
dira. eta etxebizitzak eraiki baino 
gehiago –dirurik dutenik ez dut 
uste–, hitzarmenak egin beharko 
dituzte, badagoen etxebizitza par-
keari irtenbidea emateko. izan ere, 
la Caixak 150 errentazko etxebi-
zitza egitea eta antzeko mauka 
gehiago ez dugu izango. beste bide 
batzuk urratu beharko ditugu.

leire kOrtabarria

"Lagundutako alokairu programak gero 
eta gehiago sustatu beharko dira"

jesus mArkAiDe | etxe-aGeNtea

"Dauden 
etxebizitzak 
erabiltzeko 
hitzarmenak egin 
beharko dituzte"



2011-09-23  |  eGubakOitza  |  gOIENA4 Debagoiena

MIrIAN bItErI  |  arraSate

Kimu Berri proiektu berritzaileen 
erakusketa ireki zuten eguazten 
goizean Arrasateko Kulturaten.  
Mondragon Unibertsitateko zor-
tzi ikasleren proiektu berritzaileak 
daude ikusgai, besteak beste. 
Hain justu ere, Oñatiko Enpre-
sagintza Fakultateko Lidergo 
Ekintzailea eta Berrikuntzako 
hiru ikasle taldek aurkeztutako 
Ekiten/Bikewasher, Elkarrekin 
eta Emepete izeneko lanak ikusi 
ahalko dira; Goi Eskola Politek-
nikotik, Igex eta Xurf, Industria 
Diseinuko eta Produktu Garape-
neko Ingeniaritza Sailetik; eta 
Ekiten Actinmap, Ekiten Whoru 
eta Changoo, Informatikako Inge-
niaritzatik. 

Eguazteneko aurkezpen eki-
taldian, Eisa kooperatibako zuzen-
dari orokor Mikel Orobengoak 
nabarmendu zuen Kimu Berri 
egitasmoaren helburua gazteen-
gan ekintzailetasuna bultzatzea 

dela. Horren harira, honakoa 
aipatu zuen: "Gazteria, aisialdi 
eta kirol gaietan ekintzailetasu-
na bultzatzea du helburu". Horre-
kin batera, gaur egungo egoera 
ere aztertu zuen: "Unibertsitateek 
gazteak ahalik eta azkarren eta 
ondoen prestatzen badituzte ere, 
krisi ekonomikoaren eraginez 
gazteek pairatzen duten langa-
bezia tasa izugarria da, eta gero 
eta zailagoa da enpresa batean 
lana aurkitzea. Hortaz, irtenbideak 

bilatzea beharrezkoa da. Hala, 
ekintzailetasunaren aldeko apus-
tua egin behar da". 

Lanen aurkezpena
Orobengoaren hitzen ondotik, 
ikasleek euren proiektuak aur-
keztu zituzten. Horiek eta beste 
hainbat ikusgai izango dira dome-
kara bitartean Arrasateko Kul-
turateko klaustroan eta urriaren 
5etik 7ra, Oñatiko Enpresagintza 
Fakultatean.

Martxan da proiektu 
berritzaileen erakusketa
kimu berriren hainbat lan ikus daitezke etzira arte arrasateko kulturaten

Eguazten goizean egin zuten aurkezpena, Arrasateko Kulturaten.  |   miriaN biteri

GOieNa 

Antzuolako Markel Belastegi 
Toledok irabazi du Euskadiko 
Kutxak egunotan zozketatu duen 
autoa. Euskadiko Kutxatik 
jakinarazi dutenez, Gazte Go 
Txartela duten bezeroaren artean 
egin da esandako zozketa eta 
irabazleak Smart 451 lortu du. 
Irudian Belastegi azaltzen da, 
saria jasotzen.

antzuolako 
Markel 
belastegik 
autoa lortu du

M.b.  | arraSate

Fagor Ederlanek Range Exten-
der motor berria aurkeztu du 
Frankfurteko aretoan. Bi zilin-
droko lau aldiko errekuntzako 
bertsio berria trinko, arin eta 
eraginkorragoa da, hiriko ibil-
gailu txikietarako egokia.

Esan bezala, motor berria 
Lotus Evora eta Jaguar Limo 
Green modeloetako hiru zilin-
drokoa baino askoz trinko eta 
arinagoa da –%44 gutxiago oku-
patzen du eta pisua %16 gutxia-
go da–. Lotus Fagor Ederlan 
Range Extender bertsio berria 
ezin hobea da hiriko ibilgailue-

tarako, desplazamendu gehienak 
modu elektriko hutsean egiteko 
aukera ematen du-eta. 

Automation ere Alemanian
Fagor Ederlanez gain, Fagor 
Automation ere Alemanian dago 
egunotan, berritasunak aurkez-
ten. Hala, Automationek postu 
bat dauka Hannoverko EMO 
azokan. Bertan, kontrol eta 
neurketa sistemetan egin dituen 
azken aurrerapenak aurkeztu-
ko ditu. Hannoverko azoka 
erreferentea da mundu osoan 
metala prozesatzeko indus-
trian.

Fagor ederlanek motor 
berria eroan du Frankfurtera
bi zilindroko bertsio berria trinkoagoa eta 
arinagoa da, hiriko ibilgailuetarako aproposa

esAnAk

"gazteria, kirol 
eta aisialdian 
ekintzailetasuna 
topatu behar da"
M i k e l  o ro b e n g oa   |  i s e a ko  z u z e n da r i a

"gazteek 
pairatzen duten 
langabezia tasa 
izugarria da"
M i k e l  o ro b e n g oa   |  i s e a ko  z u z e n da r i a
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Baketik-ek familia edo pertsona 
boluntario gehiago behar ditu 
Izeba proiektua  zabaltzen segi-
tzeko. Bakarrik dauden adinga-
be atzerritarrak hobeto gizarte-
ratzen laguntzeko erantzun 
solidarioa eta eraginkorra ema-
tea da helburua.

Hala, harrera-lekuaz gain, 
erreferentziazko familia bat ere 
izango du adingabe bakoitzak 
haren inguruan. Erakunde publi-
koen eta harrera-lekuen gizar-
teratze-ahaleginaren osagarri 
izango dira harrerako osaba-i-
zeben familiak. Besteak beste, 
astean behin familiarekin baz-
kaltzera edo txango batera gon-
bidatzea, telefonoz deitzea eta 
arazo pertsonalak edo adminis-
trazioarekin edo heziketarekin 
lotuta daudenak konpontzen 
laguntzea izango dira familia 
horien funtzioak.

Diputazioa eta Baketik
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Gizarte Politika Departamentuak 
eta Arantzazuko Baketik zen-

troak elkarrekin izenpetutako 
hitzarmenak abiarazten eta 
garatzen du ekimena. Bada, 
horren gaineko informazio gehia-
go nahi dutenak Baketik zen-
troarekin jar daitezke harrema-
netan, edo www.izeba.org web-
gunera sartu.

bakarrik dauden adin 
txikikoen izeba proiekturako 
boluntario bila dabiltza 
harrera-lekuen osagarri dira programa horretan 
parte hartzen duten osaba-izeben familiak

Arrasaten jarri 
zuten martxan

Arrasate izan zen lehena 
Gipuzkoa mailan 
proiektua martxan 
jartzen, 2009. urte 
bukaeran. Programa 
aurkezteko batzarra egin 
zuten, eta jarraian, 
Debagoieneko bederatzi 
familiak eman zuten 
izena; gehienak 
arrasatearrak eta 
bergararrak baziren ere, 
aramaioarrak ere 
apuntatu ziren.

Biodantza tailerra eskainiko dute Carlos Orellanak 
eta Rakel Ampudiak etzi Arantzazuko Gandiagan
Arantzazu Gaur fundazioak antolatuta, biodantza tailerra egin-
go dute etzi, domeka, Arantzazuko Gandiaga topagunean. Gas-
teizko Biodantza Eskolako irakasle Carlos Orellana eta Rakel 
Ampudia arduratuko dira esandako saioa gidatzeaz; bi orduko 
iraupena izango du horrek, 10:30etik 12:30era bitartean. Izena 
eman edo horren gaineko argibide gehiago nahi dutenek 943 71 
65 75 telefono zenbakira deitu behar dute; tailerraren prezioa 10 
euro da. 
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Euskal Herri osotik etorritako 
kontsumo taldeek topaketa 
egingo dute Aramaion gaur 
eta bihar. Bizkaiko Nekasare  
kontsumo talde sareak bultza-
tuta egingo da topaketa. 
Nekasare taldeak gurean bashe-
rri izenarekin ezagutzen diren 
taldeen antzekoak dira.
Bai. Gure bereizgarriak dira 
plangintza baten gainean egi-
ten dugula lan; urtebeteko 
konpromisoa dago. Eta batik 
bat erabili izan dugula Neka-
sarea instalatzen ari diren 
nekazari gazteei laguntzeko 
edo irteera bat emateko.
Nortzuk batuko zarete Aramaio-
ko topaketetan?
Nekasare sarean dihardugun 
25 taldeak, Iruñeko talde bat, 
Gasteizko hainbat baserrita-
rrek sortutako taldeetako 
ordezkariak eta uste dut Deba-
goienekoren bat ere etorriko 
dela.
Zein da topaketen helburua?
Azken boladan gero eta jende 
gehiago etortzen da gugana 
informazio eske. Ez dakigu 
gure eredua guztiz zuzena 
den, baina uste dugu eredu 
polita asmatu dugula eta nahi-
ko genuke informazio eske 
datorren jendeari modu orde-
natu eta eraginkorrean ema-
tea informazioa. Bestetik, 
indar eta ahulguneez jardu-
tearekin batera, epe motzean 
landu beharreko ardatzak ere 
markatuko ditugu.
Eredu horren onurak zein dira?
Baserritarrendako bizimodua 
dela. Aspaldiko partez lortu 
dugu komunikazio kanala  
kontsumitzaileekin bermatzen 
duena baserritarren bizirau-
tea. Eta beste bide bat da 
bertoko elikagai osasuntsuak 
lortzeko, eta jakinda, gaine-
ra, ordaintzen den kopuruak 
lanpostu duin bat manten-
tzeko balio duela.
Zergatik topaketak Aramaion?
Zabaltzearren, Euskal Herri-
ko talde asko etortzen dire-
lako gugana informazio 
eske. 

iñaki urkixo 
ehne bizkaiko 
exekutibako kidea

"aspaldiko 
partez lortu 
dugu 
baserritarren 
bizirautea"

Iñaki Urkixo.  |   baSerri bizia

MONIkA bElAstEgI  |  berGara

Esperientzia eskolan ere hastekoa 
da ikasturte berria –urriaren 
20an– eta izenematea zabaldik 
dago. Ekainera arte izango da eta 
astean hirutan izango dira esko-
lak, martitzen, eguazten eta egue-
netan, 10:00etatik 13:00etara, 
Bergarako Miguel Altuna insti-
tutuan edo Irizar jauregian –ize-
na ematean jakinaraziko dute 
lekua. 

Izen-ematea urriaren 14ra arte 
egin daiteke, Miguel Altuna ins-
titutuko Bizikasi zerbitzuan –Ibar-
garai kalea 1– eta 943 76 93 94 
zenbakian (Miren Errasti).  Matri-
kularen prezioari dagokionez, 
230 euro da. 

50 urtetik gorakoendako 
Mugabe elkarteak eta Matia Inno-
vak Bizikasiren eta Bergarako 
Udalaren laguntzarekin antola-
tuta, 50 urtetik gorako pertsonei 
zuzenduta dago Esperientzia Esko-
la eta ez da aldez aurretiko titu-
laziorik behar parte hartzeko.  
Besteak beste, hauek dira eskola 
horren helburuak: adin horreta-
tik gorakoen bizi kalitatea hobe-
tzea, belaunaldien arteko harre-
manak indartzea eta pertsonen 

formazio kultural eta informazio 
aukerak sustatzea.    
Helburu horiek gauzatzeko asko-
tariko edukiak lantzen dira Espe-
rientzia Eskolan: osasunaren 
mantentze eta sustatzea, giza 
erlazioak eta komunikazio gaita-
sunak, literatura, zuzenbidea, 
filosofia, psikologia, bioetika, 
artearen historia... Horrez gain, 

bisita kulturaka, ibilaldiak... ere 
egiten dira. Gainera, ikastaroa 
egiten duten guztiek diploma 
jasoko dute.

Iaz Esperientzia Eskola Ber-
garan eta Arrasaten egon bazen 
ere, aurten Bergaran bakarrik 
egongo da. Arrasaten, berriz, 
horri jarraipena emateko Goie-
nagusiren eskolak egingo dira.

Goienagusi, Arrasaten 
Goienagusi elkartea da Esperien-
tzia Eskolaren hurrengo urratsa. 
Esperientzia Eskolatik abiatutako 
gizon-emakume taldeak bultzatu-
ta, debagoiendarren artean for-
mazio iraunkorra eta garapen 
pertsonala bultzatzea du helburu, 
eta Esperientzia Eskolak irauten 
duen urtebetean jasotako forma-
zioari jarraipena emateko sortu 
dute. 

Aurten egingo dute lehen ikas-
turtea, Arrasateko Etxaluze erai-
kineko lehen solairuan. Urriaren 
3an hasiko da eta interesa dutenek 
goienagusi@gmail.com helbidera 
idatz dezakete –ezinbestekoa da 
Esperientzia Eskolako ikasturtea 
eginda izatea.

bergarako esperientzia eskolan 
izena emateko epea zabalik dago
urritik ekainera izango dira eskolak, astean hirutan, 10:00etatik 13:00etara

amaia txiNtxurreta

Bateraguneren sententzia salatzeko eta 
auziperatuei babesa erakusteko elkarretaratzea 
egin zuten astelehenen eguerdian Arrasateko 
plazan, gehiengo sindikalak deituta, Epai 
politikorik ez, eskubide guztiak guztiontzat! 

lelopean. Era berean, Gobernuaren jarrera ere 
salatu zuten, "beti bezala errepresioaren 
bidetik" jarraitzen duelako. Hala, bide hori utzi 
eta "benetan prozesu demokratiko baten 
sartzeko" eskatu zuten. 

bateraguneren 
sententzia salatu dute

"Zahartzen goaz, 
baina ikasten 
segitu nahi dugu"
"Oso esperientzia ona". Hala 
definitu dute Maite Barrena 
eta Elisa Ugarte bergararrek 
Esperientzia Eskolan iaz 
egindako ikasturtea. Garbi 
dute: "Zahartzen goaz, baina 
ikasten jarraitu nahi dugu. 
Azken baten, gizartearen parte 
gara, parte aktiboa". 

50 urtetik gorako 
debagoiendarrak Bergarako 
Esperientzia Eskolara animatu 
nahi dituzte. Horren harira, 
gurean herri arteko distantziak 
"oso txikiak" direla aipatu dute. Maite Barrena eta Elisa Ugarte, Miguel Altuna institutuan.  |   mONika belaSteGi

M.b.  |  berGara

Oñatin urtero jokatzen den nazioar-
teko artzain-txakurren txapelketa 
etzi, domeka, izango da, Santa 
Lutzia zelaian, 10:30ean hasita. 

Euskal Herriko, Kataluniako, 
Mallorcako, Castelloko eta Biar-
noko 13 artzain eta beste horren-
beste txakurrek hartuko dute 
parte. Bailarako ordezkari bat ere 

egongo da, Jesus Mari Plazaola 
arrasatearra, Gure txakurrarekin; 
Euskadiko txapelketan sailkatu 
zen lehiaketa honetarako.

Bezperan aurkezpena 
Txakurrek bi lan egin beharko 
dituzte artzainaren aginduei kasu 
eginda: lehenengoan, artaldea 
zelaian egongo da eta txakurrak 
hara joan beharko du banderekin 
egindako bide batetik pasata. Gero, 
ardiak hartu eta eskortaren eta 
artzainaren artean dagoen lau 

metroko pasabidetik pasarazi 
beharko ditu ardiak, eta ondoren 
artzainarengana eroan. Bigarre-
nean, hamar bat banderatxorekin 
egindako tartetik pasa eta gero, 
txakurrak artaldea hartu eta eskor-
tan sartu beharko du.

Txapelketa bezperan, zapatuan, 
lehian arituko diren artzain-txa-
kurren aurkezpena egingo dute 
Oñatiko plazan, 20:15 aldera. Aur-
kezpenarekin batera elkarrizketak 
egingo zaizkie artzainei.

oñatiko artzain -txakurren 
sariketa domekan izango da
bailarako ordezkari bat egongo da: Jesus mari 
Plazaola arrasatearra, 'Gure' txakurrarekin
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oJd erakundeak ikuskatutako astekaria.

KOMUNIKAZIO tAlDEA

laguntzaileak

E
uskaldunon hitza sakratua izan da, mendez mende; eskua 
elkarri ematea nahikoa zen hitza beteko zela jakiteko. 
Are gehiago, emandako hitza ez betetzea desohore galan-
ta zen, demasa.

Askotan ematen dugu hitza gure bizitzan; hau egingo dut, edo 
beste hori ez dut inoiz egingo; baina, gero, hitzekoak al gara?

Udaberrian milaka euskaldunek eman genuen hitza, publiko-
ki; euskalakari ginela edota izango ginela handik aurrera.  Korri-
karen mezuari jarraituta –euskalakari izanda– euskara maitatu, 
ikasi eta erabiliko genuela esan genuen.

Eta iritsi da udazkena, eta ikasturte berria, eta sasoi honetan 
egiten ditugun promes horiei begiratzeko garaia. Promes berrie-
kin hasi aurretik, baina, aurrez 
agindutakoei erreparatu behar-
ko genieke eta, haien artean, 
jakina, Euskarari eman genion 
hitzari.

Maitatu, erabili eta ikasiko 
genuela esan genuen; bakoitzak 
behar duen neurrian hobetuko 
genuela, beraz, eguneroko jar-
duna.

Zelan hobetu behar dugu, baina? Maitatuz, egunero gogoan 
hartuz; zertan jardun dezakegun hausnartzeko momentutxo bat 
emanda. Arituz, gure ingurukoekin zer aldatu behar dugun 
hausnartuz; hau da, norekin erabil dezakegun gehiago edo gehia-
gotan, euskararendako esparruak eta ohiturak irabazteko. Ikasiz, 
geure ezagutza aztertuz; zertan hobetu behar dugun ondo pen-
tsatuta; euskaraz bizitzeko ikasteko duguna, lantzeko zehaztuz.

Euskaraz bizi nahi dut leloari jarraitzeko ordua da eta eus-
karaz arlo guztietan aritzeko laguntza behar badugu, ikasi behar 
badugu, oraintxe da garaia. Bakoitzak ikusi behar luke zertan, 
zein mailatan eta zenbat denbora emanez.

AEKn horretarako behar duzuen laguntza hori izango duzue-
la ziurtatzen dizuegu; euskara ikasiko duzue eta erabiltzeko 
erraztasuna lortuko duzue; gure hitza ematen dizuegu, euskala-
karion hitza!

OskAr ElIZburu
http://goiena.net/iritzia/

Euskalakarion hitza!

"Euskara maitatu, 
erabili eta ikasi 
egingo genuela 
esan genuen"

z a b a l i k

E
z da gauza bera talde politiko jakin bati lotuago dagoen 
editoriala ipar duen kazetaritza egitea, edo, justu, arerio 
den talde politikoari lotutako hedabiderako idaztea. Ez 
litzateke gauza bera izan behar, ezta ere, euskarazko 

tokiko hedabide bateko kazetaria izatea, zerbaitegatik baita 
"tokiko" eta zerbaitegatik "euskarazko". Gure txikian menpeko-
tasun apalagoa dugu nazioarteko agentzia, merkatu eta komu-
nikazio taldeena eta horregatik dagokigu gure analisia kritikoa-
goa izatea tendentzia politiko edo sindikaletatik libre. Berme 
ona da kazetaritza egiteko modu orekatu, kontrastatu, inpartzial 
eta ulergarria. Saiatzen gara.

IbAN ArANtZAbAl  | iarantzabal@goiena.com

Euskarazkoa eta tokikoa

u st e a k  u st e

uNAI busturIA | http://goiena.net/iritzia/

m a r r a z k i z

h a n d i k  e ta  h e m e n d i k

Esparruak eta 
lehentasunak 
nahaspilatzeko 
zalekeria
luis Aranberri 'Amatiño'
http://eibar.org/blogak/amatino/

Zaleak erraz poztu, berotu eta 
haserretu ohi dira, baina 
edozein lanbidetako 
profesionalen lehen helburua 
zer gerta ere "koloreak" 
aldeztea dela uste duen zale 
txoriburuak bere gangarra 
atzipetu besterik ez du egiten. 

Griezmannek astebete 
luzeak daramatza barkamena 
eskatzen. Nonbait abuztuan 
zehar lar sumatu zitzaion beste 
talde "handiagoren" batean 
jokatzeko gertu legokeela eta 
larrutik ordaindu behar izan 
du zaleen amorrua. 

Zalea aldakorra da, eta 
ankerra. Hemengoa zein 
hangoa. Bixente Lizarazu 
lapurtarrak Athletica utzi 
zuenean Bayern Munich 
taldera joateko traidoretzat jo 
zuten San Mamesen eta 
txanponak jaurti zizkioten 
Lezaman, diru hutsaren truke 
arima saltzeko gertu legokeen 
aingeru ustela bailitzan. Behar 
besteko euskaltzaletasuna ere 

ukatu zitzaion ETAren 
mehatxupean bizi zen gizajoari. 

Xabier Eskurzari ere ez 
zioten barkatu Bartzelonara 
hobe beharrez joan izana, eta 
seguru asko bere burua 
profesional handitzat zuen 
ETBko teknikariak, 
erdipurdikoak ere inoiz egin 
behar ez lukeena egin zion.

Gertatu 1994an gertatu zen. 
Bartzelonak Eskurza fitxatu 
zuenean Athletic-en hainbat 
jarraitzaile sutsuri ez zitzaion 
nonbait gustatu eta ETBren 
kirol-erredakzioak jokalaria 
elkarrizketatu zuen, 
trapagarandarrak bere iritzia 
eman zezan.

Eskurzak ez du elkarrizketa 
hura sekula santan ahaztuko. 
Galdera-erantzunak kamera 
aurrean ziren bitartean, 
kontroleko talaian ziharduen 
audio-teknikaria 
belarrondokoan aritu zitzaion 
futbolariari eten gabeko leloaz: 
"Traidore, traidore, traidore, 
traidore…".

Auskalo zein izan ote zen 
Eskurza Bilbotik Bartzelonara 
eraman zuen zera eta ez diogu 
ezein teknikariri beroarenik 
ukatuko baina, zalantzarik ez 
gero, iseka egiteko bere 
lanpostuaz baliatu zen zaleak 
bazterrak, esparruak eta 
lehentasunak nahaspilatu 
baino ez zituela egin.

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

Atxagak New York-en: "Bada 
esamolde bat mapan jarri 
dioena. Zerbait mapan jartzen 
denean, ikusgarri egiten da 
ikusten ez zena. Esan nahi da 
ez dela nahikoa existitzea, 
beharrezkoa dela 
errepresentazioa ere, eta lana 
egin beharra dagoela zerbait 
mapan egon dadin". 

Euskara mapan jartzeko 
ahaleginaren metaforak burura 
ekarri dit mapa latineko 
mappa-tik datorrela, eta baita 
hitzak hasieran esan nahi 
zuena ere: musuzapia. Mapek 
musuzapi baten neurria eta 
forma baitzuten, hortik batak 
bestea ekarri izana. Eta bitxia 
da: etxetik urruti gabiltzala 
ezagunen bat topatzen badugu, 
"mundua musuzapi bat da!" 
ateratzen zaigu.

Mundua musuzapi eta mapa, 
munduaren handia musuzapien 
neurriko mapa apal batean 
marraztua. Mundua eskura, 
beraz: munduratu, munduko 
plazan elkartu, etxea langarik 
gabeko mundu eta mundua 
langarik gabeko etxe bihurtu.

Eta Atxagari zer, esker ona 
baino, ikusten ez zena mapan 
kokatzeko ahaleginagatik?
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MMAren aurka, 
elikadura 
subirautzaren alde
kelo eta Ainara sarasketa
(uztaro kooperatibako kideak)
beizama

2003ko irailaren 10ean Lee 
Kiung Hae baserritar xumeak 
bere buruaz beste egin zuen 
Munduko Merkataritza 
Antolakundeak (OMC) 
Cancunen (Mexiko) egin zuen 
goi bilkuraren aurrean protesta 
egiteko. Horrela, erakunde 
horrek bere lurraldean 
zeraman politika salatu nahi 
izan zuen. Orduz geroztik, data 
hori MMAren aurkako 
nazioarteko egun bilakatu da. 

Milaka dira kapitalismoaren 
aurkako borrokan bizia galdu 
duten eta oraindik ere galtzen 
ari diren baserritarrak, politika 
kapitalisten erruz zuzenean 
hiltzen diren milioika 
baserritarrez gainera. 

Horietaz oroitzean atzera 
begiratu eta 15 urteotako 
esperientzia duen gizarte 
mugimenduaren errealitatea 
ikusten dugu, gaur egun jasaten 
dugun eraso neoliberalaren 
aurrean tinko eusten eta 
borroka zuzena egiten jarraituz. 
Baita sistema kapitalistak 
eragiten dituen hondamendiei 
aurre egiten ere. Sistema 
kapitalistak gosea pasatzera 
behartzen ditu mundu osoko 
nekazari-herrialdeak, beraien 
jarduera eta kultura 
desagerrarazi, eta ingurumena 
suntsitu. 

Urte askotako borroka eta 
erresistentzia MMA 
erakundearen laguntzaz Banku 
Mundialak eta FMIk ezartzen 
dituzten politiken aurrean. 
MMAk horiek mundu mailako 
merkataritza finantza-botereen 
eta multinazionalen interesen 
arabera kontrolatzen ditu, eta 
familia mailako nekazaritza 
desagerraraztearen erantzule 
da. Baita nekazaritza modu 
hori babesten duten nekazari 
herrialde edota herrialde 
indigenen desagerraraztearena 
ere. MMAk dumping-a eta 
esportaziorako dirulaguntzak 

babesten ditu lehenengo 
munduan. 

Bestalde, euren 
nekazaritzatik bizirik irauteko 
gai diren herrialdeetan 
merkataritza-harreman 
bidegabeak ezarri eta 
inportaziora derrigortzen ditu. 

Are gehiago, nekazaritza 
propioa sustatzen duten elkarte 
publikoen pribatizazioa, 
azpiegitura erraldoien 
eraikuntza, hango ekonomiaren 
liberalizazioa, oligopolioen 
hedapena, ondasun naturalen 
pribatizazioa... babesten ditu. 

Biopirateria eta 
transgenikoak ere babesten 
ditu; badakigu transgenikoek 
biodibertsitatea hondatzen 
dutela, baita antzinatik jaso 
dugun nekazaritzako ondare 
genetikoa eta herrialdeen 
osasuna ere. 

Erakunde hau tokiko eta 
familia mailako nekazaritzaren 
suntsitzailea da, herrientzako 
janari osasuntsua ekoiztea 
bultzatu beharrean 
bio-erregaien ekoizpena eta 
beste ekoizpen-industrial 
batzuk sustatuz. 

Elikadura subirautzaren 
aldeko mugimendua egoera 
honen aurrean sortzen da, 
MMAren sorreraren aurrean 
nazioarteko borroka bat sortuz, 
indartuz doan politika 
neoliberalen aurka. 

Gai hau jorratuko da 
Usurbilen irailaren 30etik 
urriaren 2ra eginen diren 
Auzolan Topaketetan. 

Elikadura subirautzaren 
alde egiteko interesa duen oro 
topaketen baitan antolatu 
dugun batzar irekian parte 
hartzera gonbidatzen dugu. 
Informazio gehiago eta 
izen-ematea, www.auzolan.info 
webgunean.

Eskerrik asko, 
Chiapastik
Francisco Hernandez Cruz
Ocosingo (Chiapas)

Eskoriatzako adiskide maiteok, 
gutun hau idazten dizuet 
eskerrak emateko eskaini 
diguzuen laguntzarengatik. 

Hain zuzen ere, Yurren 
adiskideari erosi dizkiozuelako 
Chiapasko hainbat komunitate 
indigena zapatistaren 
artisau-produktuak. Izan ere, 
batutako diruarekin, Yurren 
adiskideak 28.000 dolarreko 
entzumen-aparailua erosi zion 
nire semeari. Ez du %100 
entzuten, %10 bakarrik. Baina 
nire adiskidearen eta zuon 
guztion laguntzarekin, nire 
semeak hobeto entzuten du 
orain.

Hala ere, ez naiz laguntza 
horretaz bakarrik berba egiten 
ari; izan ere, nire adiskideak 
eta zuek guztiok laguntza 
ematen diezue Ocosingoko 
(Chiapas) komunitate indigena 
zapatistei. Eskerrik asko, zuei, 
eta Yurren adiskideari, Nichim 
Antzetik (Emakumeen Lorea) 
kolektiboko adiskideak oso 
pozik daude-eta, eurek egiten 
dituzten artisau-produktuak 
erosi dizkiezue-eta.

Beste komunitate 
batzuetako adiskideak ere oso 
pozik daude Yurren 
adiskidearekin; izan ere, hark, 
besteak beste, botikak bidaltzen 
dizkie komunitateei.

Horregatik guztiagatik, 
eskerrik asko, guztioi! 
Borrokak aurrera segitzen du!

Kukutza 
gaztetxeari, arima 
errebeldeei…
Idoia Azkarate
antzuola

Esnatu bezain pronto, lehen 
notizia izan da, Kukutza 
gaztetxea desalojatzen ari dira.

Goizeko 5etan hasi omen 
dira eta oraindik ez dute lortu. 
Arima errebeldeak bizirik, 
nonbait, ezkutatuta.

Duela pare bat urte egon 
nintzen bertan, malabarren 
topaketa baten, umeekin joan 
ginen. Ikaragarria zen hango 
mugimendua, hango antolaketa. 
Urte luze hauetan, auzoan sortu 
duten alternatiba horizontal, 
sortzaile eta dinamizatzaile hau 
miresgarria dela deritzot. 
Arima pila txiki askok sortu 

dute Kukutza, gazte eta ez hain 
gazte, momentu gogorrak 
gaindituz, eztabaidatuz, 
elkarrekin hasiz, aldatuz.

Tailer pila bat zeuden 
bertan: mekanika, okintza, 
liburutegia, antzerkia, 
malabarrak, trapezioa, 
ekilibrioak, hizkuntzak, 
musika… Egunero, bazkaltzen 
ematen zuten, oso prezio 
eskuragarrian. Bigarren eskuko 
arropak zeuden bertan, behar 
zituenak hartzeko.

Espazio aske bat, non ez 
daukazun zergatik kontsumitu, 
non dirua ez den xedea, non 
ametsak gauzatu, non ideiak 
moldeatu, non sistema 
kuestionatu, non kapitalismoak 
ez zuen lekurik, non sistema 
patriarkala hautsi...

Eta orain zer? Ba, arima 
errebeldeek beste habia bat 
aurkituko dute eta sorkuntzak 
jarraituko du, beste leku baten, 
Kukutzan sortu den haziak 
fruitu ederrak eman dituelako.

Gazte eta ez hain gazte, 
eutsi goiari, ametsak ez 
dizkigute-eta zapuztuko.

Indarrak bidali nahi 
dizkizuegu, mendi puntatik, gu 
ere duela urte asko, ordu 
hauetan, gaztetxe bat 
defendatzen ari ginelako eta 
oraindik arima errebelde 
zantzu txiki bat daukagulako 
barnean.

Zorionak eta esker 
mila, Bergara!
leire Iruin
(bergarako udalaren izenean)
bergara

Larunbatean Monzon pastorala 
ikusteko aukera ezin hobea 
izan genuen Bergaran. Oso 
pastoral ikusgarria eta parte 
hartzailea izan zen bertaratu 
zirenen aldetik. Batek baino 
gehiagok holaxe zioen: 
"Zuberoan eguraldiak eta 
bertako zelaiak pastorala jantzi 
zuten bezalaxe, Bergaran, 
herritarrok eskaini diguzuen 
berotasuna izango dugu gogoan. 
Gustura hartu ditugu jeikialdi 
guziak eta lau orduak di-dau 
batean pasatu dira". Gertutik 

ikusi dugu larraindarrek egin 
duten lana pastorala prestatzen. 
220 biztanleko herri batek 
urtebetean zehar egindako 
entseguek fruitu hauxe eman 
dute. Zelako poza guretzat!

Baina bada Bergarako 
pastoraleko lantaldeak 
azpimarratu nahi duen alderdi 
bat, ikusten ez dena eta 
horrelako ekitaldietan ezkutuan 
geratzen dena. Bergarar askok 
egin duzuen ahalegina 
azpiegitura osatzen, loreak 
josten, etxeak eskaintzen, 
muntaketa lanak egiten, 
omeletak egiten, ardiak eta 
astoa ekartzen... 

Zuek izan ez bazinate, 
ezingo litzateke pastorala 
Bergarara ekarri. Plazera izan 
da zuekin guztiokin lana egitea. 

Edozein lan, erraz bihurtu 
duzue eta honexek eragin du, 
asteburu honetan, 
larraindarren eta  bergararren 
artean sortu den harremana. 

Ez alferrik zuberotarrek 
ekarri duten festa gogoa! 

Pastorala amaitu bai, afaria 
ere bai, baina parrandarako 
girorik ez zen falta izan. Igande 
eguerdia ondo pasata zegoen eta 
zenbaitzuk kalean gora, kalean 
behera zebiltzan, "besta untsa! 
Besta untsa!" esan eta esan. 

Denok ondo pasa dugu eta 
giro polita jarri duzue.

Lantalde honen ametsa 
litzateke ekitaldi honekin hasi 
den harremanak denboran 
irautea eta Iparraldea, 
orokorrean, eta Zuberoa, 
bereziki, ezagutzeko grina 
piztea. 

Zuen esku lagatzen dugu, 
badakigu horretan ere 
sakonduko duzuela-eta.

Zuberoan urtero egiten 
dituzte pastoralak eta nahiz eta 
ezingo diren askotan Bergarara 
ekarri, aukera polita eskaintzen 
dute iparraldea zein Zuberoa 
gertutik ezagutzeko.

Gure eskerrik beroena, aldi 
berean, Olaso Fundazioari, 
Kutxari eta urte osoan zehar 
pastoralaren inguruan lanean 
aritu den taldeari.

Lantaldearen partetik 
eskerrik beroenak eta huntsa 
izan.

Bihotzez, mila esker, eskaini 
diguzuen laguntzagatik.

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

monzonen pAstorALA
GoienA teLeBistA | sAio BereziA
irailak 24, 19:00 | irailak 25, 15:00 | irailak 26, 15:15

bAbEslEA: ArkAuZ AltZArIAk
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ENEkO AZkArAtE  |  arraSate

Dani Maeztu (Durango, 37 urte) 
Aralarrek Eusko Legebiltzarrean 
dituen hiru ordezkarietako bat 
da; exekutibako kide ere bada, 
eta baita zinegotzi Durangon ere. 
Aralarren bosgarren kongresuaz 
eta egungo politikaz dihardugu 
harekin.
Aralarrek V. kongresua egin du 
asteburuan. Zer moduz?
Aurretik beste batzar bat egin 
genuen, kongresuan eztabaida-
tuko ziren hainbat gai aurrera-
tzeko, bereziki azaroaren 20ko 
hauteskundeei lotuak. Eztabaida 
politiko sakona izan da eta pozik 
gaude emaitzarekin. 
Patxi Zabaleta aukeratu duzue 
Aralarko koordinatzaile, beste 
behin…
Ezohiko kongresua izan da eta 
beste bi urtez Patxi Zabaleta izen-
datu dugu koordinatzaile nagusi. 
Hegoaldeko exekutiba berritu eta 
koordinatzailea berritzea zen 
kongresuaren egitekoetako bat.
Asko berritu duzue zuzendari-
tza?
Bai, erdia-edo, gutxi gorabehera. 
Aurpegi berriak daude.
Datozen bi urteotan, "etorkizune-
ko ezker abertzale zibil eta zabala 
eraikitzearen alde" egingo duzue-
la diozue. 
Alderdi politikoa sortu baino 
lehen ere, ildo politiko moduan, 
Batasuna prozesuan, horixe defen-

datu zen, eta, gero, behin alderdia 
sortuta, hori izan da gure alder-
diaren leitmotiv-a azkeneko 10 
urteotan. Horixe bera da gure 
helburua aurrera begira ere, 
bereziki kontuan izanda ezker 
abertzaleko beste sentsibilitatean 
aldaketak egon direla.
Erabaki garrantzitsua hartu duzue, 
bilduko alderdiekin batera aurkez-
tea Espainiako kongresuko hau-
teskundeetara. Zergatik erabaki 
duzue hori?
Maiatzeko hauteskundeetan 
ikusi zen jendarteak ze pentsa-
tzen duen. Jendeak argi esan 
zuen indar metaketa beharrez-
koa dela ezkerreko eta abertza-
le direnen artean. Eta unea zela, 
baldintzak ematen zirela hori 
egiteko. Bilduk jaso zuen herri-
tarren babesaren zati handi bat. 
Gainera, ezker abertzaleko bes-
te sentsibilitateak egindako 
urratsak egokiak izan direla 
iruditzen zaigu. Hala ikusi du 
jendarteak ere. Une honetan, 
baldintza egokiak ematen dira 
indar metaketa hori egiteko, 
ikusita, gainera, Espainiako 
hauteskundeak direla. 
Erabaki horrek alderdikideen %70e-
tik gorako babesa jaso du, baina 
kritiko agertu direnak ere asko izan 
dira…
Normala denez, eta eskerrak, 
ahots kritikoak izan dira. Hartu 
dugun erabakia inportantea da. 

Baina kontuan izan behar da 
hasieratik dela Aralarren helbu-
rua ezker abertzale bakarra sor-
tzea. Lehenengo aldiz konfluentzia 
batera goaz ezker abertzaleko bi 
sentsibilitate nagusiak. Bestalde, 
Nafarroa ere eztabaidagunean 
izan da. Normala da eztabaida 
sutsuen ondoren hartzea eraba-
kia. 
gasteizko legebiltzarrerakoetan 
ere formula errepikatzearen aldeko 
zarete?
Ikusi beharko da. Baina gure 
helburua bada ezker abertzale 
bakarra osatzea, bada, horrek 
bere formula izango du, eta, bal-
dintza egokiak ematen badira, 
horren alde egingo du Arala-
rrek. 
koalizio berria EAJren nagusita-
suna hausteko moduan ikusten 
duzu?
Esaten badugu ezker abertzale 
zibil eta zabalak benetako alter-
natiba izan behar duela, esaten 
dugu pentsatzen dugulako herri 
hau ezkerrekoa dela hauteskun-
deek islatzen dutena baino, bai-
ta Bizkaian ere. Uste dut, bestal-
de, EAJk aukera bat pasatzen 
utzi duela abertzaletasunak ahots 
bakarra izateko Espainiako Kon-
gresuan.  
Nafarroan, bereziki, hautsak harro-
tu ditu bilduko kideekin batera 
aurkezteko erabakiak. Ze gertatu-
ko da Nafarroa bairekin?

Gure asmoa zen abertzale guztiak 
batera aurkeztea Nafarroan, eta 
hori jakinarazi genien Zabaltze-
ni eta EAJri. Bildu eta NaBairen 
baturarekin beste koalizio bat 
osatzea. Ezetza jaso genuen. Hor-
taz, nor bere aldetik joango da: 
gu Bildukoekin eta Zabaltzen eta 
EAJ batera. Argi daukat, edoze-
lan ere, ez aukera bat eta ez bes-
tea ez direla NaBai. 
Nafarroa bairen beste kideek, Zabal-
tzenekoek eta EAJkoek, aurreratu 
dute uxue barkos izango dela hau-
tagaia eta Nafarroa bai izenarekin 
aurkeztuko direla. 
Gehiegizkoa iruditzen zait EAJk 
eta Uxue Barkosen talde inde-
pendenteak bakarrik ordezkatu 
nahi izatea NaBai. Ez da zuzena. 
Nafarroako jendarteak jakingo 

du ezberdintzen aukera ezber-
dinak. 
"EtAren garai armatua gaindituta" 
dagoela esan berri du Pello urizar 
EAko idazkari nagusiak. Hala dela 
uste duzu?
Ez nintzateke ausartuko hori 
esatera, besteak beste, ETAk 
behin betiko su-eten edo armak 
uztea ez duelako iragarri. Hala 
ere, oraingo egoera ezberdina 
da, ezker abertzaleak hausnar-
keta sakona egin eta bide poli-
tiko eta baketsuen aldeko estra-
tegia  soilik aukeratu duelako. 
Bide onean gaude. Jendarteak 
maiatzaren 22an bidalitako mezua 
argia da eta mezu horri bizkarra 
ematea sekulako akatsa izango 
litzateke.
Zelan baloratzen duzu Otegi, Diez 
usabiaga, Zabaleta eta abarren 
aurkako epaia?
Atzera egitea da. Baina aurrera-
pausoa ere bada. Ematen du bes-
te garai bateko epai baten aurrean 
gaudela. Irizpide eta argumentu 
politikoak bakarrik ditu epai 
honek. Ezin ulertzekoa da. Bes-
tetik, ezker abertzaleak berretsi 
egin du hartutako estrategia. 
Hori da alde positiboa. 
Epai horrek baldintzatu egiten du 
sorturen legeztatzearen inguruan 
Espainiako Auzitegi konstituzio-
nalak hartu beharreko erabakia? 
Ez dut uste, nahiz eta zaila den 
jakitea zer egingo duten Espai-
niako auzitegiek. Epaitegi Kons-
tituzionalak beste era bateko 
jurisprudentzia eman du. Gaine-
ra, Europan ere badira beste 
epaitegi batzuk eta kontuz ibili 
beharko dute. Arlo juridikotik 
begiratuta, uste dut Sortu legez-
tatuko dutela, edo beharko luke-
tela, baina…
bateragune delako horretan zigor-
tuetako bat Miren Zabaleta Patxi 
Zabaleta zuen koordinatzailearen 
alaba da. Zelan dago Patxi Zaba-
leta?
Txarto. Bere alaba da zigortu 
dutena. Hainbat urte egon da 
politikan eta ezker abertzalean, 
eta halako egoera zailak gertu-
gertutik bizi izan ditu, baina ez 
lehen pertsonan, orain bezala.
bake prozesua geldi dagoela diru-
di, ez atzera eta ez aurrera…
Bake prozesua den bitartean, 
gaitz erdi. Ez dut inoiz bizi hala-
ko su-eten luzerik. Gatazka poli-
tiko baten aurrean gaude. Presoak 
daude, biktimak daude, legez 
kanporatzeak… Tentu eta sen-
tsibilitate handiz jokatu behar 
da. Eta behin betiko su-etena ere 
etorri beharko litzateke. Horretaz 
gain, Estatuak ere urratsak egin 
beharko lituzke, euskal jendarteak 
horixe eskatzen diolako. 

Dani Maeztu, oraingo astean, Arrasaten.  |  eNekO azkarate

Dani Maeztu | aralarko exekutibako kidea eta legebiltzarkidea gasteizen

"bildukoekin goaz, gure helburua ezker 
abertzale bakarra osatzea da-eta"

maeztuk dio maiatzaren 22ko hauteskundeetan jendeak esan zuela 
"indar metaketa beharrezkoa" dela ezkerreko eta abertzaleen artean

"EAJk aukera bat 
pasatzen utzi du, 
Espainiako 
kongresurako"

"Nafarroako 
jendarteak jakingo 
du ezberdintzen 
aukera ezberdinak"

"Arlo juridikotik 
begiratuta, sortu 
legeztatu beharko 
lukete, baina..."

"Estatuak urratsak 
egin behar ditu; 
euskal jendarteak 
hori eskatzen dio"
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h e r r i ta r r a k

e
guzki taldea bazter ugari 
alaitutakoa da, Aramaion, 
inguruko herrietan, baina 

baita kanpoan ere. Batzuekin eta 
besteekin jotzen ibilitakoa, lagun 
zituenak uzten joan arren Niko-
lasek hor jarraitzen du.
Soinua izan duzu afizio gogorrena, 
oker ez banago.
Bai. Baina egia da txistuarekin 
hasi nintzela mutikotan. Ardiak 
ere bagenituen baserrian, eta, 
haiek zaintzen nituen bitartean, 
txistua jotzen nuen bazter batean. 
Zazpi zulodun txistua nuen, hezu-
rrezkoa. Baina behin, Eguzkie-
rripako jaietan Angiozarko itsua
-k, Felix Arantzabalek, esan zidan 
soinua jo beharko nukeela. Nik 
esan nion baserritarra nintzela 
eta ezingo nuela ikasi, eta hark 
baietz, baserritarrak zirela one-
nak.
Eta horrela hasi zinen ikasten, Felix 
Arantzabalekin...
Angiozarko itsua-k ondo jotzen 
zuen, beldurgarri. Domeketan, 
bizikleta hartu eta Eguzkierri-
patik bizikletan joaten nintzen 
Arrasatera. Tren geltoki inguruan 
uzten nuen bizikleta eta trenez 
Eibarrera joaten nintzen. Pare 
bat orduan ibiltzen ginen eta gero 
kalera irteten ginen biok; itsua 
nola zen, lagun egiten nion haren 
adiskideak topatu arte. Gero, 

trena hartu, eta Arrasatera eta 
handik bizikletaz etxera.
Ahalegin handia egin behar izaten 
zenuen, hortaz, ikastera joateko...
Beharko egin. Esaten zidan: "Pie-
za hau ikasi egin behar duzu 
datorren asterako". Eta ikasi egin 
behar! Haserre ez zidan egiten, 
baina ikasten ez banuen bi ordu 
beharrean hiru orduko eskolak 
egiten genituen hurrengoan. Men-
dekua moduan hartzen zuen, 
baina onerako zen gero. Eta bes-
te gauza bat: itsua izan arren 
igerri egiten zigun paperari begi-
ra ez bageunden: "Nora begira 
hago?!", esaten zigun.
Eta behin ikasita, kilometro asko 
egin dituzu soinuarekin?
Bai. Garai batean ikusi egin behar 
zen gure agenda, egunero izaten 
genituen saioak batzutan. Kan-
pora ere joaten ginen, Deriora, 
Lezamara, Larrabetzura... Auzo 
batera joaten ginen, eta gero bes-
te denetan jo behar izaten genuen. 
Eta gero handik zuzen lanera 
joaten nintzen Zerrajerara. Goi-
zeko 04:00etan irten eta zuzen 
lanera.
Eta zortzi ordu lanean? gogorra 
izango zen ba...
Gogorra? Horixe! Neuk bakarrik 
dakit hori. Besteak baino ordu-
bete lehenago joaten nintzen 
gainera, mantenuan lan egiten 

nuelako eta lankideak etortzera-
ko labeak martxan jarri behar 
nituelako. Eta arratsaldean, agian, 
beste norabait berriro, ezkontza-
ren batera edo...
Zeintzuk zineten taldean?
Ilobekin ibili nintzen asko. Oso 
gustura. Sekula ez genuen ara-
zorik izan. Seme bezala nituen, 
kasu egiten zidaten denean, eta 
nik ere bai haiei.
Eta orain, jotzen duzu?
Bai, baina urrutira ez naiz joaten. 
Gauez ibiltzeko-eta ditugun erre-
flexuekin! Lagun artean bai, jotzen 
dut, eta erromerian edo ezkon-
tzetan. Entseatu ere astean hiruz-
palau aldiz egiten dut, bestela 
gogortu egiten dira hatzapa-
rrak.
Ehiza omen duzu beste afizio 
bat...
Asko ez naiz ibiltzen. Uso den-
boran bakarrik. Kurtzeta ingu-
rura-eta gustatzen zait joatea, 
noizean behin usoren bat ekarri 

eta... Onena izaten da ogitartekoa, 
satoa eta goiza pasatzea lagun 
artean.
Elkarte baten fundatzaileen artean 
ere bazaude...
Bai, Kazatxo. Txabola zahar bat 
zegoen, eta geuk egin genuen. 
Orain 25 bazkide gara eta oso 
gustura ibiltzen dira. Mendi ingu-
ruan dago, eta uste dut jana ere 
goxoagoa egoten dela. Askotan 
juntatzen gara han, hamarretakoa 
egiten.
Eta sukaldean, zeuk egiten duzu?
Bai, zortzi-bat laguni neuk ger-
tatzen diet. Eurek ardiekin men-
ditik buelta egiten duten bitartean 
prestatzen dizkiet txorizo, arrau-
tza, urdaiazpiko eta halakoak. 
Honez gain, beste koadrila batzuei 
ere prestatzen dizkiet bildotsa, 
bakailaoa edo dena delakoa. Gene-
roa erostera Arrasateko azokara 
joaten naiz, eguazten eta eguba-
koitz, niretzako eta beste batzuen-
tzat ekartzera. 

Nikolas Gardoki, soinua jotzen etxean.  |   JuleN iriONDO

nikolas gardoki  ia 50 urte egin zituen lantegi 
berean lanean, baina ogibidea afizioarekin 
partekatzen zuen beti, loaren kaltetan izanda ere. 
Oraindik ibiltzen da soinuarekin.  |  JulEN IrIONDO 

"goizaldera saioa 
amaitu eta 
zuzenean joaten 
nintzen lanera 
Zerrajerara"

"Hasi txistuarekin 
hasi nintzen: ardiak 
zaindu bitartean 
jotzen nuen"

"bizikletaz joaten 
nintzen Arrasatera, 
eta trenez Eibarrera 
soinua ikastera"

nire herriAn

BArAjuenGo 
ArGiteriA

ApArkALekurik 
ez BArAjuenen

:)

:(

Orain arte ia argirik gabe 
egon gara gure auzoan, 
Barajuenen. Baina jarri 
dute argiteria, eta oso ondo 
dagoela esango nuke. Orain 
arte, genituen argi apurrak 
itzalita egoten ziren sarri. 
Farolak itzali egiten ziren, 
eta akabo! Alde horretatik 
hobera egin dugu 
Barajuengo auzoan, eta 
eskertzekoa da, hobeto 
gaude-eta orain.

Auzoan faltan sumatzen 
dut, eta diote autoa 
aparkatzeko gune bat egin 
behar dutela eliza 
inguruan. Hileta 
dagoenean-eta ez da 
lekurik egoten autoa 
uzteko, batzuek 
Azkoagaraino joan behar 
izaten dute. Ea, bada, 
esandakoa bete eta 
berehala egiten dituzten 
aparkalekuok.

ArAmAio

d u e l a  5  u r t e

Debagoieneko ospitale berriaren 
proiektua aurkeztu zuen Gabriel 
Inclan Osasun sailburuak. 

Ospitaleak 74 ohekoa izatetik 
120koa izatera pasa behar zuela 
iragarri zuten arduradunek, bai-
ta espezialitate berriak hartuko 
zituela ere. Etxeko ospitale zer-
bitzua sortuko zela ere eman 
zuten aditzera.

ospitale berria martxan
2006-09-28

d u e l a  1 0  u rt e

Frantziatik ekarritako radardun komuna 
ipini zuten Arrasateko Seber Altube plazan. 
Gaur egun bezala, inguru hartan joan-eto-
rrian herritar ugari ibiltzen zela-eta eraba-
ki zuen Udalak komuna han jartzea. 

Komunaren berezitasuna: barruan jen-
derik baden jakiteko radarra edukitzea eta 
inor egon ezean garbiketa automatikoki 
egitea. Gutxituendako egokitutako zerbitzua 
zen, gainera, jarri berri zutena.

2001-09-24

komun publiko radarduna
Bergaran Kataibiako plaza eta inguruak 
urbanizatzeko proiektuari onarpena eman 
zioten. Erabaki zuten lehenengo epean 
Santa Marina eliza osteko plaza urbanizatzea, 
47 milioi pezetako aurrekontuarekin.

Andoni Sistiaga arkitektoaren proiektuak 
jasotzen zuen eliza osteko zabalgunean 
oinezkoendako plaza eraikitzea, Santa Mari-
nako zubia zaharberritzea eta eliza eta 
Usondoko parkea elkartzea.

2001-09-24

kataibiako proiektua, onartuta

Komun publikoa jartzen.  |   ubaNe maDera
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H e r r i a k

MIrArI AltubE  |  aretxabaleta

Gure etxeak nahi ditugu! lelopean, 
Txarapea ibilbideko 1. eta 2. etxe 
blokeetako lanen egoera salatu eta 
lehenbailehen bukatzeko eskatu 
zuten hainbat herritarrek eguaz-
tenean.

Deba ibaiaren beste aldean, 
sasoi baten ortu emankorrak eta 
zelai berdeak zeuden mendi maga-
lean, etxe mordoa egin dituzte 
azken zazpi urteotan. Eguzkienea 
promozioa izendatu zuen Bruesa 
Taldeak lanak hasi zituenean, eta 
420 etxe inguru daude Txarapea 
ibilbide horretan. Horietatik 100 
bat babes ofizialekoak dira; erdiak 
hilabete honetan bertan banatuko 
dituzte eta gainerakoak, datorren 
martxo inguruan. 

Gainerako 320 etxeak hamar 
bloketan banatuta daude; 40 ingu-
ru libreak dira eta besteak, 280, 
etxe tasatuak. Euskal Autonomia 
Erkidegoan Udalak bultzatutako 
lehenengoetako etxe tasatuak zire-
la iragarri zuten bere garaian. Etxe 
tasatu horien zozketa 2004ko aben-
duaren 22an egin zuten, eta, ia 
zazpi urte pasatu badira ere, orain-
dik bukatu barik daude bloke guz-
tiak. "Bukatu barik, lanak geldi eta 
ezer garbirik ez dakigula", diote 1. 
eta 2. zenbakidun blokeetan etxeak 
dituztenek.

Lanak geldi ekaina ezkero 
Ekaina ezkero lanak geldi daude 
kiroldegiaren atzeko partean dau-
den 1. eta 2. blokeotan; bizilagunen 
esanetan, "Bruesak egin beharre-
ko ordainketak ez dituelako egin". 
Uztailean Kutxa eta administra-
tzaile konkurtsala akordiora iritsi 
zirela zabaldu zuten komunikabi-
deek, eta abuztuan akordio hori 
sinatu eta irailaren 1ean hasiko 
zituztela berriro lanak. Akordio 
horrek, baina, irailaren 2an jaso 
zuen Kutxako estamentu gorena-
ren oniritzia, eta oraindik sinatu 
barik dago; eta bien bitartean, 
lanak geldi: "Epaile baten sinadu-
raren zain daudela aurrera egite-
ko da esan diguten azkena, baina 
jakin ez", diote.

Hori horrela, bi bloke horieta-
ko bizilagunak kezkatuta, gogai-
tuta eta asko etsita daude etxeen 
bukaerarik ez dutelako ikusten: 
"Zazpi urte pasatu dira, zazpi! Bizi-
lagunok denetariko egoerak bizi 
izan ditugu. Etxebizitzen erdia 
ordaindu behar izan dugu, eta, 

aldi berean, jendea alokairuan 
dago aspaldidanik, horrek daka-
rrenarekin. Etxebizitza erdia 
ordaindu ahal izateko askok zubi
-kredituak eskatu behar izan dituz-
te, eta urte hauetan guztietan 
interesek gora egin dute".  Horre-
gatik guztiagatik egin dute elka-
rretaratzea, "nahiko da" esateko.

Argibiderik ez zazpi urtean 
Bukatzeko dauden blokeotako lanak 
oso motel joan dira. Zozketa egin 
eta obra baimena lortzerako hiru 
urte pasatu ziren, eta lanak has-
terako 2008ko uztaila zen. Lanok 
bi urtean bukatuko zituztela ira-
garri zieten orduan, eta sei hila-

beteko luzapena gehitu, badaezpa-
da. Burukominak, baina, iaz hasi 
ziren, ekainean lanok eten egin 
zituztenean eta ondoren, azaroan, 
Bruesa Construccion lege konkur-
tsalean sartu zenean. Kutxak bere 
gain hartu zituen, gero, gremioei 
egin beharreko ordainketak, eta 
abenduan lanei ekin zieten berri-
ro. Martxoan, baina, beste geldial-
di bat etorri  zen, astebetekoa hura, 
eta azkena ekainean. 

Bizilagunek, kezkatuta lanen 
nondik norakoekin, gertutik egin 
diete jarraipena azken urtean, 
nahiz eta oso argibide gutxi jaso: 
"Bizilagunok salatzen dugu urte 
hauek guztiak zain egotearekin 
batera izan dugun informazio fal-
ta. Eta gaur egun mesfidantza 
handiz hartzen ditugu iristen zaiz-
kigun berriak", diote. Pazientzia 
eta borondate ona soberan izan 
dituztela zazpi urteotan gaineratu 
dute, baina dagoeneko "nekatu" 
dira eta "gure etxeak nahi ditugu" 
diote.

udalaren erantzukizuna
Bestalde, Aretxabaletako Udalari 
"inplikazio handiagoa" eskatu gura 
izan diote, "euren erantzukizuna 
ere badelako". "Batetik, herritar 
mordoa gaudelako etsipen egoera 
honetan, eta bestetik, udal etxe 
tasatuak direlako; hau da, Udalak 
sustatutako etxeak". 

Astelehenean, hain zuzen, Are-
txabaletako udaletxean izan ziren 
eskatzeko osoko bilkura baten gaia 
azter zezala udalbatzak. "Udaleko 
ordezkari guztiek gure kezka eta 
egoera ezagut dezaten nahi dugu; 

baina jakin dugu ez dutela gure 
eskaera onartu", zioten elkarreta-
ratzea baino lehen, eta ez zeuden 
batere gustura erabaki horrekin. 

Eguaztenean, elkarretaratzean 
bertan, Ana Bolinaga alkatea ager-
tu zen azalpenak emateko gertu: 
"Udalak ez dauka zeresanik kontu 
honetan. Erabakia epaile baten 
eskuetan dago eta udalbatzak ezin 
du inolako erabakirik hartu horren 
aurrean". Eta gaineratu zuen Uda-
laren eskuetan dagoen guztia egiten 
saiatu izan direla beti, "etikoki" 
hala dagokiola uste duelako: "Uler-

tzen dut haserrea, baina adminis-
tratzaileari deitu diogu, Kutxari 
ere bai, eta guk ezin dugu gehiago 
egin".

ekimen gehiago aurrerago
Elkarretaratzea "haserrealdia 
publikoki erakusteko lehenengo 
pausoa" izan dela adierazi dute, 
eta aurrerantzean ekimen gehiago 
egingo dituztela iragarri.

Bestalde, Bruesa eta Kutxako 
ordezkariekin berba egin eta iritzia 
jasotzen saiatu da GOIENA, baina 
ez du lortu. 

txarapea ibildideko 1. eta 2. blokeetako etxeen jabeak oso kezkatuta eta gogaituta daude

elkarretaratzea egin dute, asteon, egoera salatzeko; beste ekimen batzuk ere egingo dituzte

Zazpi urteren ostean, etxeak bukatu 
barik, lanak geldi eta erantzunik ez

Txarapea ibilbideko 1. eta 2. blokeetako bizilagunak euren etxeen aurrean elkartuta, eguazten arratsaldean.  |   m.a.

AretxABALetA

Etxeen gaineko kronologia

2004.12 Etxebizitza tasatuen 
zozketa kiroldegian.

2005.06 Etxe aukeraketa eta 
lehen ordainketa.

2007.12 Obra baimena lortzea 
1. eta 2. blokeak egiteko.

2008.02 Salerosketa 
kontratua sinatzea.

2008.07 "Soka botatzea" 
edo lanak hastea; etxeak 
bukatzeko epea, 2 urte.

2010.06 Lanak geratuta.

2010.07 Bruesa 
Construccion lege 
aurrekonkurtsalean sartuta.

2010.11 Bruesa Construccion 
lege konkurtsalean sartuta.

2010.12 Lanak martxan, 
Kutxak bere gain hartuta 
gremioen ordainketak.

2011.03 Egunetako geldialdia.

2011.05 Bruesa Inmobiliaria 
lege konkurtsalean sartuta.

2011.06 Lanak geratuta.

2011.07 Kutxaren eta 
administratzaile 
konkurtsalaren arteko akordioa.

2011.09 Kutxak oniritzia 
eman akordioari, baina lanak 
oraindik geldi.

esAnAk

"bizilagunok 
salatzen dugu 
zain egon 
beharra eta 
informaziorik ez"

a M a i a  a r r oyo   |   b i z i l a g u n a

"Epaile baten 
sinaduraren 
zain daudela 
diote, baina 
jakin ez"

a M a i a  a r r oyo   |   b i z i l a g u n a
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Antolatzailea Laguntzaileak

IZENA EMATEA epea: URRIAK 7
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GAZTE BULEGOA:  943 25 20 65
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URRIA - EKAINA, ASTELEHENETAN

2011 - 2012
ikastaroak

1. mailako ordutegia: 18.30 - 20.00

HASIERA: urriak 10

Hiru maila

I
parraldea eta hegoaldea. 
Iparra non daukagun ez 
dakigun arren, mundua 
bereizten duen marra gar-

bia da. Gure pentsamendu 
mendeBALDARrak ertz uga-
ri ditu, hegokoALDEkoak 
arantza eta zauri asko, baina 
aukera ugari. 

Iparraldean iparra galdu-
ta gabiltza, eta hegoaldean 
hego berriak aurkituz ari 
dira, haien iparra Hegoan 
kokatuz. Nuestro norte es el 
Sur ,  aldarrikatzen dute 
askok. 

Hegoaldeko herrien erri-
mak iristen zaizkigu belarrie-
tara, eta iraganeko harriak 
pilatzen zaizkigu gerrian. 

Arrazoia nork duen gal-
detzen dugu, ipar eta hegoa-
ren arteko gerrei begira gau-
de, arrazoia nork nori eman-
go zain. 

Ipar eta Hegoaren arteko 
marrak handitzen doaz, bai-
na bietako jende masak nahas-
ten doaz poliki-poliki, marra-
ren bi ertzetan, jende uholde 
berriak marraztuz. 

Pentsamenduak nahastuz, 
batzuen miseriak, eta bestee-
nak, marraren bi aldeetako 
plazatan azaltzen hasi dira. 
Lana kentzera datozen etor-
kinak daude gure plazetan eta 
egiaren jabe diren adituak 
goaz haien plazetara, lan eta 
etorkizun oparoa eskaini guran, 
burukominak oparituz. 

Bitartean gehientsuenak 
marraren gainean dihardugu, 
gutako batzuk urrutiko lurre-
tan opor egunak erosiz eta 
haietako asko itsasarteetako 
itsasoetan, aireportuetako 
aduanetan edo gizakien tra-
fiko ezkutuetan bizitzak sal-
duz. 

MendeBALDARrak 
eta HegoALDEAK

"Iparraldean iparra 
galduta gabiltza; 
hegoaldean, hego 
berriak aurkituz"

n i r e  u s t e z

OIHAN 
ZubIZArrEtA

O h a r r a k

1949An jAiotAkoen irteerA
Urriaren 22an irteera egingo dute 
1949an jaiotako arrasatearrek. 
09:00etan irtengo dira Garibai 
geltokitik, Zerainera joateko. 
Lore eta Zabaleta dendetan eman 
behar da izena; 30 euro ordaindu 
behar da. 

mAtrikuLAzioA zABALik etA 
LehiAketA euskALteGiAn
Udal Euskaltegiak lehiaketa 
abiarazi du. 16 urtetik gorakoek 

har dezakete parte; hilaren 26an 
hasiko da eta urriaren 14an amai-
tu. Informazio gehiago www.
udaleuskaltegiak.net webgunean. 
Bestalde, ikasturte berrirako 
matrikulazio epea zabalik 
dago.   

oDoL emAteAk
Irailaren 27, 28 eta 29an eta urria-
ren 4, 6, 7, 11 eta 13an odola ema-
teko aukera. Osasun zentroan 
izango da, 16:30etik 20:00etara. 

yoGA ikAstAroA
Yoga ikastaroa antolatu dute. 
Honako hau da helbidea: Bañez 
Doktorea kalearen lehen zenbakia, 
Txindoki dorrea. Astelehen eta 
eguaztenetan 09:30etik 11:00etara 
(Maitegatik galdetu) eta martitzen 
eta eguenetan 14:30etik 16:00eta-
ra (Anagatik galdetu) izango dira 
klaseak. 

Harremanetarako 635 710 616 
(Maite) edo 943 78 31 26 (Ana) 
telefonora deitu behar da.

Ibai-Artek Merkataritza Berdea-
ren aste barruan zozketatu dituen 
erosketa orgen –erosketa karroak– 
irabazleak jakinarazi ditu. Orgak 
bihar banatuko dira: Seber Altu-
be plazan, Rural Kutxaren aurrean, 
13:15ean. Asteko ekitaldi bat ber-
tan behera utzi behar izan dute: 
merkataritza arlo profesionalei 
zuzendutako jardunaldia. 

Ibai-Artek jakinarazi du 
100 erosketa-orgen 
irabazleak nortzuk diren

Bateragune auzia salatzeko 
Bildu, Aralar, euskal sindi-
katuek eta beste eragile sozial 
batzuek zapaturako Bilbon 
deitu duten manifestaziora 
joateko autobus txartelak Ira-
ti tabernan jarri dituzte salgai, 
zortzi eurotan. 

Autobusa Garibai geltoki-
tik irtengo da, 16:00etan. 

Autobus txartelak 
salgai, Bateragune 
auzia salatzeko 

JOkIN bErEZIArtuA  |  arraSate

2011ko irailaren 21a ez dago uler-
tzerik Kukutzaren hustearen 
albistea barik. Bada, Bilboko 
Errekalde auzoko gaztetxe barruan 
erresistentzian aritu zirenen 
artean lau gazte arrasatear zeu-
den. Azkena 20:00etarako aske 
zegoen. Beste atxilotu batzuei 
ondasunen usurpatzea, autorita-
tearen aurkako atentatua eta 
erresistentzia egotzi badiete ere, 
arrasatearrei usurpatzea egotzi 
diete. Lauretako batek adierazi 
digunez, halakoetan leporatzen 
den minimoa da. 

Egun luzearen ostean "ondo" 
zegoela esan zigun lauretako batek: 
"Aipagarriena da Kukutzaren 
aldeko elkartasun uholdea. Arra-
saten ere mobilizazioak izan dira 
eta eskertzen da jendearen eran-
tzuna. Itzela izan da, eskerrik 
asko!". Bizitakoen gainean hona-
koa dio: "Ertzainek jarrera oso 
oldarkorra izan dute uneoro. 
Kanpoan banatu dute egurra batez 
ere; gu mehatxatu bai, eta bela-
rrondoren bat edo beste ere, bai-
na jipoitu ez". Bertan zegoen 
Arrasateko gaztetxeko kide batek 
kanpoan bizitakoak kontatu diz-
kigu: "Plazara heldu eta minutu 
bat ere ez dugu egin. Korrika 
egin behar izan dugu, pilotakada 
eta porra-kolpeez ihesi. Gero, 
jarrialdia egin dugu eta horri ere 
oldarkor erantzun dio Ertzaintzak. 
Hainbat zauritu izan dira". 

Albistea, bolbora balitz bezala
Kukutza husteko asmoz 05:30 
aldera heldu zen Ertzaintza eta 
bolbora balitz bezala zabaldu zen 
albistea. Adibide bat: 11:40rako 

Espainia mailan trending topic 
zen gaia twitterren; hau da, Rekal-
de eguneko hitz-gako erabiliene-
takoa izan zen sare sozialean. 
11:00 aldera hustu zuten gazte-
txea. 

manifestazioa, ahoz aho 
Bilbon 5.000 lagun elkartu ziren 
eguazten arratsaldeko manifes-
tazioan eta atzo ere izan ziren 
mobilizazioak. Bada, Arrasatera 
ere heldu zen protesta. Atxilotuak 
askatzeko eta Kukutzaren alde, 
70 bat lagun elkartu ziren ahoz 
aho zabaldu zen manifestazioan. 
Ordu erdi eskas iraun zuen, alde 
zaharrean barrena.  

Eguaztenean egindako manifestazioa, Arbolapetara heltzen.  |   JOkiN bereziartua

esAnAk

"kanpoan egurra 
banatu dute; gu 
mehatxatu bai, 
baina jipoitu ez"   

g a Z t e  a r r as at e a r r a    |   at x i l o t u a

"Elkartasun uholdea itzela 
izan da, eskerrik asko!" 
kukutzan izandako lau arrasatearrak, egun berean aske J.b.  |  arraSate

Udala pozik dago atzo amaitu 
zen Mugikortasun Astearekin. 
Aurten ere Birzikleta Azoka 
izan da ekitaldi arrakasta-
tsuena: "Jende ugari gertura-
tu zen. Azoka hasi baino 
ordubete lehenago jende asko 
etorri zen zer zegoen ikuste-
ko eta artikuluak aukeratze-
ko. Urtez urte igartzen da 
azokak duen hedapena eta 
zein interes pizten duen herri-
tarren artean. Inguruko herrie-
tako jende ugari ere etorri 
zen", adierazi du Nerea Lazpiur 
Udaleko Garapen Iraunkorre-
ko teknikariak. 

Emisio txikiko ibilgailuei 
dagokienez, interesa piztu 
zutela dio Lazpiurrek: "Batez 
ere bizikleta elektrikoek eta 
auto elektrikoek. Probatzeko 
aukera egon zen eta herrita-
rrak harrituta gelditu ziren 
bizikletek daukaten potentzial 
eta erabilgarritasunarekin 
eta baita autoen erosotasun 
eta kalitatearekin ere". Dome-
kako bizikleta biran ohi bai-
no jende gutxiago egon zen, 
eguraldi eskasak eraginda. 

Autoan elkarrekin joatea 
Udalak datu zehatzik ez badu 
ere –datorren astean izango 
dituzte–, hiri autobusa gehia-
go erabili da aste horretan, 
"nabarmen". Eta autoan elka-
rrekin joateko ohitura irailean 
"asko" hazten dela dio: "Gabo-
netan ere bai, baina irailean 
batez ere". 

Udala pozik 
Mugikortasun 
Asteak eman 
duenarekin
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'Saperokerixak' komikiaren bigarren zenbakia atera du 
AEDk, euskalkia gazteengana hurbiltzeko helburuaz
Apirileko lehen zenbakiaren ostean, AEDk Saperokerixak komikiaren 
bigarren zenbakia kaleratu du. Webgunean eta sare sozialean zintzi-
likatzeaz gain, herriko ikastetxeetara ere bidali dute eta "berandu 
barik" kalean gazteei zuzenean banatzea da euren asmoa. Helburua 
da gazteei euren hizkuntza-jarreren inguruan pentsaraztea –egunero-
ko egoerak komiki bidez erakutsiz– eta gazteei Arrasateko euskalkia 
hurbiltzea. Urtea amaitu baino lehen beste bi zenbaki atera gura 
dituzte. 

J.b.  |  arraSate

Martitzenean ireki ziren Musa-
kola, Erguin eta San Andresko 
gazte txokoak. Gaztetxokeroek 
eman diote hasiera ikasturte 
berriari, beraz. Bada, dagoeneko 
antolatu dute ikasturte berriko 
lehen ekintza. Udako oporrak eta 
udalekuak atzean utzi arren, "egun 
ahaztezin" horietan bizitakoak 
gogoratu nahian, eta berriro uda-
lekuetako giro ona berreskura-
tzeko, udalekuetako jaiak anto-
latu dituzte egoitza bakoitzean.   

musakola eta erguinen gaur 
Lehen txandan joan zirenek 
Erguingo gazte txokoan izango 
dute hitzordua eta bigarren txan-
dan joan zirenek, berriz, Musa-
kolako gazte txokora jo behar 
dute, egun eta ordu berean. 

Ikasturteari begira azken urtee-
tako dinamikari eutsiko diotela 
dio Lander Juaristi arduradunak: 
"12 eta 17 urte arteko gazteek anto-
latuko dute gazte txoko bakoitzaren 
jarduna, eurek antolatuko dute 
euren aisialdia". 

Udalekuetan bizitakoak gogoratzeko 
jai berezia gaur gazte txokoetan

Orioko udalekuetan egon zirenendako jaia egingo dute gaur.  |   txatxiliPurDi

JOkIN bErEZIArtuA  |  arraSate

Gero eta hurbilago dago urriaren 
7a, hileko lehen egubakoitza. Eta, 
beraz, Arrasateko Ama Birjina 
kutunenaren jaia: Maritxu Kajoi. 
35 urte beteko ditu aurten jaiak, 
eta, horregatik, Komisiñuek zer-
bait berezia egin nahi izan du. 

Zer? Bada, kantu berria ate-
ra dute. Honela azaldu digu Ene-
ko Barberenak, Komisiñueko 
kideak: "Maritxu nora zoaz herri 

kantua badago, Euskal Herri 
osoan ezaguna dena. Bada, aur-
ten jaiak 35 urte betetzen ditue-
nez, arrasatearrok egun Maritxu 
Kajoi nola bizi dugun islatu gura 
genuen. Hau da, jai herrikoia 
dela, arrasatearrok bereziki uler-
tzen duguna". 

ez du betikoa ordezkatuko
Arrasatearrek sortua, Arrasaten 
grabatua –Shot! estudioan– eta 
bereziki arrasatearrendako izan 
arren, jaiarekin bat egingo duten 
ororendako egin dute abesti 
berria. Nobenaixuen –irailak 
30– aurkeztuko dute jendaurrean.  
Kantu berriak, baina, ez du beti-
koa ordezkatuko –ondoko koa-

droan, QR ira-
kurgailu batekin, 
abestia entzun 
daiteke–: "Noski, 
betiko herri kan-
t u a  a b e s t e n 

jarraituko dugu", dio Barberenak. 
Kantua auzolanean sortu da. 
Komisiñueko Eneko Barberena, 
Jokin Labaien eta Iraitz Agirrek 
egin dituzte hitzak eta hitzok 
Never Surrender taldeak Dragoi 
Alde txarangakoekin batera musi-
katu ditu. 

Kolaboraziorik, noski, ez da 
falta izan: Ines Osinaga (Gose), 
Arkaitz Biain (Anger), Ainara 
Kortabarria (Ain_1), Iñaki Gurru-
txaga Harristi, Amaia Arginzoniz 
(Los Cretinos) eta Olatz Urkiak 
(TransitBlues), besteak beste, euren 
ekarpena egin dute. 

nobenaixuen aurkeztuko dute 
"Betikoa baino kantu parrandaza-
leagoa da; pozik geratu gara, jaia-
ri beste ekarpen bat da. %100 
arrasatearra da. Oso esker onekoak 
gara abestian parte hartu duten 
guztiekin", dio Barberenak. Arra-

sateko Shot! estudioan grabatu 
dute Iñaki Bengoaren gidaritzapean 
eta Mamia estudioan masterizatu, 
Jonan Ordorikarekin. Bada, herri-
tarren artean ahalik eta gehien 
zabaldu gura dute; Nobenaixuen 
aurkeztuko dute. 

'MKJ kantue': Maritxu Kajoi eguna 
nola bizi dugun azaltzeko abestia 
Jaiak 35 urte beteko dituela-eta abesti berria atera du komisiñuek

Never Surrender eta Dragoi Alde txarangakoak, dotore-dotore.  |   kOlDO CarrillO

Diskoaren azala.  |   maritxu kaJOi kOmiSiñOa

arrasate

PERFIL GUZTIAK | MINTZA TALDEAK | ALFABETATZE | AUTOIKASKUNTZA 
Garibai 14, Arrasate

euskara ikasi eta euskaraz jakingo duzu

DEBAGOIENAKO AEK  EUSKALTEGIA
ARRASATE

MATRIKULA zabalik,  2011-9-30era arte
Goizez, 11:00etatik  13:00etara

Arratsaldez, 18:00etatik 20:00etara

Bekak Arrasateko Udalaren eta HABEren laguntzaz!
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Biodantzako profesionalen prestakuntza eskola
Hasiera urriaren 22-23an

1. Modulua: BIODANTZAREN MODULU TEORIKOA

Informazioa:

679 44 12 29  

Ate irekiak: Irailaren 28an,
19:30etik 21:30era 
Arrasate Yoga Elkartean

(Altamira)

Aukeratu bizi izateko espazio libre bat

Rakel Ampudia
Euskal Herriko biodantzako profesionalen prestakuntza eskolaren zuzendaria

 Asteazkenero
19:30etik 21:30era

Arrasate Yoga Elkartean
(Altamira)

Irailak 25ean
Biodantza Tailerra
Arantzazu (Oñati)

10:00-12:00

943 78 71 65
639 01 69 69

PATXI 
CASTRO

Era guztietako aulkien 
konponketa

Tapizatu lanak

Zumezko eta kanaberazko 
artikuluen salmenta

Besaulki, mahai, saskiak e.a

Mondrak Lezaman 
hasiko du liga 
Denboraldi berriari begira emakumezkoen bazkide 
txartela aterako du elkarteak 10 euroren truke
ArANtZAZu EZkIbEl  |  arraSate

Denboraldia hasteko partidu polit 
baina gogorra izango dute Arra-
sateko neskek; izan ere, ligako 
lehenengo jardunaldian Athletic 
B taldearen aurka jardungo dute 
moretxoek. Domekan izango da 
lehia, 10:00etan, Lezaman.

Maila berria estreinatuko 
du, gainera, Jon Zuloagak eta 
Andoni Ezkurrak zuzentzen duten 
taldeak: Mondrako neskek ema-
kumezkoen bigarren mailan 
jokatuko dute. Bada, denboraldia 
prestatzen abuztuaren 21ean hasi 
ziren arrasatearrak. 

Ligako faboritoak 
Ligako talde faboritoa izango 
da Athletic: "2. mailako talde 
indartsuena izango da, Abanto-
rekin batera", azaldu du Jon 
Zuloaga Mondrako entrenatzai-
leak. Prestaketari dagokionez, 
Zuloagak esan du Bilboko taldeak 
eurek baino lehenago hasi zue-
la denboraldi-aurrea, eta, horre-
gatik, hobeto iritsiko direla.  

"Athleticek Bizkaiko jokala-
ri onenak ditu, gazteak dira, 
baina oso onak", azaldu du. 
Mondrak, ostera, igo berriak 
izanda, ahal den denboraldi 

txukunena egitea izango du hel-
buru.

"Gol aukera gutxi izango ditu-
gu; horiek aprobetxatu egin behar-
ko ditugu", dio Zuloagak. Lerro 
guztiak indartu egingo dituzte 
Zuloagak eta Ezkurrak domeka-
ko partiduari begira.

Lau jokalari berri mondran 
Hiru jokalarik utzi dute taldea  
eta etorri, ostera, lau etorri dira. 
Eibarko, Bergarako eta Tolosako 
jokalari bana ekarri dute; eta  
baita orain arte Gasteizen ibili 
den baina arrasatearra den Mela-
ni Concepcion.

Denboraldiari begira, erritmo 
bizkorreko lehiak izango direla 
aurreratu du Zuloagak; hala, 
ondo kokatuta irten beharko dute 
erritmoari eusteko eta lehia 
amaierara egoera onean iristeko. 
Bestalde, gogoratu du aurten "gol 
aukera gutxi" izango dituztela, 
eta horiek aprobetxatu beharko 
dituztela.

Bazkide txartela 
Mondrako zuzendaritzak nesken 
bazkide txartela aterako du. 10 
euroren truke denboraldi osoko 
partiduak ikusi ahal izango dira. 
Gainera, txartel bakoitzak zen-
baki bat izango du, zozketetan 
parte hartzeko balioko duena. Mondrako neskek igoera lortu zuten iaz.  |   GOieNa

A.E.  |  arraSate

Igor Isasiren mutilek etxean 
hasiko dute denboraldia. Zapa-
tuan Uni Bilbao taldearen aur-
ka jokatuko dute Mojategin, 
16:30ean. 

Denboraldia sasoi onean 
hasteko gogor lan egin dute 
azken asteetan arrasatearrek; 
hala, taldeak hainbat partidu 
jokatu ditu; azkena joan den 
aste bukaeran Elorrioren aur-
kakoa izan zen. 

Durangorekin hitzarmenik ez 
Aurtengo denboraldia ezberdi-
na izango da iazkoarekin alde-
ratuta. Izan ere, Arrasate errug-
bi taldeak ez du hitzarmenik 
lortu Durangorekin. Iaz izan-
dako hitzarmena bertan behe-
ra uztea erabaki dute bi elkar-
teek. Isasik herriko jokalariak 
bakarrik izango ditu bere agin-
duetara. Dena den, esan behar 
da arrasatearren erantzuna 
ezin hobea izan dela. Denboral-
di-aurrean 30 jokalaritik gora 
izan ditu bere aginduetara Igor 
Isasik. Horien guztien artean 
gazte taldeko jokalariak ere 
egon dira entrenamenduetan; 
izan ere, denboraldi berrian 
senior mailan jokatuko dute 
jokalari horiek.

Azken partidua, galdu 
Kanpanzar Arrasatek 7-12 galdu 
zuen Elorrioren aurka denbo-
raldi-aurreko azken partidua, 
zapatuan, Mojategin.

Igor Isasi entrenatzailea 
gustura eta pozik geratu zen 
azken partiduan jokalariek 
egindako lanarekin. Azaldu du 
hasierako helburuak bete egin 
zituztela: talde sentsazio onak 
bilatzea, entrenamendutan lan-
dutakoa praktikan jartzea eta 
fisikoki dena ematea. Honela 
azaldu du Isasik taldeak egin-
dako lana: "Hasieratik taldea 
oso erasotzaile atera zen, baloia-
rekin aurrera eginez bai defen-
tsan plakatze eraginkorrak 
eginez, eta baita ondo presio-
natuz ere. Ondorioz, aurkariei 
a k a t s a k  e g i t e a  e r a g i n 
genien".

Partiduan zehar akatsak ere 
egin zituztela onartu du Isasik: 
"Baina denok oso baikor atera 
ginen aurtengo denboraldia oso 
polita izan daitekeelako", azaldu 
du. Emaitzak onak lortzeko sekre-
tua lana egitean dagoela dio 
Isasik. Horretarako, orain arte 
bezala entrenatzen jarraitu behar 
dutela dio, bai jokalari kantita-
teari dagokionez, eta baita kali-
tateari dagokionez ere.

Etxeko jokalariekin 
osatuko du taldea 
aurten Arrasatek
bihar, zapatua, hasiko dute denboraldia igor 
isasiren mutilek; sekretua "lanean" dagoela dio

Denboraldia hasiko duten mutilak.  |   arraSate erruGbi talDea

A.E.  |  arraSate

Ford Mugarrik La Bacaladera 
Hondarribiaren aurka hasiko du 
denboraldia bihar, zapatua, 18:00e-
tan. Ane Herrerorendako berria 
izango da dena: bai taldea, eta 
baita maila ere. Hala ere, pozik 
eta ilusioz dago arrasatearra. 

partidu zaila izango da 
Biharko partiduaren gainean 
Herrerok dio lehia zaila izango 
dela. "Talde irregularra da, par-
tidu ona edo kaskarra egin deza-
keen horietakoa; baina ziur gau-
de guretako zaila izango dela", 
azaldu du Herrerok Hondarri-

biaren gainean. Denboraldia 
etxean hastea abantaila izango 
dela ere esan du Ford Mugarriko 
entrenatzaileak.

Denboraldi-aurrean egin duten 
lanarekin gustura dago Herrero: 
"Baditugu hobetu beharreko hain-
bat gauza, baina esango nuke 
defentsan, adibidez, ondo ibili 
garela eta baita korrika egiten 
ere". Iazko taldearekin alderatu-
ta bost jokalari berrirekin hasi-
ko du denboraldia etxeko tal-
deak. 

Ilusioz hasiko du Ford 
Mugarrik denboraldia
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Olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50

Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58
ARRASATE Maalako errabala 2 

Tel.: 943 79 20 56

Lilura
OIHALAK

Egin zure jantzia.

Poltsak, eskularruak eta
galtzerdiak bezalako

osagarriak eskaintzen ditugu.  

Zerkaosteta 5, behea.
ARRASATE. Tel.: 943 79 89 72

Konpromisorik 
gabeko aurrekontua.

IrAtI gOItIA  |  arraSate

Euskadiko andaluziarren 22. 
topaketak egingo dituzte gaurtik 
domekara bitartean eta egitarau 
zabala antolatu dute ospakizu-
nerako: musika emanaldiak, 
dantza ikuskizunak eta afaria, 
besteak beste. Inor ez aspertze-

ko moduko programa osatu dute 
topaketetarako. 

Laubiden izugarrizko karpa
Ospakizunetarako 1.000 metro 
koadroko karpa jarriko dute Lau-
bide plazan. Bertan egingo dituz-
te ekitaldi guztiak, domekako 

meza izan ezik. Hori San Fran-
tzisko elizan izango da. 

ekitaldi jendetsuak
Euskadiko andaluziarren elkar-
teen federazioa da topaketen 
antolatzailea, eta, horrela, Euskal 
Autonomia Erkidegoko hamahi-

ru elkartetatik etorriko da jendea. 
Hala, zapatuan egingo duten afa-
rian, adibidez, 500 pertsona elkar-
tzea espero dute. Hala ere, dome-
kakoa izango da egun jendetsue-
na. Hain zuzen, egun horretan 
egingo diete agintariei harrera, 
besteak beste: Arrasateko alkatea, 
elkarteak dituzten beste herri 
batzuetako alkateak, Kordobako 
Montilla herriko alkateordea eta 
Patxi Lopez lehendakaria espero 
dituzte. 

herri gonbidatua: montilla
Jardunaldi hauetara Andaluzia-
ko herri bat gonbidatu ohi dute 
eta aurten Kordobako Montilla 
da herri gonbidatua. Montillak 
erakusmahaia izango du Laubi-
den jarriko den karpan eta herri-
ko produktu tipikoak (ardoa eta 
pastelak) eta turismo eskaintza 
izango dituzte. Horretaz gain, 
kupel bat nola egiten den ikus-
teko aukera ere izango da, herri-
tik etorriko den upeltegi baten 
eskutik: Toneleria del Sur. 

musikari entzutetsuak
Gaur ekingo diote festari anda-
luziarrek, topaketen irekiera 
ekitaldiarekin, 19:30ean, eta, 
behin jai giroan sartuta, ez da 
gelditzeko aitzakiarik izango 
domekara arte: 19:30ean izango 
da itxiera ekitaldia. Tartean, 
hainbat emanaldi entzutetsu 
izango dituzte;  esaterako, Maria 
de la Colina ezagunaren kon-
tzertua domekan, 18:00etan. Gaur, 
Una noche sin Sabina taldearen 
emanaldia egongo da.

Euskadiko andaluziarren          
22. topaketak egingo dituzte 
Gaurtik domekara bitartean takoi hotsak, jana eta edana ez dira faltako 

Al Andalus elkarteko kideak kantuan.  |   JOSetxO araNtzabal

I.g.  |  arraSate

Aurten ere izugarrizko arra-
kasta izan dute Amaia Bengoak 
eskaintzen dituen pintura 
eskolek: guztira, 150 pertsonak 
eman dute izena ikastaroetan. 
Hala ere, Bengoak berak azal-
du digu oraindik zabalik 
dagoela izen-ematea. Izan ere, 
hainbat taldetan tokia dago 
oraindik eta taldeak osatu 
arte aukera izango da izena 
emateko.Helduen kasuan, 
beteta daude plaza guztiak, 
baina haurrentzako badago 
tokia. Interesatuta dauden 
umeek honako egun hauetan 
dituzte plazak libre: astelehe-
na, eguna, egubakoitza eta 
zapatua. Eskolak hartu nahi 
dituztenek Kulturatera joan 
edo deitu besterik ez dute.  

Egunero ematen ditu ikas-
taroak Bengoak, honako ordu-
tegietan: 17:00etatik 18:20ak 
arte haurrei eta 18:30etik 
20:00etara helduei; zapatuan 
ematen dituen eskolak, bes-
talde, umeendako bakarrik 
izaten dira, 11:00etatik 13:00e-
tara. Eskolak Kulturaten 
eskaintzen dira; haurrek 
astean behin hartzen dituzte 
eta helduek, birritan.

150 lagunek 
eman dute 
izena pintura 
eskoletan

Domekan 17:00etan eskainiko 
da Cars 2 filma. Haur eta hel-
duek barre pixka bat egiteko 
aukera ezin hobea da peliku-
la. Rayo McQueen-ek eta Mate 
garabiek abenturaz betetako 
istorioa dakarte. Gainera, 
oraingoan, auto koadrilara 
pertsonaia berriak gehitzen 
dira: adibidez, Aston Martin 
DB5 eder bat.

Un cuento chino ikusteko 
aukera izango da, bestalde, 
domekan 19:30ean eta aste-
lehenean 20:30ean. Pelikula 
horrek ere barreak eragingo 
ditu. Ricardo Darin eta Huang 
Sheng Huang dira komedia 
horretako protagonistak.

'Un cuento chino' eta 
'Cars 2' filmak Amaia 
antzokian asteburuan

I.g.  |  arrasate

Irailean egin da Kulturate akus-
tikoak egitasmoaren hirugarren 
edizioa eta antolatzaileak gustu-
ra gelditu dira jaso duten eran-
tzunarekin. 

maila handiko taldeak
Karmelo Alberdi Kultura tekni-
kariak adierazi du kalitate oneko 
kontzertuak izan direla eskaini-
takoak, eta askotariko estiloeta-
koak. Gaineratu du jendea oso 
gustura gelditu dela taldeen eman-
kizunekin eta arreta ere piztu 
duela talde batek edo bestek. 
Adibidez, Mammy Wata talde 
afrikarrak ikuskizunera joanda-

koen interesa piztu zuela azaldu 
du, eta, kontzertua amaitu ostean, 
euren instrumentuak ikustera 
eta ukitzera jende asko gertura-
tu zitzaiela esan du. 

Bigarren asteburua, hobea
Alberdik gaineratu du bigarren 
asteburuan izan ziren kontzertuek 
(Mamy Wata, Manett eta Keu 
Agirretxea) harrera hobea izan 

zutela lehenengo asteburuan izan 
zirenek baino (Napoka Iria eta 
Litoral). Hala, Alberdik adierazi 
du Litoral taldea ikustera jende 
gehiago joango zela espero zute-
la, taldekideak oso ezagunak 
direlako; 60 lagun inguru joan 
ziren kontzertu hartara. 

Jende gehien erakarri zuen 
kontzertua, bestalde, Keu Agi-
rretxearena izan zela gaineratu 
digu, 100 pertsona inguru joan 
ziren bakarlariaren emanaldia 
ikustera.

Alberdik esan du gehien harri-
tu dituena kontzertuetara joan 
direnen adina izan dela, 60 urte 
inguruko jendea joan da-eta.

Karmelo Alberdi: "Gustura gaude jasotako erantzunaz"
irailean egin den 'kulturate akustikoak' egitasmoaren balorazio positiboa egin dute antolatzaileek

esAnAk

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

"gehien harritu 
gaituena izan da 
etorri den 
jendearen adina"

"Jende gehiago 
izan zen bigarren 
asteburuko 
kontzertuetan"
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2011-2012
DANTZA IKASTURTEA

BATZAR INFORMATIBOA
(Aurreko ikasturtetik matrikulatuak dauden guraso guztiei zuzendua)
 

Eguna: Irailak 29, osteguna.
Ordua: 19:30ean
Lekua: Irizar Jauregiko 3. pisuan

MOISES AZPIAZU dantza taldea
BERGARA

Etor zaitez!

MONIkA bElAstEgI  |  berGara

Aurreko agintalditik jasotako Plan 
Estrategikoa gauzatzen hasi nahi 
du Udal Gobernuak. Teoria prak-
tikara eramaten hasi nahi du, azken 
batean, eta, horretarako, plangin-
tza urte amaierarako prest izan 
nahi dute. Gero, plangintza hori 
izango da Udal Gobernuak erabi-
liko duen lan tresna agintaldian 
barrena.

hiru batzar sorta 
Plangintza zehazten joateko, hiru 
batzar sorta antolatu dituzte, irai-
letik azarora bitartean: bata, udal 
politikariendako; beste bat, udal 
teknikariendako; eta hirugarren 

sorta, herritarrendako. Prozesuan 
Elhuyar Aholkularitzaren laguntza 
izango dute, plan estrategikoa 
diseinatzen lagundu zuen aholku-
laritza bera.

Lehenengo sortan Udaleko 
politikariek hartuko dute parte, 
eta, Udal Gobernuko kideez gain, 
oposizioko taldeei ere egin diete 
gonbita. Gaur, egubakoitza, eta 
bihar, zapatua, egun osoz jardun-
go dute Elosuan.

Batzarron helburu orokorra 
da herritarren parte-hartzean 
sakontzen jarraitzeko oinarriak 
lantzea. Helburu zehatzagoei erre-
paratuz gero, hiru azpimarra dai-
tezke: politikariak trebatzea, euren 

lan-moduan parte hartzeko kultu-
ra txertatzeko eta herritarrekin 
parte hartzeko prozesuak diseina-
tu eta bideratu ahal izateko; dato-
zen lau urteotan herritarrekin 
elkarlanean jorratuko diren lan
-ildoak identifikatzea eta horiek 
garatzeko antolaketa zein funtzio-
namendua zehaztea  udal barrukoa 
nahiz herri-mailakoa–; eta agin-
taldi honetan Udalean lanean ari-
tuko den taldearen kohesioa lan-
tzea.

Herritarrendako batzarren 
kasuan, hiru egingo dituzte, baina 
data oraindik zehazteko dago. Tek-
nikariendako jardunaldiak urria-
ren 3an eta 4an izango dira. 

Plan Estrategikoa betetzen hasi 
nahi du Udal Gobernuak
herritarrei zuzendutako hiru batzar izango dira, data zehazteke dagoen arren

Udalbatza osatzen duten alderdi guztiak daude gonbidatuta politikariei zuzendutako batzarrera, oraingo asteburuan.  |  GOieNa

O h a r r a k

1941eko BerGArArrAk
1941ean jaiotako emakume 
eta gizon bergararrek bazka-
ria egingo dute urriaren 15ean 
Tartufon, 14:30ean. Ordu erdi 
lehenago, 14:00etan, Santa 
Marina aurreko bus geltokian 
elkartuko dira autobusez igo-
tzeko San Juanera. Mahaiaren 
bueltan eseri aurretik, argaz-
kia aterako dute. Lazkano 
oinetako dendan eman behar 
da izena, 20 euro ordainduta, 
urriaren 11 baino lehen.

1942An jAiotAkoAk
Urriaren 1ean bazkaria Azpei-
txi jatetxean, 14:30ean. Aurretik 
argazkia aterako dute. Izena 
emateko azken eguna irailaren 
26a da, Azpeitxi jatetxean, 20 
euro aurreratuta. 

1944An jAiotAkoAk
Urriaren 22an, Zumelagan. 
13:00etarako egin dute hitzordua 
Irala kalean. Izena emateko 
azken eguna: urriaren 15a. 943 
76 21 86 (Ana Mari), 943 76 23 
70 (Sanchez ile-apaindegia) edo 
943 76 10 32 (Florita).

E.M.  |  berGara

San Lorentzoko auzotarrek 
afaria egingo dute urriaren 
1ean Agorrosin kirolguneko 
tabernan, 21:30ean. Afariaren 
aurretik taldeko argazkia 
aterako dute eta, era berean, 
hildako auzotarren aldeko 
meza izango da. Afalosteko 
dantzaldia Javishowk alai-
tuko du.

izen-ematea, domeka arte
Antolatzaileek azpimarratu 
dutenez, Madurako betiko 
koadrilak eta auzotarrak dau-
de gonbidatuta. Ahalik eta 
jende gehien batzea da helbu-
rua eta gomendatu dute izena 
lehenbailehen ematea, plaza 
mugatuak izan daitezke-eta. 
20 euro aurreratu behar dira 
eta izen-ematea Zapelaitzen, 
Arkupen, Ganbaran eta Ago-
rrosingo tabernan bertan egin 
daiteke, domekara arte, irai-
laren 25era arte.

San Lorentzo 
auzokoen afaria 
urriaren 1ean

E.M.  |  berGara

San Juan auzoan ortuen lehia-
keta egin zuten joan den ekai-
naren 27an, eta orain, ortuok 
emandako produktuak dasta-
tzeko ordua iritsi da. Horrela, 
domekan, eguerditik aurrera 
barazkien erakusketa eta sal-
menta egingo dute ermita ondo-
ko plazatxoan. Era berean, orri
-mami beteak prestatuko dituz-
te; piperrak eta piperminak 
dastatzeko aukera izango da 
baita ere: eta parrillan kalaba-
zinak, berenjenak, tomateak 

eta kipulak gertatuko dituzte 
antolatzaileek. Barazkien pla-
tertxoak eta edaria (ardoa edo 
sagardoa) lau eurotan jarriko 
dituzte salgai.

hamaika ortu lehiaketan
Ekaineko lehiaketan auzoko 11 
ortu aurkeztu ziren lehiaketa-
ra. Besteak beste, produktuen 
barietatea, hazkunde ekologi-
korako tratamendua eta aur-
kezpena hartu zituen kontuan 
epaimahaiak. Aurelio Ot eza-
guna izan zen irabazlea.

San Juango ortuen 
produktu dastaketa 
domekan, eguerditik
barazkien platertxoak eta edaria lau eurotan 
jarriko dituzte salgai; musika ere izango da

Ekaineko ortu lehiaketan 11 ekoizle izan ziren lehian.  |   JexuS aGirre
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Afariak

Plater konbinatuak

Ogitartekoak

Hanburgesak 

Sandwichak

Entsaladakbereziak
09:00etatik zabalik!

K
ay

ak Taberna

'Sentitzen animaliek 
bezala' erakusketa 
Zabalotegiko pilotalekuan
Fauna eta naturarekiko kontzientziazioa piztea da 
helburua; Debagoienean, bergaran bakarrik ikusgai
EDu MENDIbIl  |  berGara

Sentitzen animaliek bezala izen-
buruko erakusketa ibiltaria ikus-
gai dago Zabalotegiko pilotalekuan 
irailaren 28ra arte. Jesus Elortza 
alkatearekin batera Justina Elex-
puru eta Juanje Amasorrain 
zinegotziak egon ziren irekitze 
ekitaldian, eguaztenean. Iñaki 
Irizar Seminarioko museoko lan-
gilearen laguntzaz egin zuten 
bisita erakusketan zehar.

Hiru haima jarri dituzte Zaba-
lotegiko pilotalekuan, eta, hain 
zuzen ere, erakusketak betetzen 
duen espazioa dela eta, Zabalo-
tegin jarri dute erakusketa. Basa 
Fauna Sendatzeko Ilundaingo 
Zentroaren erakusketa ibiltaria 
da, Faureco europar proiektuaren 
barruan egindakoa. Besteak bes-
te, Europako Batasunak eta Nafa-
rroako Gobernuak hartzen dute 
parte. Debagoienean, Bergaran 
bakarrik ikusi ahal izango da 
erakusketa.

Bizitzarekiko errespetua
Antolatzaileek azpimarratu zute-
nez, fauna sendatzeko zentroen 
izateko arrazoia bizitzarekiko 
errespetua da. Basanimalien gor-
putzean barrena dagoen bizi-fun-
tsa gizakiok dugun berdina da. 
Horregatik, animalien bizitzaren 
alde lan egitea gizakien bizitzaren 
alde egitea ere bada. Zabalotegi-
ko erakusketa irizpide horietan 
oinarritzen da. 

Erakusketaren hiru guneetan 
bisitariek fauna eta haren pro-
blematika gertutik ezagutzeko 
aukera izango dute. Hain zuzen 

ere, naturarekiko kontzientziazioa 
piztea da erakusketaren helbu-
ruetako bat.

Iñaki Irizar biologoak esan-
dakoaren arabera, animaliekin 
urteetan izandako esplotazio 
harremana aldatzen ari da, eta, 
hain zuzen ere, Zabalotegiko 
guneetako baten, fauna susper-
tzeko zentroetan eta bereziki 
Gipuzkoako Arrano Etxean egi-
ten den lana erakusten da. "Azken 
urteotan 7.000 basabere inguru 
eraman ditugu Arrano Etxera 
eta horietatik kopuru handi bat, 
%65 inguru, milaka animalia 
beraz, sendatzea eta naturara 

itzultzea lortu da. Horrelako zen-
troetan gaur egun egiten den lana 
ezinbestekoa da. Fauna eta natu-
rarekin interesatutako guztiak 
erakusketara etortzera gonbida-
tu nahi ditugu", dio Irizarrek.

eguaztenera arte zabalik 
Erakusketa, esan bezala, eguaz-
tenera arte dago zabalik, aste 
barruan 09:00etatik 12:00etara eta 
18:00etatik 20:00etara. Asteburuan 
goizez bakarrik, 12:00etatik 14:00e-
tara. Ikasleendako bisita gidatuak 
antolatuko dituzte. Josu Goñi 
bergarar gazteak gidatuko ditu 
bisitok.

Ikasle talde bat eta atzean Irizar, Elexpuru, Elortza eta Amasorrain.  |   e.m.

e.m.

Ikasturte berriari ekin dio dagoeneko 
Txiki Txokoak. Iaz irailean zabaldu 
zuen Udalak, Zabalotegiko eskola 
zaharrean. 0 eta 5 urte arteko 
umeendako aisialdigunea da eta bi 
ikasgela ditu: bata, oinez dabiltzan 
umeendako da; eta bestea, 
katamarka dabiltzan haurrei 
zuzenduta. Egunero zabalduko 
dute, 16:30etik 20:00era.

Zabalotegiko
Txiki 
Txokoa, 
zabalik

Zapatuan hasiko da, berriro ere, Zabalotegiko disko festa. Bihar 
(hilak 24) hasi eta Gabonak arte zapatu baten bai eta bestean ez, 
DJ Jaialdiak izango dira Zabalotegin. 18:30etik 21:30era. Orain-
goan, Amaia Txintxurreta DJ Amaiarekin. 12-14 urteko gaztetxoei 
zuzenduta. Azkeneko urteotan arrakasta handiz antolatzen du 
Udalak disko jaia Zabalotegin herriko gaztetxoendako. 

DJ Amaia zapatu arratsaldean Zabalotegiko 
aretoan, herriko gaztetxoei zuzendutako festan

Herritar guztiei jakinarazten zaie 2011ko ekonomia jardueren gai-
neko zergaren erreziboak ordaintzeko epea urriaren 1ean zabaldu-
ko dutela. Azaroaren 10era arte izango da zabalik. Borondatezko 
epea amaitu ondoren, errekarguaz kobratuko dute. Erreziboen 
ordainketa banketxeren baten helbideratuta duten zergadunei, 
banketxe horren bidez bidali eta kobratuko zaie. Besteek etxean 
jasoko dute ordainketa egiteko agiria urriaren 31 baino lehen.

Ekonomia jardueren gaineko zerga ordaintzeko 
borondatezko epea, azaroaren 10era arte zabalik

2011-12 ikasturteko matrikula zabalik dago Bergarako Udal Eus-
kaltegian. Maila guztiak eskaintzen dituzte: hasiera-maila, EGA 
eta HABEren 1., 2., 3. eta 4.a. Ordutegi aldetik aukera zabala 
dago, eta baita dirulaguntzak eskuratzeko aukera ere. Argibideak 
Udal Euskaltegian, Irizar jauregiko lehen solairuan edota 943 76 
44 53 telefono zenbakian.

Ikasturte berrirako matrikula epea zabalik dago 
Bergarako Udal Euskaltegian, Irizar jauregian

E.M.  |  berGara

Bergarako Udalak, Eusko Jaur-
laritzako Industria, Merkata-
ritza eta Turismo Sailarekin 
eta herriko dendarien elkartea-
rekin batera (Bedelkar), Mer-
kataritza Indartzeko Plana 
martxan jarri du. Plan horren 
egitasmoak, ekintza desberdinen 
bidez hiriko merkataritza egi-
turaren oreka bilatzeaz gain, 
modernizazio prozesuan lagun-
du nahi du. 

Zuzendaritza teknikoa Iker-
talde aholkularitzak eramango 
du, eta, hain zuzen ere, datorren 
astean bertan inkestak egiten 
hasiko dira, telefonoz eta aurrez 
aurre hainbat kasutan. Ainhoa 
Mitxelena Ikertaldeko ordez-
kariak azaldu digunez: "Hiruz-
palau aste emango ditugu inkes-
tak egiten, eta, ahal dela, kola-
borazioa eskatu nahi diegu 

herritarrei". Besteak beste, 
merkataritza eskaria eta eskain-
tza eta herriko kontsumitzaileen 
erosketa ohiturak aztertuko 
dituzte. 

Diagnosia eta ekintza plana
Horrekin batera, herri mailako 
jarduerak, enpresa jarduerak 
eta merkataritza jarduerak 
izango dira aztergai datozen 
asteotan. Ainhoa Mitxelenak 
esandakoaren arabera, hortik 
diagnostikoa etorriko da, eta, 
orduan, ekintza plana zehazte-
ko ordua izango da.

Esan bezala, Bergarako mer-
kataritza indartzea da helburua, 
beste herri askotan gertatu 
bezala beherakada izan delako 
azken urteotan. Bedelkar elkar-
tearen barruan 80 bazkide ingu-
ru dira gaur egun. 1994an sor-
tu zuten elkartea.

Herriko merkataritza 
indartzeko plana abian
kontsumitzaileen erosketa ohiturak aztertuko 
dituzte hurrengo astetik aurrera
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JuaN mari SaSiGaiN

Abuztutik bueltan Pol-Poleko lagunek modu ezin hobean egin diote aurre 
opor osteko depresioari. Joan den asteburuan Pirinioetan izan ziren, 
Portaletetik gertu, baina Frantzia aldean. Mendi zeharkaldi zirkularra egin 
zuten zapatuan, Lac du Fabregas, Lac Artouste eta Socques inguruetan 
ibili ziren. 30 lagun elkartu ziren bidaian eta Panticosan egin zuten 
zapatu gaua. Domekan, berriz, lasaiago ibili ziren, hiru orduko osteratxoa 
egin zuten-eta Hoz de Jaca eta Biescas arteko zatia eginda. 

Frantziako 
laku ederretatik 
itzulia eginda

xAbIEr urtZElAI  |  berGara

Iazko ibilbidearen antza izango 
du urriaren 2an Debagoieneko 
MTB zirkuituaren barruan egin-
go duten Bergarako Aspanogi 
martxak. Iazkoarekin jendea 
oso gustura geratu zen, eta anto-
latzaileek helmugan jasotako 
proposamenak aintzat hartu 
dituzte aurtengoa prestatzeko 
orduan; besteak beste, ibilbide 
luzea apur bat luzeagoa egingo 
dute, eta gogortasuna handitu. 
Hala, tramu motzak 28 kilome-
tro izango ditu –bizikletan apur 
bat ibiltzen direnendako egite-
ko modukoa– eta 750 metroko 
desnibel positiboa. Eta luzeak 
iaz baino zortzi kilometro gehia-
go (37 km) eta 1.100 kilometroko 
desnibel positiboa; Wikiloc web-
gunean duzue ibilbideko track-a 
zintzilik, eta www.biciprecisio-
nigartua.com helbidean infor-
mazio gehiago. 

Hala, ibilbideari dagokionez, 
iazko bazter ederretatik igaroko 
dira aurten ere mendiko bizikle-
tazaleak: Asentzioko aintziratik, 
Intxortako inguruetatik, Elgeta-
tik, Aixolako urtegitik, Azkona-
bietatik eta Basalgoko jaitsiera-
tik. Irteera puntua Agorrosinen 
egingo dute, 09:00etan, eta proba 
amaitzerakoan hainbat opari 

banatuko dituzte –luncha egongo 
da bertan, eta baita bizikletak 
garbitzeko mangerak–, eta baita 
Orbea Orca baten zozketako txar-
telak ere. 

izen-ematea aurrez, hobeto 
Urriaren 2an Bergarako irteera 
puntuan egon nahi duenak hobe 
du izena Internetez eman –irai-
laren 30a da izena aurrez emate-
ko azken eguna–, askoz ere gutxia-
go ordaindu beharko du-eta –200 
lagunendako tokia izango da–. 
Hala, izena Internetez emanez 
gero, federatutakoek 8 euro bai-
no ez dituzte ordainduko (kirol-
probak.com webgunean) eta fede-
ratuta ez daudenek, 10 euro. 
Egunean bertan egiten duenak, 
berriz, federatuak 15 euro ordain-
du beharko ditu eta federatuta 
ez dagoenak, 19 euro.

Urriaren 2an egingo dute 
Bergarako bizikleta martxa

izena aurrez internetez emanez gero askoz ere merkeagoa izango da

izen-emate bakoitzetik euro bat aspanogi elkartera bideratuko dute

Iaz, ezustekoa sortu zen, goizean pinu bat ibilbidean aurkitu zutelako; berehala konpondu zuten arazoa.  |   JOSetxO araNtzabal

Aspanogirekin 
elkarlanean

Bergarako mendi bizikleta 
martxako antolatzaileek 
Aspanogirekin elkarlanean 
antolatuko dute 
hitzordua; Gipuzkoan 
minbizia duten haurren 
guraso elkartea da 
Aspanogi, eta izen-emate 
bakoitzeko euro bat 
elkarte horretara 
bideratuko dute.

Ez da elkarlanean 
antolatzen duten lehen 
kirol jarduna, mendiko 
bizikleta martxarekin 
batera Lokatzako lagunek 
antolatzen dute-eta 
Bergarako zikloturisten 
irteera, eta orduan ere 
Aspanogikoekin batera 
eskutik joan ziren. 

Pulporen kontra jokatutako partiduan, penalti jaurtiketa.  |   JOSetxO araNtzabal

x.u.  |  berGara

Agorrosinen jokatuko du Jose-
txo Muniategiren taldeak liga-
ko lehen jardunaldia bihar 
(18:00). Eta, iaz bezala, Soralu-
ce BKEk kategoriari eusteko 
helburuarekin ekingo dio ikas-
turteari. 

Ez da erronka makala, Ber-
garak jokalari aldetik justu samar 
hasiko du-eta denboraldia: "Baja 
askotxo izan ditugu, lan kontuak 

tarteko edo jendea kanpora joan 
delako ikastera", adierazi du 
Muniategik; eta egoera horri 
aurre egiteko, gazte mailatik bi 
jokalari igo dituzte: "Gazte horiek 
seguruenik minutu asko joka-
tuko dituzte, eta maila ona 
emango dutela espero dugu". 
Ligan hamalau talde izango dira 
eta horietako sei izango dira 
gipuzkoarrak; tartean, Bergara 
eta Arrasate.

Soraluce BKEk Usurbilen kontra 
hasiko du liga bihar, etxean
euskadiko txapelketari eustea izango da erronka
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I.g. / t.M.  |  berGara

Caos y otras esperanzas antzez-
lana eskainiko du Venezuelako 
Teatro Altosf taldeak gaur gaue-
ko hamarretan Zabalotegi aretoan. 
Sarrera bost euro da.

mezu potoloak, modu sinplean
Bi dira antzezlaneko protagonis-
tak: aita bat eta haren alaba, 
bizitza errealean ere hala diren 
Juan Carlos de Petre eta Luz de 
Petre.

Bi aktoreek gai potoloak lan-
tzen dituzte emanaldian, modu 
oso sinplean, eszenografia asko-
rik gabe –bi banku eta maleta 
bat soilik–. Jorratzen duten gaie-
tako bat presa da; uneoro asti 
barik dabilen alaba eta gauzak 
patxadaz hartzeko aholkatzen 
dion aita kontrajartzen dira ema-
naldian. Ikasteari buruz ere min-
tzo da lana, eta bizitzak ematen 
dizkigun ikaskizunez ere egiten 
dute berba bi protagonistek. 
Antzezlanak beste mezu bat ere 
uzten du: bizitza kaosa da. Juan Carlos de Petre eta Luz de Petre antzezlaneko aktoreak.  |   teatrO altOSF

'Caos y otras esperanzas' 
antzezlana Zabalotegin
Venezuelako teatro altosf taldearen lan sinple baina 
sakona ikusteko aukera dago gaur, 22:00etan 

I.g.  |  berGara

Torturari buruzko antzerkia eta 
mahai inguru irekia egingo dira 
domekan, 18:00etan, gaztetxean. 
Maria Mendikutek idatzitako 
Ensayo sobre la tortura lana 
antzeztuko dute Pablo eta Luis 
Cotarelo aktoreek. Antzezlanak 
jendearen kontzientzian eragitea 
du helburu, eta, horretarako, 
torturatu baten bizipenak taula-
ratzen dituzte. Zehazki, poliziak 
ezbeharra ekiditeko torturatzea 
erabaki duen aktibista baten 
istorioa kontatzen da.

napoka iria eta mara 
Gaur, bestalde, kontzertuak izan-
go dira gaztetxean, Egubakoitzak 
kartzelan egitasmoaren barruan: 
Napoka Iria eta Mara. 

Lehena Eibartik datorren 
bikote akustikoa da, eta, hain 
zuzen, Bergaran bertan –Zabalo-
tegin– grabatutako zuzeneko 
diskoa aurkeztuko du kartzela 
zaharrean. Miren Narbaitzak eta 

Ander Muxikak osatzen duten 
bikotea benetan indartsua da eta 
melodia bakoitzak izugarrizko 
sentimendua transmititzen du. 
Ikuslea lehen unetik erakartzen 
dute bi kideen gitarra hotsek eta 
Narbaitzaren ahots ederrak. 

Mara izenaren atzean, berriz, 
Laudioko Igor Artzuaga dago; 
ibilbide luzea duen musikaria da 
Artzuaga. Piano-jotzaile benetan 
trebea da laudiotarra eta doinu 
klasikoak letra bereziekin uztar-
tzen ditu. Nahasketa benetan 
interesgarria egiten du. Ahots 
sarkorra eta sendoa du musika-
riak eta hasiera-hasieratik era-
kartzen du entzulearen arreta.

Giro goxoa sortzeko luxuzko 
gonbidatuak dira gaurko bi tal-
deak eta gaztetxera joaten direnek 
gustura entzungo dituzte musi-
karien abesti berezi eta indar-
tsuak. Kontzertuak 22:00etan 
hasiko dira eta sarrera hiru euro 
da; prezio bera du domekako 
antzezlanak ere.

Etzi, tortura ardatz, 
antzerkia eta mahai 
ingurua gaztetxean
Napoka iria eta mara musikariak kartzelan sartuko 
dira kontzertuak eskaintzeko gaur, 22:00etan

I.g.  |  berGara

San Martin jaien egitarauaren 
barruan Bergarako aire zaba-
leko XVIII. pintura lehiaketa 
egin zuten joan den domekan, 
eta dagoeneko ikusgai daude 
bertan parte hartu zuten mar-
golarien lanak udaletxeko oso-
ko bilkuren aretoko pasi-
lloan. 

Urriaren 2ra arte egongo da 
lanok ikusteko aukera, honako 
ordutegian: astelehenetik egu-
bakoitzera, 18:00etatik 21:00e-
tara; eta asteburuetan, goizez 
12:00etatik 14:00etara  eta arra-
tsaldez 18:00etatik 21:00etara. 

txapelketan 32 artista 
Txapelketan 32 artistak hartu 
zuten parte: hiru nafarrek, zor-
tzi bizkaitarrek, lau arabarrek 
eta hamazazpi gipuzkoarrek; 
horietatik bederatzi, bergara-
rrak. 

Txapelketako lehen saria 
Raimundo Argos bilbotarraren-
tzat izan zen (1.000 euro). Biga-
rren saria ere Bilbora joan zen, 
Carlos Espigarentzako izan zen 
(410 euro). Lehenen eta bigarren 
bergararrentzat ere izan ziren 
sariak, hurrenez urren: Jose 
Luis Azkarate (210 euro) eta 
Maite Azkargorta (180 euro).

Zabalik dago Bergarako aire 
zabaleko XVIII. pintura 
lehiaketako lanen erakusketa

Aire zabaleko pintura lehiaketako lanak.  |   irati GOitia

Kutxu Otamendi zarauztarra-
ren obra ezagutzeko azken 
egunak dira hauek; izan ere, 
domeka honetan itxiko ditu 
ateak haren omenez Beart 
elkartekoek antolatutako era-
kusketak. Artistaten 15 pieza 
inguru daude ikusgai Aroz-
tegi aretoan. Otamendiren bi 
sasoi islatzen dira lanetan: 
etapa sinbolikoa eta abstrak-
ziora jo zuen garaia. Zapatuan 
goiz eta arratsaldez izango da 
erakusketa ikusteko aukera 
eta domekan, goizez baka-
rrik. 

Kutxu Otamendiren 
lana domekara arte 
egongo da ikusgai

Telesforo Monzonen gaineko 
erakusketa udaletxeko osoko 
bilkuren aretoan egongo da 
ikusgai urriaren 2ra arte. 
Telesforo Monzon (1904-1981): 
Bergararra, Kultura gizona, 
Politikaria da erakusketaren 
izenburua eta bertan, berga-
rar ospetsu horren ibilbidea 
erakusten da aipatutako hiru 
aspektu horietan oinarrituta. 
Hiru panel handi eta sei bat 
bitrina daude erakusketan: 
Monzonen idatziak, diskoak 
eta hainbat objektu original, 
hain zuzen ere. 

Telesforo Monzonen 
omenezko erakusketa 
urriaren 2ra arte 

IrAtI gOItIA  |  berGara

Italian barrena ibiliko dira 
aste bukaera honetan Emon 
taldeko kideak. Izan ere, gaur, 
egubakoitza, Erroman eskaini 
behar dute kontzertua eta bihar, 
berriz, Erromatik 30 kilome-
trora dagoen Frascati herrian 
izango dira euren lehen diskoa 
-Piztu herria- aurkezten.  

Italiako ACE euskal etxea-
ren laguntzarekin antolatu 
dituzte kontzertuok. Gainera, 
Erroman eskainiko dutena 
bertako irrati baten alde egi-
niko emanaldia izango da, leku 
benetan ezagunean: CSOA Stri-
ke okupa-gunean. Zapatukoa 
Farenight aretoan izango da.

Emon taldeko Aritz Alus-
titza bergararra oso pozik eta 

gogotsu azaldu da emanaldi 
horiekin, eta gaineratu digu 
taldekideak irrikaz daudela 
italiarrak euren doinuekin 
gozarazteko. 

Italiatik bueltan Durango-
ko jaietan eskainiko dute 
hurrengo kontzertua, Landan-
kon, urriaren 14an.

Disko berria datorren urtean
Piztu herria diskoaren aurkezpen 
kontzertuei amaiera emango  
diete Emon taldekoek emanaldi 
horiekin, eta ez nolanahiko amaie-
ra, gainera. Horren ostean, buru
-belarri hasiko dira lan berria 
prestatzen taldekideak; izan ere, 
Alustitzak adierazi digu euren 
asmoa datorren urtean grabazio 
lanak hastea dela.

Emon taldeak Italian eskainiko 
ditu kontzertuak asteburuan

Emon taldeko kideak kontzertua eskaintzen.  |   emON
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MIrEIA bIkuñA  |  Oñati

"Berriak gara, baina saiatu gara 
jai egitarau ahalik eta parte-har-
tzaileena egiten. Horretarako, 
batzarra egin genuen uztailean, 
herritarren ekarpen eta ideiak 
jasotzeko. Orduko ideia batzuk 
sartu ditugu egitarauan. Adibidez, 
jaiguneak deszentralizatu egingo 
ditugu eta txosnagune bat egon-
go da Atzeko kalean". Hitz horie-
kin aurkeztu zuen Mikel Biain 
alkateak 2011ko jai egitaraua. 

Iritzi berekoa zen Manu Egaña 
Kultura zinegotzia. "Hurrengo 
urteko egitaraua udaberrian 
garatzen hasiko gara. Askoz par-
te-hartzaileagoa izango da. Jai 
batzorde sendoa osatuko dugu", 
esan zuen.

Jai egitarauko aurrekontua 
186.000 euro pasatxo da.

Berrikuntza
Dagoeneko etxeetara banatu duten 
egitarauan hainbat berrikuntza 
daude. 

Azpimarragarriena da txos-
netako egitaraua egitarau ofizia-
lean txertatuta ikustea. "Ahale-
gindu gara bi egitarauak batera-
garri egiten. Txosnetako ekitaldia 
bukatzen denean, plazan beste 
bat hasiko da. Hori horrela, jaial-

di erraldoien antzera, hainbat 
gune egongo dira, baina ekitaldiek 
ordutegi ezberdina izango dute", 
esan zuen Egañak.

Egitarau "zabala" dela esan 
dute udal arduradunek, eta asko-
tariko musika estiloak "ukitzen" 
dituena: funka, rocka, soula, 
bluesa, mariatxiak... Ekitaldiak 
ere askotarikoak dira.

oharrak
Jaietan kontuan hartzeko hain-
bat ohar eman zituzten aurkez-
penean. Alde batetik, zezenetan 
16 urtetik beherakoek ezin dute-
la parte hartu gogorarazi zuten. 
Era berean, esan zuten txikien-
dako ez direla poney eta zezen-
txoak egongo. Beste alde batetik, 
Errosaixo egunean egingo duten 
ikuskizun piroteknikorako mar-
katuko den perimetroa errespe-
tatzea eskatu dute. "Iaz arazoak 
egon ziren. 30 metroko perimetroa 
ipiniko dugu, eta ezin daiteke 
pasa. Plazako edozein lekutatik 
ikusi ahal izango da ikuskizuna", 
esan zuten.

zapiak eta bazkaria 
Bestalde, gogoratu zuten jaieta-
ko zapiak salgai daudela herriko 
hainbat taberna eta dendatan, 

eta baita kultura etxean ere, euro 
baten.

Herri Eguneko bazkarirako 
txartelak salgai daude, hilaren 
27ra arte, Anton, Izarraitz, Ola-
kua, Arrano eta Otamendi taber-
netan, 19 eurotan. Azkenik, 

urriaren 2an jokatuko duten 
profesional mailako pilota par-
tidurako sarrerak leihatilan 
bertan salduko dituztela aurre-
ratu zuten. Errosaixo egunean 
Goñi III.ak eta Martinez de Eula-
tek Eugiren eta Goñi II.ren kon-

tra jokatuko duten partidua 
ikusteko txartelak bost eurotan 
salduko dituzte. Aurretik pilota 
sailak antolatutako San Migel 
txapelketako finalak jokatuko 
dituzte, gazte eta afizionatu mai-
letan.

ASTE BUKAErAKO 
KIrOLAK

GoLfA

Gaur eta bihar Goietan ix. 
San migel saria irelore golf 
zelaian.

piLotA

Bihar 16:30ean gazte eta 
afizionatu mailako bigarren 
finalerdiak Zubikoan.

BoLAjokuA

Etzi 16:00etan kurtzebaltz 
elkarteak antolatuta 
txapelketa egingo dute San 
martinen. Ondoren 
arku-tiroketa saioa egingo 
dute txantxiku arkulariak 
taldekoek.

Jaietako III. 
mus txapelketa

Hirugarren urtez egingo 
dute mus txapelketa San 
Migeletan. Bihar, 
zapatua, 15:30ean 
elkartuko dira Iturritxo 
tabernaren aurreko 
plazatxoan. Txapelketa 
bikoteka jokatuko dute, 
eta izena ematen duen 
kopuruaren arabera 
antolatuko dute. 

Txapelketa bera 
16:30ean hasiko dute, 
baina interesa dutenek 
ordubete lehenagotik 
eman ahal izango dute 
izena Iturritxo tabernaren 
aurrean. Han egongo dira 
antolatzaileak.

150 bat ume 
danborradan

Bihar 18:00etan abiatuko 
da 29. haurren 
danborrada. 150 bat 
neska-mutikok parte 
hartuko dute 
danbor-jotzaile, sukaldari, 
gastadore, barrilari, 
elkarteetako banderadun 
eta iñude paperak egiten. 
Gogor entseatu dute 
azken asteotan. 

Guztien aurretik 
zaldunak joango dira. 
Ikastetxea aldatzen dute 
urtero, eta bihar Txantxiku 
ikastolakoak izango dira: 
Asier Igartuak eta Leire 
Barrenak gidatuko dituzte 
ume guztiak kalerik kale.

Jai parekideen 
alde lanean

Berdintasun batzordeak, 
indarkeria sexistari aurre 
egiteko bitarteko gisa, 
eraso sexistak atenditzeko 
zerbitzua jarriko du 
martxan.  Jaietan 24 orduz 
telefonoa martxan egongo 
da eta indarkeria jasan 
dutenek aukera izango 
dute deitu eta artatuak 
izateko. Laguntza juridiko 
eta psikologikoa eskainiko 
dute. Aholkularitza eman 
eta zalantzak argitzeko ere 
balioko du.

Jaigunean informazio 
puntua ipiniko dute eta 
telefonoa eskuratzeko 
aukera egongo da.

"Egitarau 
parte 
hartzailea 
eta zabala"
kultura Sailak 186.000 euro pasa gastatuko ditu 
San migel eta errosaixo jaietan Manu Egaña, Amaia Kerexeta, German Meabe eta Mikel Biain, jaietako zapiarekin.  |   mireia bikuña

Txosna batzordeko kideek 
eguaztenean aurkeztu 
zuten euren egitaraua. 
Egitarau ofizialean txertatu 
dute aurten, eta askotariko 
ekitaldiak iragarri dituzte. 

Txosna bakarra ipini 
dute karpa azpian, eta 
sukaldea kanpoan. Sei 
taldek kudeatuko dute 
txosna: Oñatiko Gazte 
Independentistak, Oñati 
Zero Zabor taldeak, Talde 
Feministak, AHTrik ez! 
taldeak, OGAk eta 
Askatasunak.

Berrikuntzak ere 
badituzte, eta batez ere bi azpimarratu gura izan zituzten: alde 
batetik, Errosaixo Bixamonean egingo duten paella-jana 
indartzeko asmoz, mahaiak eta aulkiak ipiniko dituztela esan 
zuten. Txartelak zortzi eurotan salduko dituzte, Bogan, Onan eta 
Arranon.

Beste alde batetik, 
edalontzi berrerabilgarriak 
erabiliko dituzte. Euro 
baten truke salduko 
dituzte. Edalontzia 
itzultzen dutenek euroa 
jasoko dute. "Zabor 
kopurua txikitzea da gure 
helburua. Plastikozko 
edalontziekin zabor asko 
sortuko dugu. Dena den, 
gura duenak etxetik ekar 
dezake edalontzia", esan 
zuten txosna batzordekoek. 
Hilaren 28a Gaupasa 
Eguna izendatu dute, eta 
euren asmoa da gaupasero 

guztiekin argazki erraldoia egitea hilaren 29an, 08:30ean. 
Izen propioa duen beste eguna San Migel eguna da. Txosna 
batzordekoek Egun More izendatu dute: bazkari feminista, 
olinpiada moreak eta transmaribollo kalejira egingo dituzte, 
besteak beste. Egun Morea hasteko tailerrak egingo dituzte.

Txosna batzordekoak eguazteneko aurkaezpenean.  |   irati GOitia

Edalontzi berrerabilgarriak euro baten txosnetan
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Ganbara Txiki abesbatza graba-
zio estudioan sartuko da bihar. 
Hain justu ere, diskoa grabatuko 
dute Donostian, Easo Abesbatza-
ren auditoriumean. Egun osoko 
grabazioa egingo dute, eta mate-
rial didaktikorako irudiak gra-
batu eta argazkiak egiteko den-
bora izango dute. "Gogotsu gau-
de. Hainbat musikal egin eta 
gero, beste urrats bat egitea era-
baki dugu. Haur eta gazteen  
aisialdirako ipuin bilduma kale-
ratuko dugu", esan digu Aitor 
Biainek.

Bada, material didaktiko 
horren zatietako bat bihar gra-
batuko dituzten abestiak dira.

Donostian Ganbara Txikik 
hainbat kantu grabatuko ditu, 
Eli Mendiaratz piano-jotzailearen 
eta Marije Arratibelen zeharka-
ko xirularen laguntzarekin. Dome-
kan, CDan agertuko diren narra-

zioak grabatuko dituzte Miel 
Guridirekin.

3-9 urte artekondako 
materiala
Ganbara Txiki eta Ganbara Txi-

kitxoak abesbatzek hainbat ipuin 
musikatu dituzte azken urteotan, 
eta horietako bi jasoko dituzte 
liburuan eta CDan: Elberdinen 
Jostailugilea eta Ugalderen Esko-
lopendra. Ipuin bakoitzak liburua 

eta CDa izango ditu. Liburuan, 
ipuin musikatuan kontatutako 
istorioa jasoko da ilustrazioen 
bidez. Liburua osatzeko, denbo-
ra-pasak eta ipuinekin zerikusia 
duten beste hainbat ekintza izan-
go dira: hizki-zopak, logika lan-
tzeko ariketak, eskulanak, 
jokoak...

Bilduma osatuko duten ipuinak 
musikatuak izanik, argumentuak 
bat egingo du musikarekin. Hori 
horrela, ipuinen narrazioak eta 
abestiak CD baten jasoko dituzte. 
"Ipuinak irakurriaz bat, narrazioak 
eta abestiak entzun ahal izango 
dira", esan digu Biainek.

Gainera, bigarren bertsio baten 
musikaren playback-a jasoko dute, 
haurrek ipuinak antzeztu eta 
abesteko aukera izan dezaten.

Bi edo hiru urtean 
Ganbarakoek esku artean duten 
materiala 3 eta 9 urte arteko 
umeendako da. "Ekintza guztiak 
jolas moduan planteatuko ditu-
gu, alde pedagogikoa baztertu 
gabe", dio Biainek.

Proiektua orain hasi dute, 
eta bi edo hiru urte barru buka-
tzea espero dute. Abenduan egin-
go dute lehen bi ipuinen aurkez-
pen ekitaldia.

Ganbara Txiki abesbatzako kideak.  |   GOieNa

Ganbara Txiki abesbatzak 
diskoa grabatuko du bihar
Prestatzen diharduten material didaktikoaren zati garrantzitsuetako bat da

M.b.  |  Oñati

Barrakak asteon heldu dira 
Oñatira eta horrek eragina 
izan du plazako aparkale-
kuan. Urtero moduan, han 
ipini dituzte barrakak eta 
autoek ezin dute aparkatu. 
Aparkalekua itxita egongo 
da urriaren 4ra arte. Tarte 
horretan, kiroldegi azpiko 
parkinga doan izango da. 
Osasun etxeko eta Olaiturri-
ko aparkalekuak ere erabil 
daitezke.

Bestalde, barrakak mar-
txan egongo dira gaurtik 
aurrera. Jaiegunetarako pre-
zioa zehaztu dute eta bonuak 
ere ipiniko dituzte herrita-
rren eskura. Aurten ere, bi 
egunean, txartelak merkea-
go salduko dituzte: gaur (hilak 
23) eta astelehenean (hilak 
26) euro baten salduko dituz-
te txartelak.

Kiroldegiko 
parkinga doan 
eta plazakoa 
itxita

O h a r r a k

erAkusketA
Nabarralderen biltzarraren 
barruan, Nafarroaren konkis-
taren gaineko erakusketa dago 
ikusgai kultura etxean. Gaur 
da azken eguna, 18:00etatik 
20:00etara arte.

herri eGunA
Herri Eguneko bazkarirako 
txartelak salgai daude Izarraitz, 
Arrano, Antton, Umerez eta 
Olakua tabernetan. 19 euroren 
truke eros daitezke. Zubikoa 
kiroldegiko kantxan egingo 
duten bazkariko menua izango 
da: patatak errioxar erara, arku-
mea txilindron erara, hostopil 
tarta piñarekin, kafea eta kopa. 
Urriaren 1ean egingo dute baz-
karia, 14:30ean. Musika egongo 
da giroa alaitzeko.

pLAstiko BiLketA
Baserrietako plastikoak batuko 
dituzte hilaren 27an. Plastiko 
zuria eta beltza batuko dituzte, 
besteak beste. Oñatin lau leku-
tan utz daitezke: Murgian, Asen-
tzio ermitaren ondoan; Zañartun, 
Zuazolan; Olabarrietako autobus 
geltokian; eta ETEO atzeal-
dean.

zenBAki sArituAk
San Lorentzoko jaietako ordez-
ko zenbakiak daude indarrean 
martitzena ezkero: lehen saria 
2.419 eta bigarren saria 1.044. 
Bestalde, Urrexolako jaietako 
zenbakiak dira: lehena 2.973, 
bigarrena 1.378, hirugarrena 
2.282 eta laugarrena 2.428. Sari-
dunak jai batzordekoekin jar 
daitezke hartu-emanetan.

M.b.  |  Oñati

Lege Soziologia Institutura mas-
terra egitera doazen ikasleak 
heltzen ari dira. Asteon heldu 
dira Vietnam, AEB, Kolonbia, 
Portugal, Estonia eta Argentina-
ko ikasleak eta aste bukaeran eta 
hurrengo astean helduko dira 
gainerako guztiak.

Ongietorria egiteko, Friendship 
programaren koordinatzaileek 
harrera egingo diete martitzenean, 
hilaren 27an, 20:00etan, Antia 
jauregian. Deialdia egin diete 
masterreko ikasleei eta programan 
parte hartuko duten herritarrei: 
"Ikasleak Antia jauregian egongo 
dira apirilera arte. Friendship 

programan parte hartuko duten 
herritar askok ez dute Antia barru-
tik ezagutzen. Etxea erakutsiko 
diegu, eta ikasleak aurkeztuko 
dizkiegu. Euren arteko lehen har-
tu-emana izango da". 

inoizko erantzun onena 
Hirugarren urtea da Lege Sozio-
logiakoek herritarren artean 
deialdia egiten dutena. Erantzuna 
bikaina da. "Inoizko erantzun 
onena izan dugu. Askok errepi-
katu egiten dute, baina gehienak 
berriak dira. Ahoz aho edo heda-
bideen bidez jakin dute. Facebook 
bidez ere ezagutu gaituzte", esan 
digute arduradunek. 

Informazio gehiago gura due-
nak 943 71 88 85 telefonora dei 
dezake (Susana Arrese), edo susa-
na@iisj.es helbidera idatzi.

Bi helburu nagusi
Programa horrek bi helburu ditu: 
alde batetik, datozen atzerriko 
bisitariei –batez ere ikasleak, bai-
na baita irakasleak eta ikertzaileak 
ere– Oñatiko eguneroko bizitzan 
integrazioa bideratzea eta erraz-
tea; eta beste alde batetik, progra-
man parte hartzen duten herrita-
rrei kultura berri bat ezagutu 
edota atzerriko hizkuntza bat 
praktikatzeko aukera ematea. 
Elkar ezagutzen dutenean, euren 
artean antolatuko dituzte ekintzak, 
irteerak eta bestelakoak. Apirile-
ra arte askotariko ekintzak egin-
go dituzte Oñatin, Debagoienean 
eta hemendik kanpo.

Bestalde, iaz hasitako bideari 
jarraituz, herriko ikastetxeekin 
hainbat ekintza egingo dituzte. 
"Iaz hainbat ekintza egin genituen 
ikasleekin, eta eurekin dugun 
programa indartzea erabaki dugu. 
Ikastetxeak gurekin hartu-ema-
netan ipini dira, eta elkarrekin 
ekintzak antolatzeko interesa 
erakutsi digute", diote.

Iazko Friendship programako kideak, Loiolara egindako bisitan.  |   SuSaNa arreSe

Masterreko ikasleei 
ongietorria egingo 
diete martitzenean
Friendship programan parte hartuko duten 
herritarrekin bilduko dira antia jauregian
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Ulmako langileek, bazkideek 
eta erretiratuek bazkaria egin-
go dute bihar kooperatibaren 
50. urteurrena ospatzeko. Hori 
izango da urteurrenaren azken 
ekitaldia. Herri bazkaria egin-
go dute kiroldegiko kantxan. 
Ulmako langileek eta erretira-
tuek gutun bidez jaso zuten 
biharko deialdia. "Asmoa da 
elkarrekin bizi izandako uneak 
gogora ekartzea", diote.

musika oihan Vegarekin 
Herri bazkariko antolatzaileek 
"une berezia eta hunkigarria" 
izatea espero dute. Hori horre-

la, bazkaria hasteko bideo bat 
ipiniko dute. Irudi eta argazkien 
bidez Ulmak 50 urteotan egin-
dako ibilbidea gogora ekarriko 
dute. Gainera, gizarte, enpresa 
eta kooperatiba esparruetako 
hainbat pertsonak zorion agu-
rrak bidaliko dituzte.  

Bazkalondorengo giroa ani-
matzeko musika izango da 
nagusi. Hain justu ere, musika 
jarri eta bazkarian daudenak 
dantzan ipintzeko ardura Oihan 
Vega bergararrak izango du. 
Ekitaldia bukatzeko, enpresa 
laguntzaile batzuek emandako 
opariak zozketatuko dituzte 
bazkarian daudenen artean.

Ulmako langile eta erretiratuek 
herri bazkaria egingo dute
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Gaur, irailak 23, Erretiratuen 
Eguna ospatuko dute Basotxo 
erretiratuen egoitzan. Udalak 
herriko erretiratuei eskaintzen 
dien omenaldi ekitaldia izango 
da, hain zuzen, azken urteotan 
San Migel jaien hasieran egiten 
duen ospakizuna.

ekitaldia Basotxon 
Mokadutxoa izango dute lehe-
nengo (18:00), eguraldi onarekin 
egoitza kanpoan eta bestela 
barruan, eta ondoren, dantzan 
egiteko aukera izango dute guz-
tiek. Basotxo erretiratuen egoi-
tzako tabernaren ardura duen 
Txukunberri enpresak hartu 
du bere gain ekitaldiaren anto-

lakuntza, eta bai jatekoa, bai 
dantzaldia hark gertatuko diz-
kie.

erretiratu guztiendako
Kiroldegia itxi zutenetik ezin 
izan dute bazkaririk egin Erre-
tiratuen Egunean, baina bai 
ekitaldi apalagoa. Izan ere, Uda-
lak gogoan izan ditu beti 65 
urtetik gorako herritarrak. Hala, 
bada, erretiratu guztiak omen-
tzea da antolatzaileen asmoa 
eta gogorarazi dute guztiek 
dutela gaurko ekitaldirako gon-
bidapena. Eta udal ordezkari 
batzuk ere joango dira ospaki-
zunera, tartean Maider Aizkor-
be Gizarte Zerbitzuetako zine-
gotzia.

Mokadutxoa eta dantzaldia 
Erretiratuen Eguna ospatzeko

Aredhana yoga psikoterapia 
taldeak hasi du yoga eskolen 
ikasturtea, eta irailean zaba-
lik dago izen-emate epea. 
Martitzen eta eguenetako 
eskolen ordutegia honakoa 
da: 10:00, 17:30 eta 20:00. Txan-
dakatzeko aukera ere bada-
goela iragarri dute.

Argibide gehiagorako dei-
tu honako telefono zenbakira: 
616 96 57 95 (Encarna).

Aredhana taldeko kideen 
esanetan, pentsamendua argi-
tu eta oreka lortzeko bidea 
da yoga: "Gure ekintzak eta 
berbak justuagoak izango dira.
Kontzienteago egiten gaitu 
eta besteei irekiago egoteko 
aukera eskaini".

Yoga ikasturtea hasiko 
du Aredhana yoga 
psikoterapia taldeak

Arkupen dagoen Atxagazte 
gaztelekuak atzo, eguena, eman 
zion hasiera ikasturteari. 
Lehenengo egunean ongieto-
rria egin zieten arduradunek 
gazteei, bereziki 12 urtekoei, 
lehenengoz zihoazelako, eta 
batzarra izan zuten gero. 

Gaur, egubakoitza, jokoak 
egingo dituzte eta merienda 
izango dute ondoren. Eta bihar 
itxita egongo da, San Migel 
jaiak direlako. Eta domekara-
ko, hilak 25, txapelketak anto-
latu dituzte: ping-pong eta 
mahai-futbol txapelketak. 

Urriko egitarauaren berri 
hurrengo egunetan emango 
dute Gazteria Zerbitzuko 
kideek.

Gaztelekuak ateak 
zabaldu ditu eta 
merienda dute gaur

MIrArI AltubE  |  aretxabaleta

Apirilean sortu ziren Biolurrek 
sustatutako kontsumo taldeak 
gurean, eta astean jaso dituzte, 
lehenengoz, barazkiz betetako 
otzarak. Eta aurrerantzean mar-
titzen guztietan jasoko dituzte 
garaiko produkturik onenak ortu-
tik zuzenean ekarriak.

Aramaioko Pedro Lizarraldek 
lau lagunendako otzarak ekarri 
zituen, eta gainerakoak, Aretxa-
baletako Maria Jesus Revueltak; 
zazpi handi eta sei txiki. Guztira 
17 herritarrek jaso zituzten.

ortua eraña auzoan 
Maria Jesus Revuelta ez da base-
rritarra, baina Derioko nekazari 
eskolan ikastaro bat egin zuen 
eta bost urteren ondoren lehe-
nengo uzta jaso du ortuan: "Zar-
bak, piperrak, porruak, letxugak 
berenjenak… ekarri ditut orain-
goan, eta datorren asterako toma-
teak eta lekak izan gurako nituz-
ke", dio. 

Eskoriatzako Eraña auzoan 
dauka ortua, 7.000 metro karratu 
inguru, baina horietatik 3.000 
ditu landatuta eta beste 2.000 
inguru kiwi zuhaitzekin. Bi negu-
tegi ditu, gainera, 40 bat metro 

luze eta 5 metro zabal dituztenak: 
"Batean lekak eta tomateak ditut 
gehienbat, eta bestea hutsik dago. 
Dagoeneko lurra gertatuta daukat 
hor eta orain hasiko naiz espi-
nakak landatzen".

Kontu honekin hastea ez zela 
samurra izan du gogoan: "Hastea 
kosta egin zaigu, baina laguntza 
izan dugu. Jaurlaritzak, nekaza-

ri bulegoak eta Biolurrek asko 
lagundu digute, batetik aholku-
laritza eta bestetik laguntzak 
emanda". Eta produktu ekologi-
koen izendapena lortu du.

Bezeroekin zuzenean 
Joan den astean ortua erakutsi 
zien bezero dituenei eta bere 
asmoen berri eman: "Esan diet 
hasten gabiltzala eta barietate 
handia ez dugula orain. Baina 
gero eta produktu gehiago lan-
datzen gabiltza, eta euren iritzia 
jakinda hobetzen joango gara. 
Nire asmoa astero otzara ezber-
dinak eskaintzea da". 

Aurrera begira dituen asmoen 
artean daude astero 20 otzara 
handi gertatzea eta fruitu arbola 
gehiago landatzea: "Sagarrondoak, 
esaterako; eta ea kiwiak datorren 
urtean jasotzen ditugun". 

Kontsumo taldeko kideak barazkiak jasotzen, martitzenean.  |   mirari altube

Maria Jesus revuelta Erañako ortuan.  |   m.a.

Hasi dira garaiko barazkiz 
betetako otzarak banatzen
maria Jesus revuelta aretxabaletarrak 13 lagunendako ekarri zituen

esAnAk

"Nire asmoa 
astero otzara 
ezberdinak 
eskaintzea da" 

M . J .  r e v u e lta   |   b a r a z k i  e k o i z l e a

Ogia, gazta eta arrautzak ere bai
Martitzenetan (19:00), parrokia parean, dute hitzordua ekoizle 
eta bezeroek. Garaiko barazki eta fruituekin betetako otzarekin 
batera beste produktu batzuk eskuratzeko aukera ere badute 
kontsumo taldekoek. Etxezuri baserrikoek (Galartza) osoko ogia 
eta gazta eroaten dituzte eta Mendibitzu baserrikoek (Arkarazo), 
arrautzak. Mendibitzukoek okela ere eskaintzen dute eurekin 
harremanetan jarriz gero.

m.a.

Denboraldi berriarekin batera berrikuntzak egin gura izan dizkiote 
eguaztenetako pintxo poteoari herriko ostalariek, eta herenegun jarri 
zuten abian. Ardoa aldatu egin dute, eta Errioxako Marques de 
Mundaiz ardo ondua eskaintzen hasi dira mokadutxoarekin batera. Eta 
jai giroa bultzatzeko trikitilariak izango dituzte lagun aurrerantzean. 

Pintxo poteoa eguaztenetan egiten dute gurean (18:00-21:00) 
iazko martxoa ezkero, zazpi tabernatan: Orly, Artano, Paulaner, 
Taberna Berri, Gurea, Iosu eta Txakoli.

Pintxo poteoa berrikuntzekin

Errekabarren 3 ARETXABALETA 
Tel.: 943 77 11 76 / Faxa: 943 71 17 34 Posta-e: angelzubi@euskalnet.net

Auto aseguruetan 

%15eko 
deskontuak!
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Basabe poligonoa, F-0-10 (1. solairua)  
ARETXABALETA Tel.: 943 71 21 12

www.zenbaki.es

Ondo pasa
jaiak!

Aurtengo Andramaixetan grabatu 
dute 70 bat lagunek Martin 
Kabarrixaren kantue. Kabarrixa 
baserrian bizi izandako azkena izan 
zen Martin –duela 100 bat urte– 
eta Arantzazu Loidik hari 
zuzenduta idatzitako bertsoak 
kantatu zituzten auzotarrek, txistu, 
pandero eta txalaparta doinuek 
lagunduta. Eguerdi-pasa polita!  

Areantzarren
bigarrena ere
Youtuben
dago ikusgai

JuleN abaSOlO

gOIAtZ ArANA  |  aretxabaleta

Udaleko Kultura eta Berdintasun 
Sailak ekainean egin zuen argaz-
kiak batzeko lehen deialdia; jaso 
dituzte banaka batzuk, baina ez 

behar beste, eta bigarrenez egin 
dute eskaera orain.  

Emakumea "ikusezina" izan 
delako urtetan, andrazkoak pro-
tagonista diren argazkiak batu 

eta erakutsi gura dituzte: herri-
ko emakumeen lanak, ardurak, 
asmakizunak, kultur ekarpenak, 
zereginak, bizipenak, interesak…
erakusten dituztenak. Aspaldikoak 
ez ezik, hain zaharrak ez diren 
irudiak ere jasoko dituzte. 

Arkupen 
Gisa horretakoren bat etxean 
topatu eta ekimena aurrera ate-
ratzen lagundu gura duten herri-
tarrek Arkupe kultura etxeko 
bigarren solairura jo behar dute; 
goizean argazki artxiboak duen 

bulegora eta arratsaldean Kultu-
ra sailaren bulegora. Argazki 
guztiak eskaneatu egingo dituzte, 
haren gaineko argibideak jaso, 
eta ondoren itzuli. Argazkiok 
modu digitalean ere itzuliko diz-
kiete jabeei. Azaro erdialdean 
amaituko da argazkiak Udalaren 
eskuetan uzteko epea.

martxoak 8 
Udaleko Berdintasun eta Kultu-
ra Sailak datorren urtera begira 
antolatutako ekimena da erakus-
keta. 2012ko Martxoaren 8rako 

–Emakumeen Nazioarteko Egu-
na– gertatu gura dute erakuske-
ta, egun horretan proiektua jen-
daurrean aurkeztu eta erakus-
keta zabaltzeko. 

Badira hiru bat urte emaku-
meari eskainitako hilabetea egiten 
dutela. Film emanaldiak, antzer-
ki saioak, mahai-inguruak... anto-
latu dituzte orain arte eta datorren 
urterako –lehen aldiz– andrazkoak 
protagonista diren argazki era-
kusketa prestatuko dute, udal 
artxiboan daudenekin eta herri-
tarrek eramandakoekin.  

Emakumeak protagonista 
diren argazkien bila
azaroaren erdira arte jasoko dituzte arkupen eta 
erakusketa gertatuko dute martxoaren 8rako

Bi ikastaro antolatu dituzte: 
gorputza eta erritmoa pizteko 
dantza tailerra da horietako 
bat –funka, jazza, afroa, bolly-
wooda...– eta Magdalena Mila-
nok emango du. Urriaren 11tik 
Gabonak arte izango da, mar-
titzenetan, 18:30etik 20:00etara, 
kuartel zaharrean. Langileek 
45 euro ordaindu beharko 
dituzte hiru hilabeteengatik 
eta gainontzekoek, 38. 

Beste ikastaroa dantza eta 
jolasak familian lantzeko izan-
go da, zapatuetan, 11:30-12:45, 
Arkupen, urriaren 8an hasi-
ta. Hiruhilabeteko prezioa: 40 
edo 35. Izen-ematea: jaikiel-
kartea@yahoo.es edo 943 53 
43 96.

Jaiki elkartearen 
udazkenerako 
eskaintza gertu dago
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Areantza auzoa ARETXABALETA Tel.: 943 79 17 51

Baserri tu
rismoa eta taberna

• Batzar gela.
• Jangela.
• Logelak.
• Etxeko produktuen salmenta.Ondo ibili

jaixetan!

M.b.  |  eSkOriatza

Mugikortasun Astearen harira, 
Erreka Eguna egingo dute gaur 
Eskoriatzan. Aurten Almen gune-
ko 70 ikasle inguruk hartuko 
dute parte. Deba ibaian ibiliko 
dira zaborra batzen, Huheziko 
unibertsitatetik Santa Marina 
plazaraino doan tartean.

Iaz ere Erreka Eguna Mugi-
kortasun Astearen barruan egi-
teko asmoa zuten, baina, egural-
dia zela-eta, irteera atzeratu egin 
behar izan zuten, eta, hortaz, aste 
hartatik kanpo geratu zen. Aur-
ten, berriz, ematen du eguraldia 
lagun izango dutela.

Irteera horretan 5. mailako 
umeek hartuko dute parte, 11 eta 
12 urte bitartekoek. Herriko Pla-
zan egin dute hitzordua, 10:00etan. 
Bost taldetan banatuko dituzte 
haurrak eta jarraian, zuzenean 
jaitsiko dira ibaira. Hain justu, 

Deba ibaian sartuko dira aurten, 
unibertsitate eta Santa Marina 
plaza arteko ingurunean. 

Batzuk ibaian dauden bitar-
tean, bosgarren talde bat kanpoan 
geratuko da, jasotzen joaten diren 

zaborrak jasotzen eta antola-
tzen. 

Bestalde, hilaren 30ean, egu-
bakoitza, patin gaua egingo dute. 
22:00etarako egin dute hitzordua, 
plazan. 

Deba ibaia garbitzen ibiliko dira gaur 
Almen guneko 70 neska-mutiko inguru
unibertsitate eta Santa marina plaza arteko zaborra jasoko dute

Joan den urtean egindako irteera.  |   eSkOriatzakO uDala

Urtero moduan, 65 urtetik 
gorako eskoriatzarrei ome-
nalditxoa egingo diete etzi, 
domeka. Egitaraua ere urte-
rokoa da: salda (11:00-12:30), 
meza (12:30) eta bazkaria 
(14:00). Udal Pilotalekuan 
egingo duten bazkari horretan 
200 lagun inguru batuko dira. 
Bazkalostean, herriko zaha-
rrenek oparitxoa jasoko 
dute. 

Erretiratuendako 
omenaldian 200 lagun 
inguru espero dituzte

Ikasturte berriari ekingo dio-
te gaur, egubakoitza, herriko 
gaztelekuan. DBHko lehenen-
go mailako neska-mutilei ongi
-etorria egingo diete. Ekintzak 
ez dira hor amaituko: bihar, 
zapatua, jokoak eta merienda 
izango dituzte guztiek; eta 
domekan, ostera, mahai futbol 
txapelketa egiteko asmoa azal-
du dute gazteek. 

DBHko lehenengo 
mailakoei ongietorria 
herriko gaztelekuan

M.b.  |  eSkOriatza

Kultura etxeak gertatuta, bi pati-
naje ikastaro izango dira urriko 
zapatuetan. Umeei zuzendutakoa 
10:00etatik 11:30era egingo dute 
eta helduena 11:30etik 13:00etara. 
Prezioa 20 euro da. 

Interesa dutenak kultura 
etxera zuzenean joan daitezke, 
edo 943 71 46 88 zenbaki telefo-

nora deitu edo kultura@esko-
riatza.net e-postan izena eman. 
Ordainketa kultura etxean egin 
daiteke edo dirua honako kon-
tu korronteetan sartu: 2101 0038 
56 0000089201 edo 3035 0044 85 
0440900025. Ohartarazi dute 
ordainketa egin arte matrikulak 
ez duela baliorik izango eta 
plazak mugatuak direla.

Patinaje ikastaroak daude ume 
eta nagusiendako urrian

Zapatu goizetan izango dira eskolak.  |   GOieNa

M.b.  |  eSkOriatza

Elizateetako eta Lete auzoko alka-
teekin hasi zen eguazten arra-
tsaldean egindako osoko bilkura; 
haien izendapena egin zuten han. 
Honakoak dira alkate berriak: 
Apotzagan, Juan Mari Lezeta; 

Bolibar-Ugazun, Mikel Gotzon 
Ortueta; Gellaon, Ana Rosa Iregi; 
Marinen, Alberto Letona; Maz-
melan, Iban Diaz; Zarimutzen, 
Ane Gaztañaga; Mendiolan, Ane 
Miren Arrese; eta Leten, Monika 
Madinabeitia.

Horretaz gainera, Beñat Her-
ce alkatearen dedikazio portzen-
tajea aldatzea aho batez onartu 
zuten udalbatzarrean. Dedikazio 
osoa izan beharrean %80ean 
egongo da hemendik aurrera 
alkatea. Astelehenetik eguenera 

bitartean Udalean jardungo du 
eta egubakoitzean, bere lehengo 
lanean; hain justu, Oñatiko Enpre-
sagintza Fakultatean. Haren ordez, 
Leire Urtzelai (Bildu) zinegotzia 
izango da egun horretan. 

Aurretik txanda eskatu 
Horren harira, alkatearekin harre-
manetan jartzeko asmoa duten 
herritarrek jakin behar dute kome-
ni dela aurretik eskatzea txanda, 
udaletxera zuzenean joanda edo 
943 71 44 07ra deituta. 

Bestalde, Marixol Iparragirre 
preso eskoriatzarraren alde Esko-
riatzako presoen aldeko taldeak 
aurkeztutako mozioa onartu egin 
zuten osoko bilkura berean: Bil-
duren zinegotzien aldeko botoa, 
Elizatekoen abstentzioa eta PSE
-EEren kontrakoa. EAJ eta EB-Ber-
deak taldeetako zinegotziak ez 
ziren osoko bilkuran izan.  

Moizo horretan, Iparraregire-
ren egoerarengatik "ardura" age-
rian utzi eta haren oinarrizko 
eskubideak errespetatuak izan 
daitezen eskatzen da. Bada, mozioa-
ren edukia, besteak beste, preso 
dagoen Lyon Corbas espetxeko 
zuzendaritzari eta Espainiako 
Barne eta Justizia Ministeriora 
bidaltzea onartu zen. 

Elizateetako alkateak eta 
Iparragirre, osoko bilkuran
beñat herce alkatearen dedikazioa %80koa izango da hemendik aurrera

Elizateetako alkate berrien izendapena egin zuten eguazteneko osoko bilkuran.  |   arritxu barruSO
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usOA AgIrrE  |  aNtzuOla

Antzuola Kirol Elkarteak gizo-
nezkoen hiru talderekin ekin dio 
denboraldi berriari: erregional 
preferentekoa, lehen mailako 
kadeteena eta infantil mailakoa. 
Alebin eta benjamin mailetako 
taldeak ere badaude, baina horiek 
eskola kirolean sartzen dira; ez 
dira federatuak. 

Iaz nesken taldean aritu zire-
nek kadeteetan jokatu behar zuten 
aurten, adinagatik, eta maila 
horretan zortziko futboleko txa-
pelketarik ez dagoenez talde barik 
geratu dira. Izan ere, 13k bakarrik 
eman dute izena. 

Erregional preferente maila-
ko taldearen entrenatzailea Jua-
nina Garai da; kadeteen entre-
natzaileak, Igor Larrea, Ibon 
Urtzelai eta Ibai Zabalo; eta infan-
tilenak, Mikel Asensio eta Mikel 
Gartzia. 

partidu bat aste bukaeran 
Preferenteko taldeak Oriokoren 
zelaian jokatuko du hirugarren 
jardunaldia zapatuan, 16:30ean. 
Kadeteek atsedenaldia dute biga-
rren jardunaldian. 

Hiru talde izango 
ditu aurten AKEk

Erregional preferente taldeko kideak AKEko presidentearekin batera.  |   mari Paz uGalDe

ErrEGIONAL 
PrEFErENTEA

 Jon iturbe

 unai Ormaetxea

 Josu asensio

 ekaitz Olalde

 Jabier berraondo

 asier longares

 aitzol iturbe

 Julian ramirez de Okariz

 Josu zubikarai

 iñaki agirre

 aitor Godoy

 kepa etxaniz

 Carlos Fente

 Julen losada

 Jon linazisoro

 mikel Fernandez

 iker Cabrera

 Jon Gurutz Godoy

 ibai zabalo

 Nicolas Jimenez

 ismael Navas

 Jon Pagaldai

 mikel Jimenez

 entrenatzailea: Juanina Garai

LEHEN MAILAKO 
KADETEAK

 iker altube

 Josu aiastui

 ander aranburu

 Dean arbulu

 iker Gardoki

 ander Fernandez

 unai kortabarria

 izortz arozena

 endika Cabo

 Paulo Garitano

 Julen Gorosabel

 aitor Gorosabel

 Julen urresti

 rui miguel rodrigues

 Jesus mari Prado

INFANTILAK - 
ZOrTZIKO FUTBOLA

 Jon mata

 xabier iparragirre

 Jon etxezarreta

 Facundo Jimenez

 beñat kortabarria

 unai larrea

 toheed tariq

 aritz etxabe

 aiert kerexeta

 kepa altube

 Jon Cotillas

Gazte txokoa azaroan zabalduko da eta kurtso berrirako hezitzai-
leak behar dituzte. Hauek dira baldintzak: euskaraz jakitea; 18 
urtetik gora izatea; antzuolarra izan edo bertan bizi izatea; eta 
begirale titulua izatea eta lan-esperientzia baloratuko dira. Hona 
bidali behar dira curriculumak urriaren 5erako, datu guztiekin 
batera (esperientzia, izena, adina...): gazteantzuola@hotmail.es.

Gazte txokorako hezitzaileak behar dituzte eta 
urriaren 5a da izena emateko azken eguna

Eskulanak egiteko bi talde egongo dira: eguenetan, 14:30etik 
16:30era (dagoeneko beteta dago talde hau); eta astelehenetan, 
14:30etik 16:30era edo 18:00etatik 20:00etara. Astelehenean auke-
ra bi horiek jarri dira, eta jende gehienak aukeratzen duen 
orduan izango da. Ikastaro hasiera urriaren 3an izango da, aste-
lehena. Edurne Uribesalgo izango da irakaslea eta hileko kuota 
24 euro izango da.

Eskulanetan izena emateko epea luzatu egin dute; 
irailaren 30era arte egongo da aukera

Urriaren 3an, argindarrari eta gasari buruzko hitzaldia izango 
da eta hurrengo egunean, urriaren 4an, horren gaineko tailerra. 
Urriaren 5ean, berriz, produktuen bermea eta laguntza tekniko-
ko zerbitzuak izango dira hizpide; 6an, horren gaineko tailerra 
egingo da. 17:00etan hasiko dira guztiak. Bukatzeko, urriaren 
7an, Donostiako Kristina Enea parkera irteera egingo dute. 

Kontsumo astea egingo dute erretiratuen   
elkartean urriaren 3tik 7ra bitartean

u.A.  |  aNtzuOla

Aurtengo Gipuzkoako Bertsola-
ri Txapelketako sintonia egin 
du Elkano Browning Cream 
taldeak eta doinu horren letra 
Antzuolako Sasibertsolaixak 
Bertso Eskolakoek idatzitakoa 
da. Abestia ardatz hartuta letra 
berriak sortzeko lehiaketa egin 
zuten Gipuzkoako Bertso Esko-
len artean, eta Antzuolakoena 
aukeratu zuten. Gari abeslariak 
jarri dio ahotsa kantuari. Bideo-
klipa egin dute eta antzuolarrak 

dira protagonistetako batzuk 
bertan. www.gpuntua.com web-
gunean dago. 

Bertsotarako lagun taldea 
2009an herrian egin zen bertso
-ikastaroan eman zuten izena  
eta Iñaki Gurrutxaga Orioko 
bertsolaria irakasle zutela ekin 
zioten bertsolaritzarekiko zale-
tasuna lantzeari. Ikastaroa amai-
tu zuten, baina bertsotarako 
lagun talde moduan aritzen dira 
gaur egun. 

Antzuolarrek egin dute Gpuntua 
lehiaketako sintoniaren letra

Bertso eskolako bost kide; zazpi lagun aritzen dira normalean.  |   uSOa aGirre

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

Berezitasunak: 
Etxean hazitako

zekorrak eta oilaskoak

Kalebarren 1
ANTZUOLA
Tel.:  943 76 64 34

LARREA
TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

EGAÑA
Era guztietako arotz lanak

Tarima eta parketa jartzea
Zoruen kutxilatu eta barnizatuak

Kalegoi 21, ANTZUOLA   Tel.: 943 76 64 23
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JOkIN bErEZIArtuA  |  aramaiO

Bost urte daramatza Oier Korta-
barriak (Aramaio, 1983) Orixol 
mendizale elkarteko presidente 
lanetan. Zapatuan egingo den 
Aitor Aranaren omenezko men-
di ibilaldia urteko hitzordu garran-
tzitsuena eta arrakastatsuena da 
eurendako. Egun bereziaren gai-
nean berba egiteko egon gara 
harekin. 
15 urte beteko ditu aurten mendi 
ibilaldiak. Nola sortu zen?
6.646 metroko Peruko Huascaran 
mendian hil zen Aitor Arana men-
dizale aramaioarra gogoratzeko 
martxa da. Hil zenetik urtero 
egiten dugu, irail amaieran. Alda-
keta txikiekin bada ere, ibilbidea 
urtero aldatzen dugu. Aramaioko 
eta inguruko tontor garrantzi-
tsuenetatik pasatzen gara. 
Zein izango da aurtengo ibilbidea?
Ibarratik irtengo gara, kirolde-
gitik: Barajuen, Asensiomendi, 
Jarindo, Marixeka, Orixol eta 
Zabalaunditik pasa ostean buel-
ta egingo dugu kiroldegira. 30 
eta 40 kilometro artean izango 

dira guztira eta erritmo norma-
lean zazpi orduan egitekoa da, 
gutxi gorabehera. Izan ere, nork 
bere erritmora joateko aukera 
izango du. Ibilbide osoan zehar 
jatekoa eta edatekoa egongo da 
hiru puntutan: Kurtzetan lehena, 
Marixekan bigarrena –eta poto-

loena– eta Zabalaundin azkena. 
Postu horietako bakoitzean jarri-
ko diogu zigilua mendizale bakoi-
tzari eta amaieran diploma bat 
banatuko zaie. 
Nolako harrera izan ohi du mendi 
ibilaldiak?
Eguraldiaren araberakoa da, 

neurri handi baten. Hala ere, 
guretako oso polita da ikustea 
kanpotik jende asko etortzen dela. 
Urteak egon dira ia 200 mendi-
zale elkartu ditugula. Batzuk 
urtero etortzen dira, edozein egu-
raldi egiten duela. Paraje politak 
dira eta ondo dago antolatuta; 
pentsatzen dut horrek erakarri-
ko dituela. Iaz oso eguraldi txarra 
egin zigun, eta, hala ere, 50 bat 
elkartu ginen. 
Zer egin behar da izena emateko?
Egunean bertan eman beharko 
da izena, irteera baino ordu erdi 
lehenago. Hau da, 07:30ean. Zor-
tzi euro ordaindu beharko da. 
bide batez, aprobetxatuko dugu 
Orixol elkartearen gainean berba 
egiteko. Nola dago osasunez? 
Mendizaletasuna eta Orixol elkar-
tearen zuzendaritza taldea belau-
naldiz belaunaldi transmititu da. 
Aurrekoan saiatu ginen elkartea 
noiz sortu zen asmatzen, nagu-
sienei galdetuta. Bada, ez dakigu 
kopuru zehatza, baina 40 urtetik 
gora baditu. 

Guk bost urte daramatzagu 
zuzendaritza taldean eta orain, 
tamalez, ez da errelebu argirik 
ikusten. Gustura gabiltza eta, 
oraingoz, guk jarraitu beharko 
dugu. 

Oier Kortabarria, kartelarekin.  |   J.b.

oier kortabarria | orixol mendi elkarteko presidentea

"Kanpotik jende asko etortzen 
da martxara; hori oso polita da"

Duela 15 urte Perun hildako aitor aranaren omenezko mendi martxa bihar

07:30ean eman behar da izena, bihar bertan; zortzi euro ordaindu behar da

"gustura gabiltza, 
baina tamalez ez 
dugu errelebu 
argirik ikusten"

ZAT MAPA PLANO

OrixOl elkartea

hiru AtseDenALDi
Jateko eta edateko hiru 
puntu, ordena horretan: 
Kurtzetan, Marixekan 
eta Zabalaundin. 

A.t. / J.b.  |  aramaiO

Etxaguen auzoko proiektuen 
artean dago gune bateko zorua 
berritzea. Proiektua gauzatzeko, 
Udalak sei familiaren lursailen 
eremu zati bat desjabetu du. Bada, 
bost familiarekin akordioa egin 
dute eta desjabetzeak sinatu dituz-
te, baina Uribarren familiarekin 
ez dute akordiorik egin. Uriba-
rrendarrek diote auzoan bada-
goela errepide nagusi bat eta 
egokitu nahi duten bide hori 
bigarren mailakoa dela. 

Kortak dituzte egokitu nahi 
duten errepidearen bi aldeetan 
eta uste dute lanok orain arteko 
ganadu eta baserri jarduera gala-
razi egingo dietela. Hain zuzen, 
eurek eskatzen dute lau metro-
ko bidea egin beharrean hiru 
metro eta erdikoa egitea, horre-
la, gutxienez euren traktorea-
rendako lekua izateko, besteak 
beste.

"Auzotarrek eskatu dute" 
Bestalde, Hirigintza zinegotzi 
Andoni Solupek azaldu digu Uda-
lak bere garaian hartu zuela 
erabakia auzoetako bide publi-

koetan errepideek lau metroko 
zabalera izan behar dutela, autoek 
gurutzatzeko lekua izan dezaten: 
"Obra gauzatzeko dirulaguntza 
garrantzitsua jaso dugu eta lagun-
tza horiek epe bat dute. Horre-
gatik, behartuta ikusi dugu geu-
re burua desjabetzeak egitera. 
Auzotarrek eskatu dute eta lano-
kin Etxaguengo auzotarren behar 
hori asetzea da asmoa", gainera-
tu du. 

Uribarren familiarekin akor-
diora iritsi ez izanaren arrazoi 
nagusia negoziazio prozesu luzea 
dela dio Solupek. Ia bi urte dara-
mate kontu horrekin eta 800.000 
euro inguruko dirulaguntza dute, 
baina laguntza hori jasotzeko 
epeak bete behar dituzte. Esan 
digute argi utzi nahi dutela des-
jabetze horiek ez dutela eraginik 
Uribarren familiakoen azpiegi-
turetan. 

Oraingoz, beraz, auzotar gehie-
nen oniritziz egingo ditu lanak 
Aramaioko Udalak.  Bestalde, 
jakinarazi du aurten esleituko 
dituztela obrak eta epeetan sar-
tuko direla 800.000 euroak egoki 
inbertitzeko. 

Andoni Solupe: "Auzotarren 
gehiengoaren beharrak 
asetzeko lanak izan dira"
uribarren familia ez dago ados etxaguengo bide 
publikoen berritzeko udalaren proiektuarekin 

J.b.  |  arraSate

Udaleko Kultura Sailak iraile-
rako antolatu dituen Sastiñako 
egubakoitzetako kontzertuak 
aurrera doaz. Gaur, Fiachras 
taldearen txanda da. Folk doi-
nuak nagusi dituen taldeak 
Bergara du topaleku nagusi eta 
Aitor Aldanondo bergararrak 
eta Haritz Artola lazkaotarrak 
–Brigada Criminal talde ohiko 
kideak– gidatzen dute taldea. 
Musikari onak izateaz gain, 

hitz landu eta ezberdinak egi-
teagatik egin dira ospetsu, bes-
teak beste. 

Datorren egubakoitzean, 
bestalde, Adunia taldeak eskai-
niko du kontzertua. Hauek ere 
folka egiten dute.  

eguraldia ona bada, kanpoan 
Eguraldi ona egiten badu Sas-
tiña kanpoan izango dira kon-
tzertuak; ez badu laguntzen, 
berriz, barruan. 

Fiachras taldearen folkaz 
gozatzeko aukera egongo 
da gaur Sastiñan (20:00)
iraileko egubakoitzak zuzeneko musikaz 
girotzeko apustuaren barruan dago kontzertua

Fiachras-ek jende askotxo mugitzen du; ea gaurkoan ere hala den  |  GOieNa

Txirritola euskara elkarteak 
eman ditu aditzera posta lehia-
ketako irabazleak: Mikel Ruiz 
de Azua eta Ilia Etxebarria 
dira eta asteburu bat irabazi 
dute Nafarroako landetxe 
baten. Bestalde, Txirritola 
egunera joan zirenei eskerrak 
eman gura dizkiete antola-
tzaileek, izan ere, Aramaioko 
bertako jendeaz gain, kanpo-
tik ere hurbildu zen jendea. 

Eta noski, eguna aurrera 
ateratzeko lagundu zuten guz-
tiei ere eskerrak eman gura 
dizkiete.

Mikel Ruiz de Azua eta 
Ilia Etxebarria, postal 
lehiaketako irabazleak

Udalak euskara ikastaroak 
antolatu gura ditu. Lehena, 
hastapen ikastaroa, azken 
hiru urteetan parte hartu 
dutenendako da batez ere. 
Bigarren ikastaroa da alfabe-
tatze-maila lantzekoa eta hiru-
garrena, azkenik, Mintzala-
guna programa praktikan 
oinarritutako ikastaro bat da. 
Ikastaro guztiak udaletxean 
bertan ematea da asmoa. Inte-
resatuek irailaren 27a baino 
lehen eman behar dute izena. 
Udaletxera bertara joanda edo 
telefonoz deituta (945 44 50 16) 
eman daiteke izena.

Irailaren 27ra arte 
eman daiteke izena 
euskara ikastaroetan
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Leintz GAtzAGA

MIrArI AltubE  |  leiNtz GatzaGa

Gurel guraso elkartearen ardu-
rapean dauden ludotekak eta 
liburutegiak urrian hasiko dute 
ikasturtea. Garro jauregian dute 
egoitza biek eta urriaren 3an, 
astelehena, zabalduko dituzte 
ateak. Ohiko zerbitzua eskainiko 
dute; ikasturte hasierarako ez 
dute iragarri berrikuntzarik.

Aurreko ikasturtean legez bi 
orduz egongo dira zabalik aste 
egunetan (17:00-19:00), eta 3 eta 
10 urte arteko neska-mutikoek 
izango dute lekua bertan. Gatza-
gan, baina, guztiek ezagutzen dute 
elkar eta interesa duen edonor 
onartzeko gertu daude.

Begirale lanetan Garazi Oro-
bengoak jarraituko du, eta ikas-

turtea aurrera doan heinean bes-
te baten laguntza behar duen edo 
ez hausnartuko dute.

Gaztetxoendako ekimenak 
Umeendako ez ezik gaztetxoen-
dako ere antolatu gura dituzte 
ekimenak Gureleko kideek, nahiz 
eta datak zehaztu barik izan 
oraingoz. Batetik, mendiko orien-
tazioaren gaineko ikastaroa dago 
–atzeratu egin dutena–, mendian 
zelan ibili ikas dezaten. Eta bes-
tetik, paintballean jokatzera joa-
teko asmoa dute.

Urriaren 3an zabalduko dituzte 
ateak ludotekak eta liburutegiak

Mendian zelan orientatu ikas-
teko saioak ziren egitekoak 
aste bukaeran, bihar eta etzi, 
Gurel guraso elkarteak anto-
latuta, baina, hainbat arra-
zoirengatik, bertan behera 
utzi dute. 

Aurrerago egingo dutela 
iragarri dute antolatzaileek, 
baina datarik ez dute zehaztu, 
oraingoz.

Atzeratu egin dute 
mendiko orientazio 
ikastaroa

Astelehenean, hilak 26, eto-
rriko da Aitor Madrid dina-
mizatzailea Gatzagako KZgu-
nera (16:00-20:00). Hainbat 
ikastaro egiteko aukera eskai-
niko du, gehienak bi ordukoak: 
sare sozialak, Google-ek eskain-
tzen dituen tresnak… Horrez 
gain, zalantzak argituko ditu 
eta Interneten ibili ahal izan-
go dute herritarrek.

Astelehen arratsaldean 
dinamizatzailea 
izango da KZgunean

Antolatzaileek inauguratu 
berria den Maialde hotela 
aukeratu dute aurtengo kinto
-bazkaria egiteko eta 1967. 
urtean jaiotako guztiak ani-
matzen dituzte bertan parte 
hartzera. Interesatuek hotelean 
— San Roke kalea 26 — eman 
behar dute izena eta bezpera, 
urriaren 7a, da horretarako 
azken eguna. 

1967an jaiotakoek 
kinto-bazkaria egingo 
dute urriaren 8an

Aulas Kutxak antolatuta hitzal-
dia egingo du Olatz Arroitak 
Elgetan. Nola saihestu eror-
ketak etxean izenburupean 
pertsona nagusiei eta horien 
zaintzaileei bereziki zuzen-
dutako aholkuak emango ditu. 
Hitzaldia elebitan izango da 
udaletxeko areto nagusian 
hilaren 28an, eguaztena. 
17:30ean hasiko da. 

Etxean erorketak 
saihesteko aholkuak 
hitzaldi batean

l.z.

Merkatu txikia egin du neska talde horrek asteon plazan. Aspaldian 
erabiltzen ez dituzten jolasak zakarrontzira bota beharrean plazan salgai 
ipintzea pentsatu zuten, baita egin ere. Gustura agertu ziren. "Jendea 
etorri da eta zenbait gauza saldu ditugu. Gauza txikiak dira, baina 
besteren batek erabil ditzake". Ez ziren aberastu, baina akaso beste 
jostailuren bat erosteko aukera emango die batutako diruak.

Haurrek ere berrerabiltzen dute 

l.Z.  |  elGeta

Gero eta jende gehiago batzen 
du Elgetan Herrixa dantzan 
ekimenak, eta domekan hasi-
ko den ikasturterako propo-
samen berriak egiten dizki-
gute antolatzaileek. Ohiko 
ordutegia eta egutegia izango 
ditu ekimenak, baina bi atal 
ezberdinek osatuko dute: lehe-
nengo zatian, taldeko dantzak 
erakusten jarraituko du Patxi 
Monterok. "Dantza berriak 
probatzen joango gara (...) 
Lehenengo saio honetan Walo-
niako kontradantza erraz eta 
politak", adierazi du. 

Bigarren zatian, Adolfo 
Jainaga trikitilariak hartuko 
du lekukoa. "Bikotean dantzan 
egiteko piezak joko ditu; balsak, 
mexikarrak, pasodobleak, 
habanerak, mazurka...". Dome-
kako hitzordua 19:00etan da, 
sarrera librearekin.

Berrikuntza 
nabarmenekin 
dator 'Herrixa 
dantzan'

l.Z.  |  elGeta

Tortilla lehiaketa jendetsua 
izan da aurten ere Elgetan. 
Irabazleak Sisters taldekoak 
izan dira. Epaimahaikoen iri-
tziz, zapore hoberena zuen 
tortilla egin zuten. Hori baka-
rrik ez, itxura onena ere haien 
tortillak zuen.  

Goizean, berriz, baserrita-
rrek urteroko azoka egin zuten 
plazan. Hamabi postu egon 
ziren, iaz baino bat gehiago. 
Eguraldia ez zuten lagun izan, 
baina apurka-apurka salmentak 
egiten joan ziren. Azulako 
artzainak, esaterako, azokara 
eramandako 35 gaztak saldu 
zituen eta jendea gehiago eros-
teko gogoz geratu zen. Eta 
domekan gustura ibili ziren 
motorzaleak, festa egun polita 
egin zuten.

Sisters taldeak 
irabazi du 
aurten tortilla 
lehiaketa

SAILKAPENA
t a l d e a k z a P o r / i t x u r a

01 sisters 23 24

02 alaior 20 18

03 arrimauak 20 16

04 Faka faka 18 20

05 bikote ona 18 18

06 el ekipo a 17 21

07 txirikil gazte lekua 17 17

08 Zartainkada 16 23

09 90.210 16 17

10 pintx-e-roak 16 12

11 Millonarixuak 15 19

12 the ibarlu's 15 16

13 intxortako lehoiak 15 12

14 latza 14 20

15 bildu 14 20

16 buelta ta buelta 14 17

17 2-b 14 14

18 tsas-tsas 13 16

19 elgetako gaztetxia 13 15

20 sistemak 11 15

i t u r r i a :  e l g e ta k o  g a z t e t x e a

eLGetA

lArrAItZ ZEbErIO  |  elGeta

Urriaren 4an 75 urte beteko dira 
Elgetako frontea ezarri zela. 
Urrian hasi eta apirilera arte 
gerra latza izan zen Intxortaren 
magaleko lubakietan. Bertan 
gertatutakoak ez ahazteko gune 
oso bat berreskuratu da eta anto-
latutako bisita gidatuek harrera 
ona izan dute. Abuztuan eta irai-
lean aurreikuspen guztiak bete 
dira eta antolatutako bina bisi-
taldi gidatuetan jendea kanpoan 
geratu da. Izandako arrakasta 
ikusirik, Elgetako Udalak bisi-
taldi gidatuen maiztasuna han-
ditzea erabaki du. Domekan, 
irailak 25, egingo dute iraileko 
azken bisitaldi gidatua eta urrian 
domekero egingo dituzte.

Maiatzean bete zen urtea Elge-
tako Udala, Intxorta 1937 kultura 
elkartearen eta Debagoieneko 
Mankomunitatearen babesarekin, 
ingurua atondu, zabaldu eta eza-

gutzera emateko bisitaldi gidatuak 
antolatzen hasi zela. Lubakiak, 
gotorleku bat eta La Belga ize-
neko gunea daude ikusgai. Bisi-
ta nork bere kabuz ere egin deza-
ke; ibilbidea seinalizatuta dago 

eta azalpenak eskaintzen dituzten 
panel informatiboak daude.

Bisitaldi gidatuei dagokienez, 
hiru bat orduko iraupena dute 
eta 10:00etan abiatzen dira Espa-
loia kafe antzokiko interpretazio

-gunetik. Taldeko 30 pertsona 
onartzen dituzte; horregatik, 
ezinbestekoa da aldez aurretik 
izena ematea 943 79 64 63 telefono 
zenbakian.

oroitarria kaltetuta 
Kaltetuta ageri da, berriz ere, 
Asentzioko bidegurutzean dagoen 
Pablo Beldarrainen omenezko 
oroitarria. Bertan, 1936ko urritik 
1937ko apirilera bitarteko frontea 
gogoratzen da. Pinturarekin zikin-
du zuten duela astebete, eta ez 
da lehenengo aldia. Udaletik adie-
razi dute garbitu egingo dutela. 

turismo teknikari lanpostua 
Udalak, bestalde, turismo tekni-
kari lanpostua sortu du. Intere-
satuek urriaren 3rako bidali 
behar dituzte curriculumak. 
Elgetan edo Debagoienean errol-
datuta egotea baloratuko da, 
baita bisitaldi gidatuetan espe-
rientzia izatea, gerran Elgetan 
gertatutakoen gaineko ezagutza 
edukitzea eta hizkuntzak men-
deratzea. Lanaldi osoko sei hila-
beterako kontratua eskaintzen 
da. Domeketan bisitaldi gidatuak 
egiteaz gainera, administrazio 
eta harrera lanak ere egin behar-
ko dira. 

Pablo Beldarrainen omenezko oroitarria kaltetu dute, beste behin.  |  l.z.

Urrian domekero egingo dute 
bisitaldi gidatua lubakietara
udalak sei hilabeterako turismo teknikari lanpostua sortu du
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xAbIEr urtZElAI  |  eSkOriatza

Manuel Muñozek beste behin 
lortu zuzen saskibaloi onena 
Eskoriatzara ekarri eta kirolde-
giko harmailak betetzea, baina, 
oraingoan, klubeko ordezkarien 
lanari esker. Eskoriatzako pre-
sidente zenak lagun handiak 
zituen Donostian, eta, hain zuzen, 
eskoriatzarrek Gipuzkoako hiri-
burutik jaso zuten Manuel Muño-
zen omenez denboraldi-aurreko 
partidu hori jokatzeko proposa-
mena. Eta Javi Corvalek aitortu 
moduan, eurak pozarren: "Goza-

mena da horrelako partidu bat 
antolatzeko lan egitea. Ez gara 
zorrotz kontatzen ibili, baina 
300-400 sarrera salduko genituen, 
kostuei aurre egiteko adina". 

Kantxan liga aurreko partidu 
ohi bat ikusi zuten zaleek: errit-
mo falta, fisikoki oraindik landu 
gabe eta tarteka, tarteka bakarrik, 
saskibaloi ona.  

Bakarkako jokaldietan 
Gipuzkoa GBCk laugarren laur-
denean egin zuen erreakzioa, 
ordura arte jokalariak noraezean 

ibili ziren-eta, Valladoliden men-
pe: defentsan adostasunik ez, eta 
erasoan motel. Makal hasi ziren 
Sito Ponsen mutilak (10-27). Biga-
rren laurdenean ere kanpotarrak 
gehiago izan ziren; gipuzkoarrak 
hirugarrenean hasi ziren esnatzen, 
batez ere Panko, eta laugarrenean 
lortu zuten arratsaldea zuzentzea 
(58-52). Ikuskizuna ez zen parti-
duarekin amaitu, ondoren zaleek 
jokalariekin nahi beste erretratu 
atera zituzten-eta; Eskoriatzako 
taldeko neskek ondo aprobetxatu 
zuten aukera.

lagun aro gbCk atzetik 
aurrera egin zuen Manuel 
Muñozen oroimenezkoan
kiroldegiko harmailetan jende asko batu zen 
Gipuzkoako talde nagusiko jokalariak ikusteko

Andy Panko Valladolideko jokalaria gainditu berri. 

Lagun Aro GBCko taldekideak bat eginda. Manuel Muñoz kiroldegiko harmailak jendez bete ziren.

Javi Salgado gaztetxoei sinadurak egiten.Lagun Aro GBC eta Valladolideko Blancos de rueda taldeetako jokalariak, talde argazkian.

Panko bizkarrez jokoa antolatzen, eta kontrarioa adi.  |   imaNOl SOriaNO

Uriz eta Panko partidu amaieran.

David Doblas –eta haren zapatilatzarrak– zale eskoriatzarrekin.Sito Alonso aginduak ematen.
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Aurkezpenean Antxintxiketaneko, ESAITeko, Hanka Labankako eta Oñatiko Udaleko ordezkariak.  |   amaia txiNtxurreta

xAbIEr urtZElAI  |  Oñati

Antxintxiketan atletismo taldeko 
lagunek eguaztenean aurkeztu 
zuten urriaren 8an (17:00) egingo 
duten Arrasate-Oñati lasterketa. 
Antolatzaileek bultzada ederra 
eman nahi diote proba honi, eta 

hasteko, aurten patinatzaileak 
ere gonbidatu dituzte. Hala, 125 
dortsal gordeko dituzte patina-
tzaileendako, eta erdiak dagoe-
neko eman du izena. Korrikala-
riei dagokienez, aurreko urtean 
340 lagun animatu ziren eta aur-

ten ez dituzte gutxiago espero. 
Hala, izena aurrez ematea gomen-
datzen dute, www.kirolprobak.
com webgunean. 

Autobusa egongo da 
Antxintxiketaneko lagunek gogo-
rarazi zuten irteera eta helmuga 
lekua herri desberdinetan dau-
denez parte-hartzaileei gauzak 
errazte aldera, autobusa jarriko 
dutela Oñatitik Arrasatera; las-
terketa hasi baino ordubete lehe-
nago egongo da autobusa. Eta 
erabiltzen dutenek, 2 euro gehia-
go ordaindu beharko dute.

arrasate-oñati proba 
berrikuntzekin dator
korrikalariez gain, aurten lehen aldiz patinatzaileek 
ere esku hartu ahal izango dute lasterketan

AtLetismoA

x.u.  |  arraSate

Debagoieneko ohorezko erre-
gional mailako ordezkarietako 
batek ere ez du liga hasiera 
ikusgarririk egin, baina Are-
txabaleta azaldu da indartsuen. 
Juanan Cruzen taldea ondo 
indartu da, baina, joan den 
astean Bergararen kontra ihes 
egindako garaipenak eragotzi 
du hasiera bikaina. 

Hain zuzen, Bergarak petro-
lioa lortu zuen derbiko 90. minu-
tuan, eta etxetik kanpora lor-
tutako puntua etxeko garaipen 
batekin osatu nahi dute aste-
buruan. Mahoneroek Urola 

izango dute aurrean zapatuan 
(17:30); zumarragakoek ere ez 
dute hasiera bikainik egin.

Gainontzekoak kanpoan 
Hain zuzen, ligan oraindik pun-
turik batu ez duen Elgoibarren 
kontra jokatuko dute aretxaba-
letarrek (domekan, 16:00). 

Mondra eta Aloña ere ez 
daute etxafuegoak botatzeko. 
Zuri-moreek Hondarribian joka-
tuko dute domeka arratsaldean 
(16:30), eta Azkargortaren Pasaia 
izango dute kontrario bihar 
(16:30). Azken horiek bai hasi 
dute liga ondo, lider dira.

bergarak derbian lortutako puntua 
borobildu nahi du zapatuan urola 
mendean hartuta, agorrosinen

Cabanillas Tolosaren kontrako partiduan.  |   JuliO CalleJa

futBoLA

AukerazkoIBIlgAIlUAksalgai

• Ford Galaxy TDCI 24.900 € 
 2010 | Diesela | Zilarra | 20.000 Km
• Ford Mondeo  1.8 TDCI  19.800 €
 2011 | Diesela | Zilarra | 0 Km
• Ford Focus TDCI 115 ZP 6 abiadura 17.500 €
 2011 | Diesela | Beltza | 0 Km.
• Peugeot 307 1.6 110 ZP 9.800 €
 2007 | Diesela | Zilarra | 35.000 Km.
• VW Passat Avant 4x4 Highline 2000 TDI 140 ZP 15.800 €
 2007 | Diesela | Beltza | 110.000 Km.
• Ford Focus TDCI 140 ZP 19.800 €
 2011 | Diesela | Urdina | 0 Km.
• Ford Transit Nugget 2.0 TDCI 41.500 €
 KM 0  ( Berria ) | Diesela | Zilarra edo aukeran
• Ford Focus TDCI 110 ZP      10.500 € €
 2008 | Diesela | Beltza | 49.000 Km
• Ford Kuga TDCI- 4W 140 ZP     24.900 € €
 2010 | Diesela | Beltza | 27.000 Km
• Ford Kuga TDCI- 4W 140 ZP     24.400 € €
 2010 | Diesela | Urdina | 16.000 Km

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

> FORD FOCUS
     2011 | Diesela | 0 Km

14.500€-tik aurrera

Gipuzkoa etorbidea, 36 
ARRASATE • 943 71 18 70

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

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

28.700 €
> Citroen DS3 HDi 90
     2011 | Diesela | granatia/beltza | 2050 Km

16.000 €

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

Debagoieneko 
Kontzesionario ofiziala

Iragarkia jartzeko: 943 25 05 05

• Citroen Berlingo HDi 110 XTR  15.500 €
 2010 ı Diesela ı Gris argia ı 45.725 km
• Citroen Berlingo HDi 110 XTR  15.500 €
 2010 | Diesela | Beltza | 51.060 km
• Citroen Berlingo HDi 110 XTR  15.800 €
 2010 | Diesela | Gris iluna | 46.800 km
• Citroen C4 16 Vti 120 COOL  9.500 €
 2009 | Gasolina | Txuria | 33.150 km
• Grand C4 Picasso MILLENIUM CMP 110 22.000 €
 2011 | Diesela | Gris Aluminium | 700 km
• Citroen DS4 Style eHdi CMP 110 24.250 €
 2011 | Diesela | Hyckori | 4.000 km
• Citroen C1 Audace Stop&Start 1.0 6.500 €
 2009 | Gasolina | Gorria | 33.600 km
• Hyundai Getz 1.1 2.500 €
 2003 | Gasolina | Txuria | 71.250 km
• Hyundai i30 16CDRi 90 12.500 €
 2010 | Diesela | Txuria | 10.500 km
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Arantzazuko Santutegia
Arantzazuko auzoa, 8 / OÑATI

943 78 13 13
www.hotelsantuariodearantzazu.comEskaintza 

 40 logela.•	
 200 pertsonentzako jangela.•	
 Eguneko menua, itundutako menuak eta  •	

   astebururako menu bereziak.
 Jaunartzeak, ezkontzak eta bazkari bereziak.•	
 Enpresentzako aretoak eta bazkariak.•	
 Eta orain sagardotegi txokoa. •	

Egunero zabalik

Soraluze
Arantzazuko bidea, 1 km / OÑATI

943 71 61 79
www.soraluzeostatua.es
info@soraluzeostatua.es

Eskaintza 
 Karta.•	
 Bi jangela. •	
 Ezkontzak, jaunartzeak eta bataioak.•	
 Aste bukaerako menu bereziak.•	
 Eguneko menuak. •	

Domeka gauean itxita

Dragon Oriental
Fraiskozuri 7 / BERGARA

Tel.: 943 25 06 77
Eskaintza 

Jatetxe txinatarra•	
Wi-fi gunea•	
Etxera eramaten dugu  •	

  (Bergara + Antzuola + Soraluze)
Din sun, ekialdeko tapak•	
Eguneko menua, karta•	

Egunero zabalik.

PIldain
Udala auzoa / ARRASATE

943 79 11 65
Eskaintza 

 Eguneko menua, karta, plater  •	
konbinatuak, eta bokatak.

Astebukaeratan menu bereziak.•	
Txerrikumea, sahieskia, bildotsa,...  •	

egur labean enkarguz.
Eskatutako bertan jateko edo etxera eramateko.•	
Jangela independientea su baxuarekin.•	

Astelehenetan itxita

Erreka jatetxea
Zerrajera 4, behea / ARRASATE

943 53 32 72
www.errekajatetxea.euEskaintza 

Eguneko menua•	
Menu bereziak astebukaeretan•	
Ezkontzak•	
Jaunartzeak•	
Enpresa bazkariak•	

Igande gauean eta astelehenetan itxita

Lasa jatetxea
Ozaeta jauregia, Zubiaurre 35. / BERGARA

Tel.: 943 76 10 55 / www.restaurantelasa.es
Eskaintza 

Jangela: 250 lagunendako.•	
Karta.•	
Astearte, asteazken eta ostegun gauetan 16:00ak   •	

  baino lehen eskatuz gero zabalik (6 pertsona gutxienez).
Menu bereziak asteartetik ostiralera(eguardietan).•	
Kongresuetarako aretoa eta parking-a.•	

Gipuzkoako bankete-jatetxerik onenaren saria 
Mas Gastronomia 2009.

Uxarte
Udala auzoa 12 / ARRASATE
943 79 12 50 / 943 77 15 62

Eskaintza 
Eguneko menua•	
Ezkontzak•	
Bataio eta jaunartzeak•	
Logela guztiak bainugelarekin•	
Igerileku irekia•	

Eguazten arratsaldeetan itxita

Unzueta sagardotegia
Zabola z/b / ARAMAIO

945 44 50 95Eskaintza 
Sagardoa txotxetik urte osoan.•	
Sagardotegiko menua•	
Karta•	
Parking eta terraza•	
70 lagunendako tokia•	
Bataioak, jaunartze eta kintadak.•	

Egunero zabalik

Dukiena jatetxea
Eskaintza 

Menua eta karta•	
Jaunartze eta bataioak•	
Enpresa bazkariak•	
Lagun eta familia arteko ospakizunak•	

 
Berezitasunak

Arrain freskoa laban erreta•	
Etxeko postreak•	

Astelehenetan itxita.

Azkoaga auzoa / ARAMAIO
945 44 50 86



gOIENA  |  2011-09-23  |  eGubakOitza 31

k u lt u r a

ArANtZAZu EZkIbEl  |  arraSate

Uzten al du zientziak Jainkoaren-
dako lekurik? izeneko erakusketa 
ikusgai dago Arrasateko Harresi 
aretoan. Inciativa Atea elkartea 
dago erakusketaren atzean, eta 
Arrasateko Udalaren laguntza 
izan dute Arrasaten erakusketa 
antolatzeko. 

Erakusketaren helburua da 
Elizak ezartzen duen pentsaeraz 
gain beste pentsatzeko modu batzuk 
eta beste ideia batzuk ere badau-
dela azaltzea.

40 irudi eta idatzi 
Helburu hori lortzeko 40 panel 
jarri dituzte ikusgai Harresi are-
toan. "Luis Ledo Regal kazetaria-
ren idatziak dira, eta panelak 
osatzeko El Jueves aldizkariko 
Jose Luis Martinen irudiak era-
bili dira", azaldu du Ambrose 
Goikoetxeak. 

"Panelak dituzten idatzietan 
galderen bitartez hainbat gai lan-
tzen dira: Eliza, Aita Santua, 
gizakiaren eboluzioa... umore 
puntuaz jorratzen ditugu gaiak", 
dio Goikoetxeak.

Beste pentsaera eta ideia batzuk 
ere badaudela erakusteaz gain, 
Iniciativa Ateak uste du Elizaren 
eta Estatuaren artean banaketa 
egon beharko lukeela: "Gure ustez, 
erlijioak librea izan behar du eta 
horregatik garrantzitsua da Eli-
zaren eta Estatuaren arteko bana-
keta". Gaineratu du Elizak eta 
haren dotrinak etxe barruko kon-
tuak izan beharko luketela, eta 
"ez eskolan, unibertsitatean eta 
leku publikoetan" erakuste-
koak.

Horren harira, Goikoetxeak 
dio Aita Santuak Madrilera egin 
zuen azken bisitan han izan zire-
la, beste hainbat elkartetako kidee-
kin batera: "Aita Santuaren bisi-
tak Estatuak ordaindu izanaren 
aurka gaude; gura izanez gero, 
etor dadila, baina ez Estatuaren 
diruarekin".

Lehenengo aldiz Arrasaten 
Luis Ledo Regal kazetariak osa-
tutako erakusketa Santiagon 
inauguratu zuten lehenengo; eta 
ondoren Vilagarcia de Arousan 
jarri zuten. Gurera eta Euskal 
Herrira datorren lehenengo aldia 
izan da Arrasatekoa, eta antola-
tzaileek ez zekiten nolako harre-
ra izango zuen. Egunero 15 bat 
lagun pasa direla Harresitik adie-
razi du Goikoetxeak eta ikusleen 
eta antolatzaileen artean hartu
-eman ona egon dela.

iniciativa Atea elkartea 
1998an hainbat librepentsalariren 
artean sortutako harremanaren 
ondorioa da Iniciativa Atea elkar-
tea. Internazionala eta ateoa da 
eta elkarte moduan 2008an eratu 
zuten. 

Sarean du lekua elkarteak eta 
han ideiak eta pentsaerak truka-
tzen dituzte bazkideek. Gaur egun 
7.867 erabiltzaile daude erregis-
tratuta sarean.

Goikoetxeak herritarrak ani-
matu gura ditu erakusketa ikus-
tera: "Etor daitezela gaur 18:00e-
tatik 20:00etara. Hemen ikusten 
dutenaren gainean galderak egi-
teko aukera izango dute. Bestalde, 
edozein zalantza izanez gero idatz 
dezatela agoikoetxea1@telefonica.
net helbidera, eta erantzungo diet". 
Aurrerantzean ere erakusketa 
gurera ekartzeko asmoa azaldu 
du Goikoetxeak.

'uzten al du zientziak Jainkoarendako lekurik?' erakusketa harresi aretoan dago ikusgai

luis ledo regal kazetariak egindako 40 panelez osatuta dago erakusketa

galderen bitartez hausnartu

Ambrose Goikoetxea, Harresi erakusketa gelan.  |   a.e.

Erakusketan dagoen irudietako bat.  |   iNiCiatiVa atea

ambrose Goikoetxea ingenia-
ria da, eta baita iniciativa atea 
elkarteko kidea ere. erakus-
keta prestatzen ibili da Goi-
koetxea. erakusketaren non-
dik norakoak azaldu dizkigu.

Zein izan da erakusketa 
antolatzearen helburua?
helburu nagusia izan da jen-
deari adieraztea iniciativa atea 
elkartean jasotzen ditugun 
ideiak. elkartea internaziona-
la eta laikoa da, eta gura dugu-
na da jendeari  erakustea 
badaudela beste pentsaera 
eta ideia batzuk. erlijioaz gain 
beste pentsatzeko modu 
batzuk daudela erakutsi gura 
dugu.

Nolako harrera izan du era-
kusketak?
elizak azaltzen duenaz gain 
mundua hausnartzeko beste 

modu bat ere badagoela azal-
du gura dugu. lehenengo aldia 
da horrelako erakusketa bat 
euskal herrian antolatzen dena 
eta ez genekien zer erantzun 
izango zuen. egia da oso ondo 
erantzun dutela herritarrek. 
egunero 15 bat lagun etorri 
dira, eta, erakusketa ikusteaz 
gain, galderak ere egin dizki-
gute.

Zelako galderak egiten 
dituzte herritarrek?
Galdera asko egiten dute: 
adibidez, ebanjelioak egon 
ziren edo ez galdetzen dute. 
Guk uste dugu ebanjelioak ez 
zituela idatzi inspirazio jain-
kotiarrak. ebanjelioak Judean 
eta Palestinan bizi ziren herri-
tarrek idatzi zituztela uste 
dugu. herritarrak animatu gura 
ditugu erakusketa ikusi eta 
galderak egitera.

"Jendeari erakutsi gura diogu 
badaudela beste pentsaera batzuk"

AmBrose GoikoetxeA | iNiCiatiVa ateakO kiDea
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Pertsona guztiek dituzten 
manien gainean jardungo duen 
dantza ikuskizuna izango da 
bihar, zapatua, Arrasateko 
Amaia Udal Antzokian; hain 
justu ere, Organik taldekoek 
Maniatic@s izeneko emanaldia 
egingo dute, 20:00etan. 

Ordubete inguruko iraupe-
na duen lanean, esan bezala, 
maniak aztertuko dituzte. Alde 
batetik, gizakiok komunean 
ditugun maniak jorratuko dituz-
te, hala nola egunkariak atzetik 
aurrera sistematikoki irakurtzen 
dituztenak edo hozkailuan sar-
tu aurretik produktu guztien 
ontziak garbitzen dituztenak. 
Horretaz gainera, paretan eske-
gita dagoen koadroa okertuta 
egoteak eragiten duen urduri-
tasunaz ere jardungo dute; hain 

justu, hasiera baten, ezer ez 
egitea erabakitzen bada  ere, 
azkenean koadro horrengana 
gerturatu eta zuzen jartzeko 
joera dugu.

Gizarte hipokondriakoa
Horretaz gainera, mania pertso-
nalez gain, ondokoaz gogaitzen 
gaituena, eta azken finean, berez-
ko mania bihurtzen dena ere 
aztertuko dute biharko ikuski-
zunean. Orain arte aipatutako 
mania guztiak gaur egungo gizar-
te hipokondriakoaren isla dire-
la agerian utziko dute; toleran-
tziatik gero eta urrunago dagoen 
eta ondokoari begira etengabe 
dagoen gizartea da. 

Natalia Mongek zuzenduta-
ko eta Pilar Andres, Eneko 
Balerdik eta Fernando Baradok 
taularatutako lana da hori.

gizakion maniak aztertuko 
dituzte bihar arrasaten
Organik taldearen 'maniatic@s' lana ikusteko 
aukera izango da amaia antzokian, 20:00etan

M.b. |  arraSate

Udako atsedenaldiaren ostean, 
abian da ostera ere Gipuzkoako 
bertsolari txapelketa, Gpuntua 
lemapean. Bihar, zapatua, Eiba-
rren izango den final-zortzirenean 
Jokin Labayen arrasatearrak 

parte hartuko du.  Kepa Isasi 
gai-emailea ondoan dutela, Iñaki 
Gurrutxaga, Agin Rezola, Nerea 
Elustondo, Felix Zubia eta Iker 
Osa bertsolariekin batera aritu-
ko da. Bertso-saioa 17:30ean hasi-
ko da, Coliseo antzokian. 

Animotsu topatu dugu Laba-
yen: "Azken astea ez da samurra 
izaten ari, buruari bueltak ema-
ten dizkiozulako. Baina bertsotan 
gustura nabil, txukun gabiltzala 
iruditzen zait, eta biharko saioa-
ri begira animotsu nago. Tokia, 
gainera, ona da". Lehiakideez 
arrasatearrak aipatu du "kantu-
rako" oso bertsolari onak direla. 
Horren harira, hau esan du: "Elka-
rrekin lan egiteko onak dira".

urko egaña, urriaren 9an
Bestalde, urriaren 9an Irungo 
Amaia antzokian egingo duten 
saioan Urko Egaña oñatiarra 
lehiatuko da Iñaki Zelaia, Alaia 
Martin, Haritz Casabal, Manex 
Muxika eta Asier Sasietaren kon-
tra. Egoitz Aizpuru oñatiarrak 
jardungo du gai-jartzaile moduan 
emanaldi horretan.

Eta Debagoienera ere iritsi-
ko da Gpuntua: urriaren 22an 
final-laurdena egingo dute Oña-
tin eta azaroaren 26an, Arrasa-
ten. Azken saio hori, hasiera 
baten, azaroaren 20an egitekoa 
zen, baina Espainiako hautes-
kundeak direnez, esandako egu-
nera pasatzea erabaki du anto-
lakuntzak.

Jokin labayen lehiatuko da 
bihar eibarko 'gpuntuan'
Gipuzkoako bertsolari txapelketako final-zortzirenak 
jokatuko dira Coliseo antzokian, 17:30ean

Labayen, Gipuzkoako bertsolari txapelketako lehen fasean.  |   GOieNa

MIrIAN bItErI  |  arraSate

Beñat Ganboa aretxabaletarra 
eta Amets Ormaetxe arrasatearra 
–trikitilari bikote gazteak– txa-
peldun geratu ziren domekan 
jokatutako Hernaniko trikitilari 
gazteen txapelketan. Lehenengo 
aldia zen txapelketa batean bate-

ra aurkezten zirela, eta lehen 
saria ekarri zuten Debagoienera 
14 urteko neska-mutiko biko-
teak. 
Zorionak! Zenbatek parte hartu 
zenuten domekako txapelketan?
Amets Ormaetxe (A.O.): Sei biko-
tek hartu genuen parte; horieta-

ko hiru Hernanikoak. Horrez 
gainera, erdiak 12 urtetik gora-
koak. Egia esan, ez genuen asko-
rik entseatu eta ez genuen uste 
lehenak geratuko ginenik; poz-
tasunez hartu genuen saria. Txa-
pel eta kopa bana eta 200 euro 
irabazi genituen. 

Aurretik sarituak izan zarete?
A.O.: Aurten dagoeneko lau txa-
pelketatan parte hartu dut. Lehe-
nenean, hirugarren izan nintzen; 
bigarrenean, laugarren. Beña-
tendako lehen aldia da.
Noiztik txapelketetan?
B.G.: Aurten hasi gara biok. Abuz-
tuan hasi nintzen ni, Azkoitian. 
A.O.: Ni maiatza ezkero nabil 
txapelketetara joaten.
Nolako piezak jotzen dituzue?
A.O.: Domekan, esaterako, sarre-
ra, trikitia, porrusalda eta arin
-arina jo genituen.
B.G.: Gainerako txapelketetan, 
normalean, trikitia, porrusalda, 
fandangoa eta arin-arina eskatzen 
dituzte. Domekakoan, azken bi 
horien artean bat aukeratu behar 
genuen eta guk arin-arina hartu 
genuen.
A.O.: Parte hartu dudan beste 
hainbat txapelketatan, potpourria 
moduan ezagutzen dena jo izan 
dut; hain justu, askotariko abes-
ti zatiak jarraian jo.
lehenengo aldia da bikote moduan 
jardun duzuela txapelketa baten, 
ezta?
A.O.: Hala da. Nork bere bikote-
kidea dauka. Ni Irati Gutierrez 
arrasatearrarekin ibiltzen naiz; 
ni baino urtebete gazteagoa da. 
Lehenengo hiru txapelketak hare-
kin egin ditut. 
B.G.: Nik eskatu nion Ametsi 
nirekin joateko Hernanira. Ni, 
normalean, Ainhoa Garro are-
txabaletarrarekin nabil. Herna-
niko txapelketa 16 urtetik behe-
rakoendako da, eta, Ainhoak 17 
dituenez, ezin zuen parte hartu. 
Nik, dena dela, izena eman nuen 
horretan, eta Ametsi eskatu nion 
pandero-jotzaile moduan nirekin 
joateko.
A.O.: Hernanikoa puntuala izan 
da, eta nork bere bikotekideare-
kin jarraitzeko asmoa du.
Noiz hasi zineten trikitia eta pan-
deroa jotzen?

B.G.: 7 urte nituela hasi nintzen 
ni trikitia jotzen. Jo bai, baina, 
esan bezala, txapelketetan ez dut 
orain arte parte hartu.
A.O.: Orain dela bi urte ekin nion 
panderoa jotzeari. Ez zait zaila 
egiten. Trikitia zailagoa da, eta 
denbora luzeagoa behar du. 
Zenbat entseatzen duzue?
B.G.: Txapelketei begira gehiago 
entseatu behar izan dugu, baina, 
bestela, nik astero ordu erdi irau-
ten duen eskola dut. Horretaz 
gainera, etxean ere entseatzen 
dut.
A.O.: Ni uda osoan egon naiz 
Iratirekin entseatzen. Bestela, 
astean ordubeteko saioak ditugu 
ikasturtean zehar.
Euskal Herriko trikiti txapelketa 
noizko?
B.G.: Nik parte hartu behar dut: 
Zaldibarren izango dut lehenen-
go kanporaketa.  
Amaitu aurretik, agertoki gainean 
ala kalejiran ibiltzen zarete gustu-
rago?
A.O.: Txapelketan urduriago zau-
de, besteak beste, epailea duzu-
lako zuri begira. 
B.G.: Guztiz ezberdinak dira. 
Kalean lasaiago zoaz; txapelke-
tari dagokionez, urte osoa ematen 
duzu horretarako entseatzen eta 
urduri egoten zara.

beñat ganboa eta amets ormaetxe | trikitilariak

"Hernaniko txapelketakoa 
puntuala izan da, bakoitzak 
bikotekidearekin segituko du"

hernaniko trikitilari gazteen txapelketa irabazi dute
aurten hasi dira biok txapelketetan parte hartzen

"guztiz ezberdinak 
dira txapelketak eta 
kalejirak; lasaiago 
zoaz kalean"

"Ez genuen askorik 
entseatu eta ez 
genuen uste 
irabaziko genuenik"Ganboa eta Ormaetxe, domekan, Hernaniko parrokian.  |   GOieNa
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San Migel jaietako txosneta-
ko egitaraua aste bukaeran 
estreinatuko dute. Rock kon-
tzertua egingo dute bihar, 
22:00etan hasita. Lau taldek 
egingo dute zuzenekoa: Kañe-
ria 13 arrasatearrek, Barakal-
doko Los Carniceros del Nor-
tek, Inoren Ero Ni andoain-
darrek eta Meido taldeak.

Rocka, hardcorea, musika 
gotikoa, punka. Doinu gogo-
rrak izango dira protagonista 
txosnetako jaiak hasteko.

Kañeria 13 arrasatearrek 
zale asko eroango dituzte Oña-
tira. Hardcorea, punka eta 
rocka euren estiloak direla 
erakutsiko dute. Musika bor-
titza egiten dute eta oholtza 
gainean ondo moldatzen 
dira.

Bestalde, Los Carniceros 
del Norte bizkaitarrek gel-
dialdia egingo dute Oñatin, 
Madrilgo Gruta 77 aretoan jo 
ondoren. Musika gotikoa eta 
punka dira haien oinarriak.

Azkenik, Inoren Ero Ni 
taldeak rocka eskainiko du  
eta Eskoziatik datorren Mei-
do taldeak rocka eta zouk 
estiloak.

kañeria 13ren 
punk-rocka 
oñatiko 
txosnetan

MIrEIA bIkuñA  |  Oñati

Gogoratu Guran Taldeak eta 
Oñatiko Udalak 1936ko gerran 
hildako guztiak omenduko dituz-
te domekan, hilaren 25ean, 19:00e-
tan. Hildakoen senitartekoak 
gonbidatu dituzte Santa Anan 
egingo duten ekitaldira. Gainera, 
Kepa Aranburuk egindako Gerra-

ko garrak Oñatin ikus-entzunez-
koa aurkeztuko dute. 

"Ekitaldi xumea, pertsonala 
izango da", esan du omenaldiaren 
aurkezpenean Mikel Biain alka-
teak. "Oñati izan zen Gipuzkoan 
errepresio handiena jasan zuen 
herria: 737 oñatiar zigortu zituz-
ten, haietatik 118 emakumeak. 

Memoria historikoa errespetatzea 
ezinbestekoa da askatasunez bizi 
izateko, zauriak ixteko eta etor-
kizuna sendotzeko", esan zuen 
Biainek. Alkateak herritar guztiak 
gonbidatu zituen domekako eki-
taldira: "Irekia da. Oñatiar guz-
tiendako. Hunkigarria izango da, 
duda barik".

40 oñatiar elkarrizketatu
Omenaldiaren aurkezpen ekital-
dian, Gogoratu Guran taldeko 
kide Nekane Arrazola eta Juan 
Ramon Garai ere egon ziren. 
"Gerra zibilak Oñatin izandako 
eragina liburu baten jasotzeko 
asmoa genuen, baina jasotako 
testigantza guztiekin ikus-entzu-
nezkoa egiteko materiala zegoe-
la ikusi genuen. Orain, dokumen-
tala erakutsiko dugu. Liburua 
azaroaren 30ean aurkeztuko dugu", 
esan du Arrazolak. 40 oñatiar 
elkarrizketatu dituzte, artxibo 
eta hemeroteka asko aztertu ondo-
ren. 

ordu eta erdiko dokumentala 
Omenaldia aprobetxatuko dute 
Kepa Aranburuk zuzendutako 
Gerrako Garrak Oñatin delako 
ikus-entzunezkoa aurkezteko.  
"Ordu eta erdiko iraupena du eta 
teknikoki lan normala izan dela 
esango nuke. Pertsonalki, baina, 
oso aberasgarria izan da. Gerra 
zibila gertutik bizi izan ez dugu-
nondako, gaia oso arrotza gerta-
tzen zaigu", esan zuen. 

Ikus-entzunezkoan, 1938an 
langile batailoietan preso zeuden 
Demetrio Iriarte oñatiarraren 
musika eta Evaristo Urtasun 
pasaiarraren hitzak erabili dituz-
te. "Egoitz Aizpuru, Lander Diaz 
de Gereñu eta Iñigo Ugarte txis-
tulariek eta Ganbara Abesbatzak 
egokitu dute eta eman diete bizi-
tza doinu eta hitz horiei", esan 
dute Gogoratu Guran taldekoek.

Liburua azaro bukaeran aur-
keztuko dute.

oñatin faxisten errepresioa 
jasan zutenen oroimenez
36ko gerran hildakoak gogora ekarriko dituzte domekan Santa anan 

Manu Egaña, Kepa Aranburu, Nekane Arrazola, Mikel Biain eta Juan ramon Garai, omenaldiko kartelarekin.  |   m.b.

Lehen solairua Bigarren solairua
ARAMAIXOARAMAIXO

Azken adosatua salgai Aramaion

PROMOCIONES ARAMAIXO

Azalera erabilgarria: 253 m2 (Garajea 90 m2)
Lursaila: 210 m2

Urte amaiera arte BEZa %4 bakarrik! 
Aprobetxa ezazu!

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

Gorka, airsoftean 
jokatzeko materialarekin.

ANDEr MONEDErO  |  arraSate

Gorka Herranzek (Arrasate,1987) 
goi mailako informatikako hezi-
keta zikloa egin zuen eta orain, 
ingeniaritza informatikora sal-
to egin du. Aisialdian, besteak 
beste, airsoft izena duen joko 
batean aritzen da; hark azaldu 
digu zer den eta nola jokatzen 
duten. 
Zer da airsofta?
Estrategia joko bat da, eremu 
mugatu batean bi taldek aur-
kariaren bandera eskuratzean 
datza. Aurkaria kanporatzeko, 
pistolak, metrailetak eta erri-
fleak erabiltzen ditugu. Jokala-
riak tiro bat jasotzen duenean, 
kanporatu egiten da.
Nola ezagutu zenuen airsofta?
Orain dela lau urte, airsoft par-
tida batean parte hartzeko gon-

bidapena egin zidan lagun baten 
bitartez ezagutu nuen.
Paintballaren antzeko jokoa da. 
Zeintzuk dira airsoftaren eta 
paintballaren arteko diferen-
tziak? 
Paintballean pinturaz betetako 
pilotekin jarduten da eta air-
softean, berriz, PVCz egindako 
pilotekin jokatzen dugu. Bes-
talde, airsoftean arma errealen 
erreplikak erabiltzen ditugu.
Paintballean pintura arrastoen-
gatik jakiten da aurkaria jo duzun 
edo ez. Nola identifikatzen duzue 
aurkaria jo duzuen edo ez?
Aurkariaz fidatzen gara. Kirol 
honetan inoiz tiro bat jasotzen 
duten jokalariak baztertzen 
ditugu. Jokalari batek tiro bat 
jasotzen duenean hasierako 
puntura itzuli behar du, eta han 

bi minutu igaro ondoren berriz 
ere partidara bueltatzen da.
Ez dago epailerik?
Txapelketetan epaileak izaten 
dira, baina lagun arteko parti-
detan inork ez du epaile izan 
nahi eta, normalean, epaile barik 
jokatzen dugu.
Nola antolatzen dituzue airsoft 
partidak.
Elkarte bat dugu, UMA izenekoa, 
eta webgunearen bitartez anto-
latzen ditugu partidak. Norma-
lean, Orozkon (Bizkaia) jokatzen 
ditugu partidak.
Nongo kideak ditu uMA elkar-
teak?
Batez ere, Debagoieneko, Duran-
galdeko eta Gasteizko kideek 
osatzen dugu elkartea, baina 
badira Gipuzkoako beste herri 
batzuetako kideak ere.

Zenbat pertsona behar dira airsoft 
partida bat jokatzeko?
Jokatzen dugun eremuaren ara-
bera parte-hartzaile kopurua 
aldatu egiten da. Egokiena 20 
eta 32 arteko kopurua da. Taldean 
jokatzen den jokoa da eta estra-
tegiak garatzeko talde handia 
behar da.
Zelako eremua behar da airsoftean 
aritzeko?
Normalean, mendian jokatzen 
dugu, baina eraikin zaharretan 
ere jokatu izan dugu.
Jokatu ondoren, botatako pilota 
guztiak batzen dituzue?
Ez. Erabiltzen ditugun pilotak 
biodegradagarriak dira. Pilotak 
busti eta handik bi egunera dese-
gin egiten dira; beraz, partida 
jokatu eta bi edo hiru egunera 
ez dago arrastorik.
Nolako armak erabiltzen dituzue?
Era guztietako armen erreplikak 
erabiltzen ditugu: pistolak, 
metrailetak eta errifleak. Pisto-

lek sistema elektrikoarekin edo 
gasarekin funtzionatzen dute eta 
piloten inpaktuek minik ez egi-
teko txalekoak eta betaurrekoak 
erabiltzen ditugu.
Joko hau edozeinek praktika deza-
ke?
18 urte baino gehiago dituen 
edozeinek egin dezake.
Noiz asmatu zen airsofta?
60ko hamarkadan, Japonian, 
etxean armak edukitzea debe-
katu egin zuten eta pilotak jaur-
titzen zituzten erreplikak saltzen 
hasi ziren. Pertsona batzuk gerra 
egoerak simulatzeko erabiltzen 
hasi ziren eta pixkanaka mun-
du osoan zabaldu da.
Azken urteotan jokalari kopuruak 
gora egin du?
Bai. Normalean, jendeak paint-
ballean jokatu ostean ezagutzen 
du airsofta. Paintballean ez da 
estrategia lantzen, eta horrek 
erakarrita hasten gara joko 
honetan.

bizi izateko leku bat: donostia. 

bisitatzeko leku bat: irlanda. 

bisitatu nahi duzun leku bat:  
alemania eta Japonia. 

Musika talde bat: ensiferum. 

gustuko abesti bat: The Trooper. 

pelikula bat: Transformers.

ikusi duzun azken pelikula: Amigos. 

irakurri duzun azken liburua:  
david anthony durham-en Acacia.

pertsonALA

"Aurkariaz fidatzen gara,
kirol honetan inoiz tiro bat
jasotzen duten jokalariak
baztertzen ditugu"

gorka Herranz | airsoft jokalaria
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1. etxebiZitZak

101. salDu
antzuola. 120 metro koadroko 
duplexa salgai. egongela, sukal-
dea, hiru logela, bi komun, balkoia 
eta trastelekua. aukera ona. 626 
53 14 49 

arrasate. aukera polita. arra-
sateko alde zaharrean etxebizi-
tza salgai 162.000 eurotan. 
hiru logela, egongela, sukaldea, 
komuna eta ganbara.  dena 
kanpoaldera begira. saltzeko 
arrazoia: kanpora bizitzen joan 
garelako. 662 18 25 73 

oñati. 70 metro koadroko etxe-
bizitza salgai kurtzebide kalean. 
hiru logela, sukaldea, egongela 
eta bainugela. igogailuarekin. 
dena kanpoaldera begira. gan-
bara ere badauka. interesatuok 
deitu zenbaki hauetara: 615 71 
79 23  edo 649 11 83 43 

oñati. errekalde kalea 23, 5.a. 
Jantzia. 90 metro koadro. hiru 
logela handi.Jantzia. egongela 
sofa eta telebistarekin. sukalde 
handi hornitua. etxerik gabeko 
ikusmirekin. terraza. igogailua, 
teilatua eta ataria orain gutxi 
berrituak. herritik eta eskolatik oso 
gertu. Prezio oso interesgarria.943 
77 06 62  edo 608 97 31 38 

oñati. etxea salgai kurtze bide 
kalean. hiru logela, sukaldea, 
bainugela, egongela eta ganba-
ra. laugarren solairua. oso 
eguzkitsua. igogailu eta bero-
kuntzarekin.  666 44 23 98 

oñati. etxebizitza salgai san 
lorentzon. lau logela, bainuge-
la bat eta komun txiki bat, jan-
gela-egongela eta sukaldea. 
garaje itxia. ganbara. balkoia eta 
terraza. Prezio negoziagarria. 
634 43 78 19

Zumarraga. etxebizitza eguz-
kitsua salgai. bi logela, egonge-
l a ,  k o m u n a  e t a  s u k a l d e a . 
156.300 euro. interestuok 
deitu zenbaki honetara: 638 33 
03 01 

 
103. errentan eMan

aretxabaleta.  etxebizitza 
ematen da errentan. hiru logela. 
Jantzia. 649 55 48 10 

aretxabaleta.  etxebizitza 
ematen da errentan. ia berria. 
hiru logela eta bi komun. infor-
mazioa gehiago fotocasa.es/
alquiler/aretxabaleta helbidean 
edo telefono zenbaki honetan: 
630 60 47 75 

arrasate. 120 metro koadroko 
etxebizitza. garbiketa gela, sukal-
dea, komun txikia, bainugela, 
egongela-jangela eta lau logela. 
erdigunean. unibertsitatetik bost 
minutura. 609 03 85 20 

arrasate. etxebizitza ematen 
da errentan biteri kalean, grupo 
san Juanen. hiru logela, sukal-
dea, komuna eta egongela. 
ganbara. Jantzia. deitu 605 43 
29 31  telefono zenbakira.

arrasate. etxebizitza ematen 
da errentan erguinen, unibertsi-
tatetik gertu. hiru logela eta 
egongela. igogailuarekin. bero-
kuntzarekin. hilean 600 euro. 
deitu 636 60 79 60  edo 943 
79 83 48 zenbakietara.

arrasate. etxebizitza ematen 
da errentan unibertsitatetik 
gertu. ikasle edo langileentzat. 
hiru logela, egongela, sukaldea 
eta komuna. interesatuok deitu 
zenbaki hauetara: 650 02 79 
29  edo 943 79 99 63 

bergara. etxebizitza ematen 
da errentan erdigunean. hiru 
logela eta bi komun. igogailua-
rekin. interesatuok deitu zenba-
ki honetara: 675 71 50 36

oñati. etxebizitza ematen da 
errentan. hiru logela, egongela, 
sukaldea eta komuna. guztiz 
jantzia. 657 13 33 44 

 104. errentan Hartu
arrasate. bikote arduratsua 
gara, lanean diharduguna. etxe-
bizitza behar dugu errentan, epe 
luzerako. bi logelakoa gutxienez. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 662 66 34 20 

bergara. bikote arduratsuak 
etxebizitza behar du errentan. 
hiru logelakoa gutxienez. 636 
80 87 68 

Debagoiena. Familia batek 3 
logelako etxebizitza hartuko luke 
errentan. 698 33 62 98  edo 
632 31 87 56 

Debagoiena. hiru pertsonen-
dako etxea hartuko nuke erren-
tan. interesatuok deitu telefono 
honetara. 617 98 78 67.Javed.

 
105. etxeak osatu

arrasate. etxebizitza osatzeko 
bi pertsona behar dira. langileak 
bizi dira bertan. hilean 190 euro. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 699 11 45 14 

arrasate. logela ematen da 
errentan erdigunean. Pertsona 
bakarrarentzat. 657 55 81 15  
edo 648 86 05 49 

arrasaten. Pertsona bat behar 
da pisua osatzeko arrasaten. 
banakako logela. herriko plazan 
bertan. 160 euro gehi gastuak. 
atsaldez deitu. eneko. 658 74 
48 24 

logela bila oñati-arrasaten. 
langile pisu edo etxean logela 
bila nabil irailaren bukaeran 
bizitzen sartzeko. onati edo 
arrasaten logela, eroso eta eko-
nomikoaren bila dabilen 27 
urteko mutil langile eta garbia. 
epostaz kontaktatu mesedez, 
orain atzerrian naiz eta (aritxu_5@
hotmail.com). eskerrik asko.

 

3. lokalak

305. bestelakoak
oñati.  erdigunean, bulegoa 
lanetan jarduteko gela daukat 
libre. berria eta oso argitsua. 
erabiltzeko gertu dago. egun 
soltetan erabiltzeko aukera ere 
bai. 651 70 17 41 

 

4. lana

401. eskaintZak
umea zaintzeko emakume 
bat behar da. emakume bat 
behar da 7 urte neska bat zain-
tzeko, goizean eta arratsaldean.  
deitu: 633 33 64 13 

 

402. eskaerak
antzuola edo bergara. nes-
ka euskalduna eta irakaslea, 
goizetan umeak eskolarako 
prestatu eta eskolara eramateko 
prest. 677 60 85 96 

arrasate edo bergara. ber-
tako neska, eskarmentuduna, 
n a g u s i a k  z a i n t z e k o  g e r t u 
14:00etatik aurrera. interestuok 
deitu zenbaki honetara: 637 18 
07 23 

arrasate. hirugarren adineko 
enpresa batean sei urteko espe-
rientzia duen emakume euskal-
duna, pertsona nagusiak edo 
gaixoak zaintzeko eta garbiketa 
egiteko prest. deitu 688 64 72 
31  telefono zenbakira

arrasate. neska gertu ume edo 
nagusiak zaintzeko. eskarmen-
tuduna. ordutegi malgua, baita 
gauez ere. 618 00 08 28 

Debagoiena.  20:00etatik 
aurrera lan egingo nuke. baita 
domeka eta jaiegunetan ere. 
deitu 677 12 75 44  telefonora.

Debagoiena. emakume ardu-
ratsua gertu garbiketa lanak egin 
edo nagusiak zaintzeko. deitu 
663 53 70 38  zenbakira.

Debagoiena. emakume eus-
kalduna umeak zaintzeko edo 
etxeko lanak egiteko gertu. 
baita nagusiak zaintzeko ere, 
tituluarekin. 652 76 65 06  edo 
943 79 11 14 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak zaintzeko. etxean 
bertan bizi izaten, edo bestela. 
636 78 34 90 

Debagoiena.  mutila gertu 
lanerako. deitu zenbaki honeta-
ra: 680 95 65 57 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
gertu edozein motako lanetan 
jarduteko. 610 99 70 46 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
gertu nagusiak zaindu edo atari 
eta abarrak garbitzeko. orduka. 
legezko paperekin. deitu 671 
18 50 83  edo 943 10 96 89 
telefono zenbakietara. 

Debagoiena. neska euskaldu-
na, eskarmentu eta erreferentzia 
onekin, gertu ume edo nagusiak 
zaindu zein etxeko lanak egiteko. 
671 35 22 60 

Debagoiena. gizon arduratsua, 
legezko paperekin, prest garbi-
tasun lanak egin edo nagusiak 
zaintzeko, orduka. baita zerbi-
tzari jarduteko ere. gidabaimena 
eta autoa daukat. deitu 677 77 
22 31  telefono zenbakira.

Debagoiena. mutila lanerako 
gertu nagusiak zaintzen edo 
garbiketa industrialak egiten. 
orduka, etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. 608 84 61 21 .

Debagoiena. neska arduratsua 
gertu umeak zaindu, nagusiak 
lagundu edo orduka garbiketa 
lanak egiteko. 943 71 53 74  edo 
695 73 87 95 

Debagoiena. neska eskaintzen 
da debagoienan pertsona nagu-
siak zein umeak zaintzeko  eta 
garbiketa lanak egiteko. etxean 
bertan bizi izaten edo bestela. 
lanean hasteko  moduan nago 
eta erreferentziak ditut. deitu 
618 80 75 66  zenbakira.

Debagoiena. neska eskaintzen 
da debagoienan pertsona nagu-
siak zein umeak zaintzeko  eta 
garbiketa lanak egiteko. etxean 
bizi izaten edo bestela. lanean 
hasteko  moduan nago eta erre-
ferentziak ditut. deitu 606 62 
37 82  zenbakira.

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak zaindu edo ume zein 
nagusiak zaintzeko, orduka. 
baita zerbitzari ere. eskarmen-
tuduna. 674 59 85 01 

Debagoiena.  neska gertu 
etxean bizi izaten edo orduka 
nagusi zein umeak zaintzeko, 
edo garbitasun lanetan jardute-
ko. erreferentzia onak dauzkat 
eta berehala hasiko nintzateke 
lanean649 07 31 33 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusi edo umeak zaindu eta 
garbiketak egiteko. orduka, 
egunez, gauetan edo etxean 
bertan bizi izanda ere bai. erre-
ferentzia onak daukat eta lanean 
berehala hasiko nintzateke. 638 
93 11 48  edo 943 25 01 11 

Debagoiena. neska gertu nagu-
si zein umeak zaintzeko, garbiketak 
egiteko edo etxean bertan bizi 
izaten, laguntzeko. 696 69 87 60  
edo 636 54 95 81 

Debagoiena.  neska gertu 
sukaldean lan egiteko. elikagaiak 
manipulatzeko titulua daukat. 
orduka nagusi edo umeak ere 
zainduko nituzke. deitu 619 92 
40 86  telefonora.

Debagoiena. Pertsona nagu-
siak eta umeak zaintzeko prest 
nago. baita etxeak garbitzeko 
ere. 638 59 04 71 .

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
gertu sukaldari laguntzaile jar-
duteko zein gaixoak zaintzeko. 
egunez eta gauez. esperientzia 
eta informeak ditut. 661 48 86 
74, 943 79 67 96

Debagoiena. sukaldari eskar-
mentuduna gertu arratsalde eta 
asteburuetan lan egiteko. urte 
askoan sukaldean lan egindakoa. 
666 83 21 95

lanerako gogoz. neska eus-
ka l d u n a  n a i z .  es p e r i e n t z i a 
daukat ostalaritzan, umeak 
zaintzen eta irakasle lanetan. 
deitu 615 72 72 86  telefono 
zenbakira.

neska  a rd u ra tsu a k .  l a n 
egingo luke garbitasun lanetan 
edo nagusiak zaintzen. orduka, 
eta baita gauez ere. deitu 638 
87 63 89  telefonora.

neska diplomatua.  ega 
tituluarekin. lanean hasteko 
gogoz. esperientzia daukat 
ostalaritzan eta baita haurrekin 
ere. deitu zenbaki honetara: 615 
72 72 86 

 

5. irakaskuntZa

501. Jaso
gantxilloa egiten erakusteko 
edo laguntzeko pertsona baten 
bila nabil. deitu 637 52 89 83 
telefonora. 

italiera eskolak emango dizki-
dan norbait behar dut. onatin 
bada, hobeto. deitu 685 73 06 
80  telefono zenbakira.

Marrazketa teknikoko  esko-
la partikularrak emango dizkidan 
behar dut, batxilergo 1, 2 eta 
selektibitate mailetarako. arra-
saten. 653 72 23 42 

Matematikako eskola par-
tikularrak. ingenieritza infor-
m a t i k o k o  i k a s l e a  n a i z  e t a 
matematikako eskola partikula-
rrak emango dizkidan pertsona 
bat behar dut. eskoriatza, are-
txabaleta edo arrasate. deitu 
605 73 71 10  zenbakira.

 
502. eMan

arrasate. ingeleseko eskolak 
ematen dira. maila guztiak. 
deitu 688 64 12 56  telefono 
zenbakira.

arrasate. irakaslea den neska 
euskalduna lehen hezkuntzako 
klase partikularrak emateko 
gertu. 679 16 39 14 

arrasate. neska euskalduna 
(irakasle ikasketaduna) lh-ko 
edozein  mailatako ikasleri klase 
partikularrak emateko prest. 
esperientziaduna.  interesatuak 
deitu: 653 01 44 16 

arrasate. neska euskalduna 
6-12 urte bitarteko haurrei klase 
partikularrak emateko prest. 
deitu 685 77 40 28  edo 943 
79 02 39  telefonora.

 bergara. ingeleseko eskolak 
emten ditut. maila guztiak. 
Cambridge edo heo azterketak 
prestatzeko. "bussines" eta 
bakarkako eskolak ere bai. 618 
91 32 89 

Debagoiena.  Frantseseko 
eskolak ematen dira. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
679 74 00 61 

 

7. aniMaliak

701. salDu
euskal artzain. txakurkumeak 
salgai. oso politak. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 606 24 
76 33 

setter irlandesak.  setter 
irlandes arrazako txakurkumeak 
salgai. ekainaren 23an jaioak. 
txertatuta. 80 euro. deitu 667 
94 52 12  telefonora

 8. Denetarik

801. salDu
argazki kamara. karreteduna. 
berri dago. Fully automatic/
a u t o f o c u s .  s u p e r  z o o m 
38-80mm. olimpus 8g. 100 
euroko balio du baina 50 euroan 
salduko nuke. interesatuok 
deitu manu lantxasi: 699 77 
86 38 

arkoia. arkoi izozkailua saltzen 
da. neurriak: 1400 zabalera, 60 
s a k o n e r a  e t a  8 0  a l t u e r a . 
607937315. 607 93 73 15.

bajua salgai. anplifikagailu, 
kasko eta euskarriarekin. aca-
demy etxekoa. berri eta egoera 
onean dago. 650 62 61 78, 

egurra salgai. zuzeneko sal-
menta. moztuta. arabako her-
muan. deitu 680 47 47 33  edo 
618 40 19 35 zenbakietara. 

Jané slalom pro aulkitxoa. 
aulkia, matrixa eta kapazoa 
salgai, egoera onean, gris eta 
berde kolorekoak. Prezio ezinho-
bea, estra askorekin. deitu 615 
72 55 15  telefonora.

Mobilhomea. salgai iratxeko 
kanpinean, nafarroan. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara: 
686 77 04 97 

tronpeta salgai. egoera onean 
dagoen tronpeta salgai. deitu 
688 62 11 98  telefonora.

txanponak eta bankuko bile-
teak erosten ditut. inork ez dizu 
ordainduko gehiago. deitu 688 
61 85 02 zenbakira.

Wii-a salgai.  nintendo Wii 
beltza salgai. gehigarri, karga-
gailu eta jokoekin. 2011koa. 
interestuok deitu zenbaki hone-
tara: 688 65 70 62 

 
802. erosi

babycook.  beaba markako 
babycook-a erosiko nuke. deitu 
645 00 98 09 zenbakira.

bizikleta  erosiko nuke, 80. 
hamarkadakoa, "motoreta" 
estilokoa. berdin da zein egoe-
ratan dagoen. inaki. deitu 699 
06 23 95  telefonora.

trikitixa erosiko nuke. bi edo  
hiru ahotseko trikitixa erosi edo 
alokatuko nuke. deitu zenbaki 
hauetara: 670 26 45 03  edo 
629 26 88 51 

 
806. galDu

eskolako maletina.  galdu 
nuen irailaren 12an bergaran. 
morea da eta musika eskolako 
liburuak eta eguzkitako betau-
rrekoak dauzka barruan. 690 77 
66 03 

txankletak galdu ditut. 
north Face etxeko txankleta 
marroi batzuk utzi nituen ahaz-
tuta joan den egubakoitzean, 
hilak 9, kulturate atzeko eser-
lekuetan. 630 65 30 57 .

umearen belarritakoa. galdu 
genuen irail hasieran, arrasate-
ko erdigunean. urdina eta boro-
bila da. aurkitu baduzu, deitu 
zenbaki honetara mesedez: 662 
66 34 20 

 
808. bestelakoak

bilbora joan-etorria. goizero 
onatitik bilbora kotxez joaten 
den norbaiten bila nabil, bidaia 
partekatzeko. 666 21 73 48 

komikigileak. marrazki eta 
komikigileak nahi ditugu umo-
rezko aldizkari bat aurrera atera-
tzeko ideiarekin. bidali mezua 
hamaikamarrazki@gmail.com 
helbidera.

bergara
estetizista behar da.
bidali curriculumak 

helbide honetara:
estetikabergara@

hotmail.com

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

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

Etxebizitza berrien eraikuntza Maduran, 
   San Pedron, Masterrekan, Zubiaurren, 
   Bidekurutzetan, Zubietan, artokon, 
   San Lorentzon eta Lorentxokon.

2

2

2

2

ANTZUOLA

Deba
Garaia
Inmobiliaria
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astelehena, 26

12:25 magazinea 

13:25 marrazki bizidunak 

13:45 kantari 

14:13 bertso saioa 

14:43 berriak 

15:13 monzon pastorala 

19:18 marrazki bizidunak 

19:45 magazinea 

20:45 harmailatik 

21:30 magazinea 

22:30 harmailatik 

23:15 gipuzkoa kultura

martitzena, 27

12:30 magazinea 

13:30 marrazki bizidunak 

14:00 onein 

14:20 iruñeko hotsak 

14:48 berriak 

15:18 harmailatik 

15:58 bermeoko jaiak 

16:32 berriak 

17:02 baratzeko loreak 

17:29 bizitegia 

17:59 gipuzkoa kultura 

18:29 berriak 

18:59 leku txiki bat 

19:14 marrazki bizidunak 

19:42 magazinea 

20:42 baratzeko loreak 

21:32 magazinea 

22:32 bertso saioa 

23:00 magazinea

eguaztena, 28

12:30 magazinea 

13:30 marrazki bizidunak 

14:15 onein 

14:45 berriak 

15:15 gipuzkoa kultura 

15:45 iruñeko hotsak 

16:13 leku txiki bat 

16:33 berriak 

17:04 bizitegia 

17:31 baratzeko loreak 

18:21 harmailatik 

19:06 berriak 

19:36 leku txiki bat 

19:46 magazinea 

20:46 bertso saioa

21:16 magazinea 

22:16 gipuzkoa kultura 

22:46 herri kirolak

eguena, 29

12:30 magazinea 

13:30 marrazki bizidunak 

13:55 bermeoko jaiak 

14:29 berriak 

14:59 onein 

15:27 iruñeko hotsak 

15:55 bizitegia 

16:20 kantari 

16:47 berriak 

17:17 ur eta lur 

17:44 bertso saioa 

18:12 berriak 

18:42 marrazki bizidunak 

19:12 kantari 

19:42 magazinea 

20:42 bertso saioa 

21:12 magazinea 

22:12 gipuzkoa kultura 

22:42 magazinea 

zaPatua, 24

08:00 marrazki bizidunak 

09:30 ipupomamua 

10:00 leku txiki bat 

10:30 bermeoko jaiak 

11:04 kantari 

11:31 herri kirolak 

12:56 onein 

13:20 berriak 

13:35 magazinea 

14:35 gipuzkoa kultura 

15:05 marrazki bizidunak 

15:40 berriak 

15:55 kantari 

16:22 gipuzkoa kultura 

16:52 bizitegia 

17:22 magazinea 

18:22 monzon pastorala 

22:27 bertso saioa 

22:55 bermeoko jaiak 

23:29 magazinea

domeka, 25

08:00 marrazki bizidunak 
09:00 ipupomamua 
09:30 kantari 
09:58 marrazki bizidunak 
10:28 bizitegia
10:53 bertso saioa 
11:21 kantari 
11:48 magazinea 
12:48 onein 
13:08 gipuzkoa kultura 
13:38 herri kirolak 
15:03 monzon pastorala 
19:08 marrazki bizidunak 
19:53 kantari 
20:21 berriak 
20:36 bertso saioa 
21:04 baratzeko loreak 
21:54 bizitegia 
22:24 gipuzkoa kultura 
22:54 berriak 
23:09 magazinea

egubakoitza, 23

12:30 magazinea 

13:30 marrazki bizidunak 

13:50 onein 

14:18 iruñeko hotsak 

14:46 berriak 

15:13 baratzeko loreak 

15:43 marrazki bizidunak 

16:28 leku txiki bat 

16:43 berriak 

17:16 marrazki bizidunak 

17:46 ipupomamua 

18:16 leku txiki bat 

18:26 berriak 

19:01 marrazki bizidunak 

19:46 magazinea 

20:46 gipuzkoa kultura 

21:16 magazinea 

22:16 gernikako jaiak 

23:16 magazinea

GOIENA TELEBISTA

as t e a  g O i e n a n

bertSOa.COm

2011ko Gipuzkoako bertsolari 
txapelketa dagoeneko izan da 
azkoitian eta bertan gertatuta-
koa jasoko dugu. beraz, bertso-
laritza saio eder batekin goza-
tzeko aukera izango duzue 
Goiena telebistan.

g puntuak 
azkoitian 
emandakoa

'Bertso saioa'
Domeka, 10:53

JOSetxO araNtzabal

bergaran egin zen telesforo 
monzonen gaineko pastorala 
ikusi ahal izango duzue Goiena 
telebistan zapatu arratsaldean, 
18:22an. errepikapenak: dome-
kan 15:03an eta astelehenean 
15:13an.

telesforo 
Monzonen 
pastorala ikusgai

'monzon pastorala'
zapatua, 18:22

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

arrasate
Zapatua, 24 alberto. azkoaga Ferrerias, 1 943 79 15 15
Domeka, 25 m.FCa. azkoaga iturriotz, 17 943 79 79 99
astelehena, 26 ana Fdez. CorCuera aranbarri  plaza, 1 943 79 22 26
Martitzena, 27 Juan antonio irizar erguin, 11 943 79 12 39
eguaztena, 28 lourdes amezua sta. marina, 32   943 79 09 74
eguena, 29 aurora ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 18 65
egubakoitza, 30 Juan antonio irizar erguin, 11 943 79 12 39

bergara
Zapatua, 24 merCedes guallar san antonio, 5 943 76 11 05
Domeka, 25 merCedes guallar san antonio, 5 943 76 11 05
astelehena, 26 Javier estella matxiategi,  5 943 76 19 63
Martitzena, 27 l.alvarez-m.mozos iparragirre 943 76 12 15
eguaztena, 28 a. urrutikoetxea orixondo plaza, 4 943 76 11 74
eguena, 29 iÑigo zabala barrenkale, 25 943 76 16 87
egubakoitza, 30 merCedes guallar san antonio, 5 943 76 11 05

Oñati
Zapatua, 24 barrenetxea kale zaharra, 1 943 78 01 22
Domeka, 25 barrenetxea kale zaharra, 1 943 78 01 22
astelehena, 26 garate kale barria,  42 943 78 05 58
Martitzena, 27 garate kale barria,  42 943 78 05 58
eguaztena, 28 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28
eguena, 29 garate kale barria,  42 943 78 05 58
egubakoitza, 30 garate kale barria,  42 943 78 05 58

aretxabaleta / eskOriatza
Zapatua, 24 Juan Fraile herriko plaza, 10 (are.) 943 79 21 99
Domeka, 25 Juan Fraile herriko plaza, 10 (are.) 943 79 21 99
astelehena, 26 dolores agirre gorosarri  plaza (esko.) 943 71 48 28
Martitzena, 27 dolores agirre gorosarri  plaza (esko.) 943 71 48 28
eguaztena, 28 dolores agirre gorosarri  plaza (esko.) 943 71 48 28
eguena, 29 dolores agirre gorosarri  plaza (esko.) 943 71 48 28
egubakoitza, 30 dolores agirre gorosarri  plaza (esko.) 943 71 48 28

Farmazien eskuko telefonoetarako 2011 egutegia eskuratzeko, bidali FarMa 25600 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,9 euro + WaP deskarga, operadorearen arabera, altiria tiCek kudeatuta (www.altiria.es).

zApAtuA, 24

eguna hodeiarteekin hasiko 
dugu, nahiz eta urdinguneak 
tartekatu. arratsaldean trumoiak 
jo dezake.

DomekA, 25

tenperatura pixka bat igoko da, 
eta, ekialdeko haizea ibiliko 
denez, giro atsegina izango dugu 
orokorrean.

Max. 25º Max. 27º

Min. 14º Min. 15º

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

DEBAGOIENA

EUSKAL HErrIA

zapatuan trumoi zaparra-
daren bat egon litekeen 
arren, urdinguneak 
nagusituko dira.

ArrASATE IrrATIA

Zozketan, besteak beste, 
Pantaleon lagunekin doa 
haurrentzako liburua izan-
go dugu, Patxi Zubizarretak 
idatzi eta Jokin Mitxelenak 
egindako marrazkiekin. 
Hartu parte 943 25 05 05era 
deituta edo idatzi irratia@
goiena.com-era.

'pantaleon lagunekin 
doa' liburua 
zozketatuko dugu

Udazkeneko eguraldi ira-
garpenen gainean, tenporak 
eta kontratenporak oinarri 
hartuta, Pello Zabalarekin 
izango gara 107.7ko uhine-
tan zehar hilaren 28an. Hori 
guztia eta gehiago, 10:30ean 
h a s i t a ,  U d a  g i r o a n 
saioan.

pello Zabalarekin 
tenpora eta 
kontratenporen berri

g a z t e  i n f O r m a z i Oa

gaZte ikastaroak
Kaxoi flamenkoa. arrasateko 
udaleko Gazteria Saila. urria-
ren 13an hasita, ostegunetan, 
6etatik 8ak arte. Prezioa: 20 
euro; 12 euro ikasle edo
langabeentzat.

kustomizazioa. arrasateko 
udaleko Gazteria Saila. urria-
ren 19an hasita, asteazkene-
tan, 6etatik 8ak arte. Prezioa: 
20 euro; 12 euro ikasle edo
langabeentzat.

lana
Cirque du soleil. aktoreen eta 
pailazoen aukeratze-prozesua 
madrilen egingo da urrian zehar 
(gonbidapena behar da): www.
cirquedusoleil.com.

bekak
beka orokorrak. eusko Jaur-
laritza. unibertsitate mailako 
eta goi mailako beste ikasketa 

batzuk 2011-2012 ikasturtean 
egiteko bekak (master ofizialak 
barne). eskabidea internet 
bidez soilik egin daiteke. epea: 
irailaren 30a.

beka orokorrak. eusko Jaur-
laritza. unibertsitatez kanpoko 
ikasketak egiteko dirulagun-
tzak (hh, lh, Dbh, batxilergoa, 
heziketa zikloak, hizkuntza 
eskolak). epea: urriaren 15a.

leHiaketak
Narratiba, bertso eta poe-
siako Iparragirre sariak. 
legazpiko udala. epea:
urriaren 7a.

bidaia eta mendi kronikak. 
berria. berdin du euskal herrian 
geratu bazara edo urrutira joan 
zaren oporretan. bidali 8.000 
eta 10.000 karakterreko idaz-
lana, 8-12 argazki. azken egu-
na: azaroaren 13a.

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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urteurreNa

'matxain'

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean. 

lehen urteurreneko meza zapatuan, irailaren 24an, 19:00etan, 
oñatiko mikel goiaingeruaren parrokian ospatuko da.

—
Zenbat oroitzapen guztiongan

poza eta tristura aldi berean
Ikusten ez zaitugula aldamenean.

Juan Mari 
Azkoitia Arrizabalaga

OrOiGarria

'gatxikarro'

arrasaten hil zen 2011ko irailaren 17an, 94 urte zituela.

Zure iloben partetik. Gero arte, lagun.
Arrasaten, 2011ko irailaren 23an.

Elur melur
ez naiz aurten zure beldur

badaukat ganbaran
nahiko arto eta egur.

Narciso 
sasiain Zabala

eSker ONa

Juan kruz mujikaren alarguna

antzuolan hil zen 2011ko irailaren 7an, 82 urte zituela.

Antzuolan, 2011ko irailaren 23an.

hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Valentina 
lizarralde Esquibel

eSker ONa

oñatin hil zen 2011ko irailaren 13an.

Oñatin, 2011ko irailaren 23an.

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

—
ondra meza zapatuan, irailaren 24an, 19:30ean, 

oñatiko agustindarren elizan ospatuko da.

santi 
Zubia Ojanguren

eSker ONa

aramaion hil zen 2011ko irailaren 9an, 76 urte zituela.

Aramaion, 2011ko irailaren 23an.

hileta-elizkizunera etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Juan 
Jauregi loiti

eSker ONa

bergaran hil zen 2011ko irailaren 15ean, 90 urte zituela.

bergaran, 2011ko irailaren 23an.

hileta-elizkizunera etorritakoei eta 
samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Ignacio 
Aramburu Inchausti

unai eta amaia 
unai aizpuru azpeitiarra eta amaia Jauregi arrasatearra irai-
laren 17an ezkondu ziren Olatzeko ermitan. eta orain, eztei-
bidaian, argentina aldean ibiliko dira. Ondo ibili, bikote! amaia-
ren lagunen partetik.

bea eta Jose 
bea rodriguez aretxabaletarra eta Jose alonso bilbotarra irailaren 24an 
ezkonduko dira untzillako San Pedro elizan. etxe-haundi jatetxean 
bazkalduko dute. lagun, lankide eta familiakoen partetik, besarkada 
handia, ondo ibili New York eta mexikon eta izan zoriontsu!

unai eta laura 
unai Dueñas eta laura Fernandez datorren irailaren 24an 
ezkonduko dira Getxoko Santa maria elizan, eta eztei-bidaian 
australiara doaz. lagunen eta familiakoen partetik, zorionak, 
eta izan oso  zoriontsu! .

Juan Jauregi loiti. 

aramaion, irailaren 9an. 76 urte.

ignacio aramburu inchausti. 

bergaran, irailaren 15ean. 90 urte.

alfredo larrea Martinez. 

arrasaten, irailaren 16an. 78 urte.

sabina iñarra iribar. 

oñatin, irailaren 17an. 88 urte.

narciso sasiain Zabala. 

arrasaten, irailaren 17an. 94 urte.

rosario goenetxea aranzabal. 

bergaran, irailaren 18an. 84 urte.

pura taboada garcia. 

arrasaten, irailaren 18an, 92 urte.

Daniel osa alberdi. bergaran, 

irailaren 21ean. 65 urte.

h i l da kOa k

M. Carmen 
eta Felix 
m. Carmen arriaran eta Felix 
barrena oñatiarrak Oñatiko 
San migel Goiaingeruaren 
parrokian ezkondu ziren 
1962ko irailaren 22an. 
"zorionak eta urte askota-
rako. muxu handi bana zuen 
seme aitor, Juan ramon, 
iñaki eta Jonen partetik".
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Musika

araMaio Fiachras taldearen 
kontzertua
Bergarako eta Lazkaoko taldearen 
folk doinuak zuzenean 
irailaren 23a, barikua, sastiñan, 20:00etan.

bergara gazteendako DJ jaialdia
DBHko ikasleendako da, Udalak 
antolatuta. 
irailaren 24a, zapatua, zabalotegi aretoan, 
18:30ean.

bergara napoka iria eta Mara
Barikuro gaztetxean antolatzen 
diharduten saio akustikoen 
barruan. Napoka Iria bikote 
eibartarra da eta abesti sen-
tibera eta indartsuak jotzen 
dituzte. Laudioko Igor Artzua-
ga dago Mara pertsonaiaren 
atzean; piano-jotzaile trebeak 
formatu berezi baina oso inte-
resgarria eskaintzen du. Pia-
no klasikoa eta letra pentsa-
tuak lehen momentutik harra-
pa t z en  z a i tuen  emana ld i 
baterako.
gaur, gaztetxean, 22:00etan.

arrasate 'una noche sin sabina'
Joaquin Sabina kantariaren ber-
tsioak egiten dituen taldearen 
ikuskizuna 
irailaren 23a, egubakoitza, al-andalus elkartean, 
20:45ean.

arrasate Maria de la Colina
Andaluziar etxeen arteko topa-
ketetako saio nagusia izango da, 
kantari ezagunaren eskutik. 
domekan, hilak 25, 18:00etan, al-andalus 
elkartean.

antZerkia

aretxabaleta'Caos y otras 
esperanzas'
Venezuelako Altosf antzerki tal-
deak egingo du helduendako 
antzezlan hori. Sarrera 5 euro 
da. 
irailaren 23a, egubakoitza, zabalotegi aretoan, 
22:00etan.

aretxabaleta 'kanpanolue' 
antzezlana
Eidabe taldeak Kanpanolue 
antzezlana eskainiko du Herriko 
Plazan. 
irailaren 23a, egubakoitza, herriko Plazan, 
19:30ean.

DantZa

elgeta 'Herrixa dantzan'
Hileko azkeneko domeketan. 
Sarrera doan eta parte-hartzea 
libre. Berrituta dator Herrixa 
dantzan: lehenengo zatian, tal-
deko dantza ludikoak, Patxi Mon-
terok gidatuta. Lehenengo saio 
honetan, udan ikasitako Walo-
niako kontradantzak ekarriko 
ditu, besteak beste. Eta bigarren 
zatian, berriz, Adolfo Jainaga 
soinu-jotzaileak bikotean dantzan 
egiteko piezak joko ditu: balsak, 
rantxerak, pasodoblea, habanerak, 
polka, txotisa, mazurka, jota, 
tangoa...
irailaren 25a, domeka, espaloia kafe antzokian, 
19:00etan.

arrasate 'Maniatic@s' dantza 
ikuskizuna
Organik antzerki taldeak Mania-
tic@s lana eskainiko du Amaian. 
Pertsona orok dituen manien 
gainean jardungo dute.  
irailaren 24a, zapatua, amaia antzokian, 
20:00etan.

arrasate sueños de andalucia
Arrasateko Al-Andalus elkarteko 

dantza taldearen saioa topaketen 
barruan.  
gaur, egubakoitza, 20:45ean. 

Jaiak

bergara san Migel jaiak
Angiozarren ospatuko dituzte. 
irailaren 29a, eguena, egun osoan.

ospakiZunak

aretxabaleta erretiratuen eguna
Mokadutxoa eta dantzaldia eskai-
niko die Udalak herriko erreti-
ratuei Basotxon. 
irailaren 23a, egubakoitza, basotxo erretiratuen 
egoitzan, 18:00etan.

oñati Haurren danborrada
Txikienen txanda izango da, musi-
ka bandak lagunduta. Ondoren, 
buruhandiak eta erraldoiak egon-
go dira. 
irailaren 24an, zapatua, 18:00etan.

arrasate andaluziarren arteko 
topaketak
Euskal Autonomia Erkidegoan 

dauden andaluziarren elkarteen 
arteko topaketak ospatuko dituz-
te asteburuan. Egitarau zabala 
prestatu dute domekara arte. 
Elkartean bertan egun osoan 
egongo dira jarduerak, dantza, 
jatekoa eta musika.
asteburuan zehar, al-andalus elkartean, 
musakolan.

HitZalDiak

bergara 'euskal Herriaren erronka 
sozioekonomikoak'
Imanol Esnaolak egingo du ber-
baldia. Udalak antolatu du Gain-
degiaren laguntzarekin, Euskal 
Herriko Garapen Ekonomiko eta 
Sozialerako Behategia. 
irailaren 28a, eguaztena, irizar jauregian, 
19:00etan.

irteera

elgeta intxortaren magalean 
ibilbidea
Espainiako  z ib i la  Euska l 
Herrian oinarri hartuta, ibil-
bide honetan, Elgetako Intxor-

ta mendiaren magalean izan-
dako frontearen hainbat xehe-
t a sun  e zagu t zeko  aukera 
egongo da. Ibilbidea Elgetako 
Espaloia Kafe Antzokitik abia-
tuko da; lehendabizi, Interpre-
tazio Gunea bisitatuz, eta, 
horren ondoren, 5 kilometroko 
ibilbide tematikoa oinez eginez. 
Euskaraz eta gazteleraz izango 
da irteera. Parte hartzeko aurrez 
izena eman behar da 943 71 89 
11 zenbakian. Izen-ematea: 5 
euro helduek eta 2 euro 16 urte-
tik beherakoek. 
irailaren 25a, domeka, espaloia kafe antzokian, 
10:00etan.

bestelakoak

elgeta 1972ko kintoen bazkaria
Antolatzaileek garaiz izena ema-
teko eskatu dute. Eta irailaren 
18a da izena emateko azken egu-
na. Argibide gehiago, hemen: 628 
88 73 01. 
irailaren 24a, zapatua, elgetan, 14:00etan.

eskoriatZa erreka eguna
Plazan elkartu, eta, auzolanean, 
ikasleak taldetan banatu eta erre-
ka garbitzera jaitsiko dira. Mugi-
kortasun Asteko egitarauaren 
barruan. 
irailaren 24a, zapatua, plazan, 10:30ean.

bergara truke azokarako 
jostailuen batzea
Jostailuekin egiten den gehiegiz-
ko kontsumoa murrizteko eta 
jostailuen berrerabilera bultza-
tzeko truke azoka antolatu dute. 
Hain zuzen ere, irailaren 30ean 
eta urriaren 30ean izango da azo-
ka, baina, lehenago, jostailuak 
batuko dituzte, hilaren 29ra 
arte. 
irailaren 29ra arte, Jardunen (kultura etxea) 
09:00etatik 13:00etara eta 15:00etatik 
19:00etara.

oñati artzain-txakurren 
nazioarteko lehiaketa
Hego eta Ipar Euskal Herriko, 
Biarnoko, Kataluniako, Espai-
niako eta Frantziako txakurrek 
hartuko dute parte.Zelai eder 
baten egiten da lehiaketa. Bes-
talde, aspaldiko urteotan, anto-
latzaileek erakutsi dute seriota-
sunez lotuta izaten dituztela egun 
horretako saioak.
domekan, irailak 29, santa lutziako zelaietan, 
10:00etan.

GOiieNa

araMaio Fiachras
Bergarako taldea azken diskoa 
aurkezten dabil han eta hemen, 
eta gaur Aramaion egingo du 
geldialdia. Hiltzera goaz dau-
ka izena diskoak eta betiko 
etiketetatik ihes egin dute, 
eurena den soinua lortuta. 
Orain dela urtebete grabatu 
zuten diskoa eta aurtengo 
martxoa ezkero dihardute 
aurkezten.
gaur, sastiñan, 20:00etan.

iNOreN erO Ni

oñati inoren ero ni
Inoren Ero Ni, Kañeria 13, Los Carniceros 
del Norte eta Miedo taldeek joko dute zapa-
tuan txosnetan. Rock, post-rock eta punk 
musika nagusi, hortaz, jarrera eta soinu 

sendoa faltako ez dira kontzertuetan. Ino-
ren Ero Ni da guztietan ibilbide sendoena 
duena eta baita izaera bereziena duen 
taldea ere.
bihar, zapatua, txosnetan, 22:00etan.

OrGaNik

arrasate 'Maniatic@s'
Pertsona guztiek dituzten manien gainean jardungo du dan-
tza-antzezlanak. Eguneroko bizitzan edonork dituen erokeria 
txikiak antzeztuko dituzte gorputz mugimenduaren eta esze-
naratzearen bitartez.
bihar, zapatua,, amaia antzokian, 20:00etan.

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

non-Zer iraila 23
iraila 29
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Donostiako Zinemalditik 
pasatu ondoren, gaur 
heltzen da zinemetara 

Enrique Urbizuren azkeneko 
lana. Todo por la pasta, La caja 
507, eta orain No habrá paz 
para los malvados-ekin 
zuzendari bilbotarrak zinema 
beltza eta thriller-ak gogoko 
dituela erakutsi du, eta baita 
zinema mota honek erabiltzen 
dituen kodigo, gai eta 
pertsonaiekin emaitza 
nabarmenak lortzeko gai dela 
ere. Askotan, film beltzen 
hasieran zerbait berezia 
gertatzen da: heriotzaren bat 
edo desagertzeren bat, eta, 
horren ondorioz, ikerketa hasten 
da. Eta poliki-poliki itxuraz 
nahiko argi eta sinpleagoa 
ematen zuen kasua korapilatuz 

doa azpiko beste motibazio, 
konspirazio eta interesak agertu 
ahala. Horixe bera gertatzen da 
No habrá paz para los 
malvados-en. Putetxe baten 
hilketa bat gertatu eta hiltzailea 
lekuko bat topatu nahian 
dabilen bitartean, nazioarteko 
azpijokoak ezagutzen joango da. 
Droga, terrorismo islamiarra, 
talde horiek Estatuko 
segurtasunerako lanean dauden 
goi-karguekin dauzkaten 
loturak, I-11 eta M-11 
gogorazten dizkigutenak, 
Hipercorren itzala... Urbizuk film 
indartsu eta konplexua osatzen 
du. Urte askotxo pasa dira 
zuzendariaren azkeneko lanetik. 
Denbora izan du bere azkeneko 
proiektua garatzeko eta hori 
ondo igartzen da. Michel 

Gaztanbiderekin batera 
idatzitako gidoia benetan 
landua dago. Istorioak osagai 
eta azpijoko ugari ditu, baita 
pertsonaia ustelak, lege onez 
jokatzen duten ikertzaileak eta 
nahiko anbiguoak diren beste 
batzuk ere. Gidoiak oraina 
nolakoa den azaltzen digu eta 
iraganari buruz datu batzuk 
ematen dizkigu, ikusleak 
horiekin istorioa bete dezan.  
Urbizuren filmatzeko modua 
neurritsua, boteretsua eta 
indartsua da. Indarkeria oso 
modu egokian azaltzen zaigu: 
zuzena, baina gozatu gabe; 
aktoreen lana bikaina eta 
sinesgarria da eta filmak duen 
atmosfera benetan beltza da.

Zinema beltz eta indartsua

arrasate

AMAIA ANtZOKIA

Cars 2
domeka: 17:00.

un cuento chino
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

elgeta

EspAlOIA

salidos de cuentas
eguaztena: 21:30.

eibar

cOlIsEO 1

arriya, la piedra
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

cOlIsEO 2

la boda de mi mejor 
amiga
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

cOlIsEO ANtZOKIA

la piel que habito
zapatua: 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

Zooloco
domeka: 17:00.

gasteiZ

GUrIDI

el árbol de la vida
barikutik eguenera: 17:00, 
19:45, 22:30.

Colombiana
barikutik eguenera: 17:00, 
19:00, 22:30.

Mammuth
barikutik eguenera: 19:45.

la boda de mi mejor 
amiga
barikutik eguenera: 17:00, 
19:45, 22:30.

los amos de brooklyn
barikutik eguenera: 17:00, 
19:00, 22:30.

super 8
barikutik eguenera: 17:30.

lo contrario al amor
barikutik eguenera 
(martitzenean ezik): 
20:00, 22:30.

la deuda
barikutik eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

Con derecho a roce
barikutik eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

Colombiana
barikutik eguenera: 17:00, 
19:00, 22:30.

flOrIDA

no habrá paz para los 
malvados
barikutik eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

los pitufos
barikutik domekara: 
18:45.
astelehenetik eguenera: 
17:30.

los castigadores
barikutik domekara: 17:00, 
20:45, 22:30.
astelehenetik 
eguenera:20:00, 22:30.

principiantes
barikutik eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

la piel que habito
barikutik eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

kerity, la casa de los 
cuentos
barikutik domekara: 17:00.
astelehenetik eguenera: 
18:00.

los pasos dobles
barikutik domekara: 
18:45, 20:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:15, 22:30.

la cara oculta
barikutik eguenera: 18:00, 
20:15, 22:30.

el caso Farewell
barikutik eguenera: 18:00, 
20:15, 22:30.

bOUlEVArD

phineas y Ferb
barikutik eguenera: 16:00, 
18:00.

la piel que habito
barikutik eguenera: 16:10, 
18:20, 20:30, 22:35.

la cara oculta
barikutik eguenera: 16:10, 
18:20, 20:30, 22:35.

los amos de brooklyn
barikutik eguenera:16:30, 
19:10, 22:00.

animal united 3D
barikutik eguenera: 16:30, 
19:10, 22:00.

Fright night 3D
barikutik eguenera: 19:50.

el origen del planeta de 
los simios
barikutik eguenera: 16:05, 
18:15.

super 8
barikutik eguenera: 
20:25, 22:40.

Cómo acabar con tu 
jefe
barikutik eguenera: 16:05, 
18:05, 20:10, 22:20.

no habrá paz para los 
malvados
barikutik eguenera: 16:00, 
18:10, 20:25, 22:45.

Con derecho a roce
barikutik eguenera: 15:45, 
18:00, 20:20, 22:35.

Colombiana
barikutik eguenera: 16:00, 
18:10, 20:20, 22:30.

la deuda
barikutik eguenera: 15:45, 
18:00, 20:20, 22:30.

otra película de 
huevos y un pollo
barikutik eguenera: 16:05, 
18:10, 20:15.

Cowboys & aliens
barikutik eguenera: 
22:20.

los pitufos
barikutik eguenera: 16:00, 
18:05.

lo contario al amor
barikutik eguenera: 20:15, 
22:25.

GOrbEIA

no habrá paz para los 
malvados
barikutik eguenera: 18:00, 
20:10, 22:20.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:30
zapatu eta domekan, baita: 
15:50.

Con derecho a roce
barikutik eguenera: 17:45, 
20:00, 22:15.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:30
zapatu eta domekan, baita: 
15:50.

Colombiana
barikutik eguenera: 17:50, 
20:05, 22:20.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:35
zapatu eta domekan, baita: 
15:35.

Cómo acabar con tu 
jefe
barikutik eguenera: 18:00, 
20:00, 22:20.
zapatu eta domekan, baita: 
16:00.

la cara oculta
barikutik eguenera: 18:10, 
20:15, 22:20.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:25.
zapatu eta domekan, baita: 
16:05.

no habrá paz para los 
malvados
barikutik eguenera: 18:00, 
20:10, 22:20.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:30
zapatu eta domekan, baita: 
15:50.

los amos de brooklyn
barikutik eguenera: 18:45, 
21:30.
zapatu eta domekan, baita: 
16:00.

la deuda
barikutik eguenera: 17:30, 
19:45, 22:00.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:15.
zapatu eta domekan, baita: 
00:15.

lo contrario al amor
barikua eta domekatik 
egunera: 19:45, 22:15, 
00:25.
zapatua: 22:15, 00:25.

super 8
barikutik eguenera: 17:30, 
19:50, 22:10.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:30

la piel que habito
barikua, zapatua eta 
domeka: 19:00, 21:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

origen del planeta de 
los simios
barikutik eguenera: 
20:20, 22:30.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:40.

la boda de mi mejor 
amiga
barikutik eguenera: 19:55, 
22:20.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:45.

Cowboys & aliens
barikutik eguenera: 17:55, 
20:10, 22:25.
zapatu eta domekan, baita: 
15:40.

no habrá paz para los 
malvados
barikutik eguenera: 18:00, 
20:10, 22:20.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:30
zapatu eta domekan, baita: 
15:50.

los pitufos
barikutik eguenera: 17:55.
zapatu eta domekan, baita: 
15:55.

arriety y el mundo de 
los diminutos
barikutik eguenera: 18:10.
zapatu eta domekan, baita: 
16:10.

arriya, la piedra
barikutik eguenera: 20:10.

Fright night
barikutik eguenera: 22:10.

Fright night 3D
bariku eta zapatuan: 
00:15.

Destino Final 5 3D
bariku eta zapatuan, baita: 
00:10.

Destino Final 5
bariku eta zapatuan, baita: 
00:40.

phines y Ferb
barikuan eta domekatik 
eguenera: 16:15, 18:00.
zapatuan: 16:15, 18:00, 
19:45.

Zooloco
zapatu eta domekan: 
16:30.

Monte Carlo
barikutik eguenera: 18:10.

animals united 3D
zapatu eta domekan: 
15:30. 

no Habrá paZ para los 
MalvaDos  
Zuzendaria: enrique urbizu.
Herrialdea: espainia.
urtea: 2011.
aktoreak: Jose Coronado, Juanjo artero, 
helena miquel.
iraupena: 104 minutu.

ANtONIO ZAbAlA

kritikA

zinemA

ikastaroak

bergara plazako dantza 
tradizionalak
2011-2012ko ikastaroak. Irailetik 
ekainera, astearteetan. Hasiera: 
irailak 27. Hiru maila, helduentzat. 
Lehenengo mailako ordutegia: 
18.30-20:00. Antolatzailea: Jardun 
Euskara Elkartea 
irailaren 27a, martitzena, zabalotegiko 
gaztelekuan, 18:30ean.

arrasate kontserbak egiteko 
ikastaroa
Bedoña Batu elkarteak antolatu-
ta. Izen-ematea zabalik irailaren 
19ra arte 688 88 79 02 telefono 
zenbakian. 
irailaren 24a, zapatua, bedoñako eskola-etxean, 
10:00etan.

arrasate eskulanak
Egurra, laminak, margoketa, bir-
ziklatzea, Van Dal, eztainua, zila-
rra, beruna eta kristala. Ekin 
Emakumeak Elkarteak antolatu-
ta (943 79 83 70 edo 651 70 79 36).
irailaren 13tik abenduaren 20ra, martitzenetan, 
15:30etik 17:30era.

arrasate orratz-lanak
Puntua, gantxilloa, bainika, guru-
tze-puntua... Ekin Emakumeak 
taldeak antolatuta (943 79 83 70 
edo 651 70 79 36).
irailaren 15etik abenduaren 15era. eguenetan, 
15:00-17:30.

uDala

elgeta gaztelekua zabalik
Ikasturte berriarekin hasiera. 12 
urtetik gorako umeendako jar-
duera da. 
irailaren 23a, egubakoitza, gaztelekuan, 
18:00etan.

erakusketak

arrasate kimu berri
Gazteen artean ekintzailetza sus-
tatzeko erakusketa da, zenbait 
ekimenen berri emanez. Aisialdi 
eta kirol proposamenak dira 
nagusiki aurki daitezkeenak.  
domekara arte, kulturateko klaustroan, 17:30etik 
20:30era.

arrasate '¿Deja la ciencia sitio 
para Dios?'

Ateismoaren berri eta erlijioaren 
dogmak zalantzan jartzen dituen 
erakusketa da. Iniciativa Atea 
taldeak antolatuta. Azken eguna 
da gaur. 
gaur, egubakoitza, 18:00etatik 21:00etara.

bergara kutxu otamendi
Artistaren zenbait lanekin era-
kusketa antolatu dute haren 
lana ezagutzera emateko helbu-
ruarekin. Haren sinbolismo 
garaiko lanak dira, gehienbat. 
Artistak –auto istripuan hila– 
lotura sendoa zuen Bergarare-
kin. 
domekara arte, zabalotegi aretoan, goizez 
12:00etatik 14:00etara eta arratsaldez, 
zapatuan bakarrik, 18:00etatik 20:30era. 

bergara telesforo Monzon
Telesforo Monzon (1904-1981): ber-
gararra, politikaria, kultura-gi-
zona izeneko erakusketa. 
urriaren 2ra arte, astean zehar 18:00-21:00 eta 
asteburuetan 12:00-14:00 eta 18:00-21:00, 
udaletxeko osoko bilkuren aretoan. 

bergara 'sentitzea, animaliek 
bezala'
Bi helburu nagusi ditu: bisitariei 
gizakien eta animalien arteko 
harremanen inguruan hausna-
rraraztea eta naturarekiko kon-
taktua aldarrikatzea. FAURECO 
europar proiektuaren barruan 
dago, eta fauna basatia berres-
kuratzeko zentroek, eta, zehazki, 
Donostiako Arrano Etxeak, egiten 
duten lana aurkezten du. 
eguaztenera arte, astean zehar 09:00-12:00 
eta 18:00-20:00 eta asteburuan 12:00-14:00. 

leHiaketak

aretxabaleta i. argazki rallya
Irailaren 24an Aretxabaletako I. 
argazki rallya egingo da. Izen
-ematea Arkupen egin beharko 
da egunean bertan. Han dituzue 
lehiaketako oinarriak. 370 euro 
banatuko dira sarietan. 
bihar, 10:30etik 20:00etara, herrian zehar.

kirola

oñati ix. san Migel golf txapelketa
Jaietako golf txapelketa tradizio-
nala egingo da, aurten bederatzi-
garren aldiz. 
irailaren 23an eta 24an, zapatua eta domeka, 
irelore golf eskolan, egunean zehar.

GOieNa

arrasate plazako dantza tradizionalak
Portaloi taldeak, AEDk eta Gazte Bulegoak antolatuta dantza 
tradizionalen ikastaroa antolatu dute, urritik ekainera, aste-
lehenero egitekoa. Izena urriaren 7ra arte eman daiteke 
AEDren bulegoetan edo Gazte Bulegoan.
urriaren 10ean hasita, 18:30etik 20:00etara.
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t i r a- b i r a k a

MIkEl  
IrIZAr

Batasuna ohiaren ziaboga 
osatzen ari da iragarri-
tako norabidean. Estra-

tegiari buruz, inoizko argien 
mintzatu ziren Bateragune 
epaiketan Arnaldo Otegi eta 
Rafa Diez bide soilik politikoen 
alde eta borroka armatuaren 
zamatik libratu beharraz. Eta, 
hitzetik ekintzara, Bilduri 
ardurak eta erabakiak hartzea 
tokatu zaionean ikusi ditugu 
ziabogaren onurak, Kutxa Bank 
egitasmoan nabarmen. Badi-
rudi ziabogaren azken kolpeak 
izango direla presoen posizio-
namendua eta erakunde arma-
tuaren agurra, eta horiek 
burutzean etorriko dela hel-
mugarako txanpa indartsua. 

Beste trainerua, estatu 
espianiarra, ez da ziabogan 
hasi ere egin. Hainbeste erre-
pikatuta norabide egokiarena, 
orain inork ez du adorerik 
esateko biratu beharra dagoe-
la helmugara iristeko. Zaila, 
beste behin ere hauteskunde 
kanpainan egonda. Eta ziabo-
ga hasten ez duten bitartean 
lehengoak jarraitzen du, Bate-
raguneren epai ankerra adi-
bide. Epaitegiak bahituta 
daude bunker politiko eta 
mediatikoaren eskutan eta 
lelo zaharrekin diraute, begi 
bistakoa ikusi gabe.

Kontua da ziaboga egin 
eta helmugara bidean jarri 
denak duela abantaila estro-
pada irabazteko. Itsaso txa-
rrenarekin ere.

Ziabogen  
ordua

a z k e n  b e r b a

ArrItxu bArrusO  |  elGeta

Urtebete eta hiru hilabeteko ete-
naldiaren ostean indartsu itzuli 
da Oihana Kortazar lasterketeta-
ra. Esan daiteke ia den-dena ira-
bazi duela: Espainiako kopa, 
Espainiako txapelketa, Europako 
txapelketa eta munduko kopa 
–munduko txapelketarik ez, aur-
ten ez delako egin–. Beste era 
batera esanda, 18 lasterketatatik 
16 irabazi ditu. Egin daiteke den-
boraldi hoberik?

merezitako saria
Mendi-lasterkari elgetarra Arra-
saten izan zen atzo, eguena, Men-
di lasterketen Euskal Selekzioak 
aurten lortutako emaitzen berri 
emateko Ternuak antolatutako 
aurkezpen ekitaldian. Bertan kon-
tatu zigun oso pozik dagoela lor-
tutako emaitzekin, baina berak 
ere ez zituela espero horrenbeste 
domina: "Asko entrenatu naiz eta 
nire asmoa zen ahalik eta ondoen 
egitea, baina ez nuen espero horre-
lakorik. Urte gogorra izan da eta 
pozik nago benetan, egindako 
esfortzuak emaitzak eman ditue-
lako".

Denboraldi ona, baina gogorra
Ama izan ostean, 2011ko urtarri-
lean itzuli zen Oihana Kortazar 

entrenamenduetara eta martxoan 
hasi zituen lasterketak. Amata-
suna, etxea eta entrenamenduak 
uztartzea gogorra izan dela esan 
zigun: "Umearekin egon ahal iza-
teko ez-orduetan entrenatu behar 
izaten nuen askotan; batzuetan 
goizeko bostetan, gero lanera joan 

ahal izateko, eta beste batzuetan 
eguerdian, bero handiarekin. Las-
terketak hasi zirenean, eta batez 
ere kanpora joan beharra izaten 
nuenean, faltan sumatzen nuen 
umea. Horregatik nago horren 
pozik, esfortzuak merezi izan 
duelako".

haurdunaldian ere sasoian
Denboraldian zehar lortutako 
domina guztiez harro sentitzeaz 
gain, Kortazar harro sentitzen 
da frogatu duelako ama izan 
ostean nork bere alorrean onena 
izaten jarrai dezakeela: "Badi-
rudi ama izan ostean emaku-
mearen bizitza aldatu egiten 
dela, eta, askotan, gizonezkoa 
beharrean, emakumea izaten da 
bere zaletasunei uko egin behar 
izaten diena. Nire kasuan, lagun-
tza handia izan dut, baina neuk 
ere esfortzu handia egin behar 
izan dut ama izan ostean laster-
ketetara itzultzeko. Emakume 
asko abandonatu egiten dira 
haurdun geratzen direnean eta 
hori errekuperatzea gero oso 
zaila da. Ni neu osasuntsu man-
tentzen ahalegindu naiz".

oraindik ez da amaitu
Lasterketa garrantzitsuenak ira-
bazi dituen arren, denboraldia ez 
da amaitu. Azaroaren 5ean kilo-
metro bertikalen Europako txa-
pelketan izango da: "Proba nahi-
ko gogorrak dira. Askoz motzagoak 
dira, baina desnibel handiare-
kin".

Ea denboraldia borobiltzeko 
kilometro bertikaletan ere ama-
tasunak indarra ematen dion.

Oihana Kortazar atzo egindako ekitaldiaren ostean.  |   arritxu barruSO

Oihana kortazar mendi-lasterkari elgetarrak espainiako, europako eta munduko onena izatea lortu du

ama izan ostean lasterketetara itzuli da berriro ere eta inoizko denboraldirik onena egin du

erditu ostean emaitzak bikoiztu
b u k at z e kO


