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Azaroaren 5 eta 6an 
Bergaran izango gara!

Etorri zuen lagunak animatzera.
Bergara eta Antzuolako  partaideok, eman 
azken errepasoa abestiari eta koreografiari!

Abestien letrak eta koreografien bideoak http://zugaz.com/blog  943 25 05 05

Asier Muxika, kirol teknikaria; Ana Bolinaga, alkatea; eta Tomas Fernandez, Kirol zinegotzia; asteon kiroldegiko lanetara egindako bisitaldian.  |   mirari altube

Hiru solairuko kiroldegi dotorea egin dute: hiru igerileku, spa gunea, rokodromoa, kantxa eta 300
lagunendako harmailak, eguzkia hartzeko gunea, erabilera askotariko aretoak... Hamahiru milioi 
eta erdi pasatxoko aurrekontua izan du Galdeano enpresak egin duen eraikinak eta lanak abendu
erdirako bukatzea aurreikusita dago, urtarrilean zabaltzeko.  |  11

urtarrilean estreinatuko dute 
kiroldegia aretxabaletarrek 
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MASAJE ESKLUSIBOA
Gure masaje berria proba ezazu,

%30eko 
deskontuarekin*

* Lehen 15 bezeroendako bakarrik.

lEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Txinan, negozioetan aurrera 
egiteko, ez dago formula magi-
korik, baina bai betebehar bat: 
etxeko lanak ondo eginda izatea. 
Horixe da Mondragon Korpora-
zioko Jokin Laspiurrek Txinara 
edo beste edozein herrialdera 
joan gura duten enpresendako 
daukan gomendioa. Horrez gain, 
"enpresa guztiek ez dute zertan 
Asian egon", bere iritziz, baina 
"akats handia da gaur egun Txi-
na kontuan ez hartzea". Era 
berean, mundua astintzen ari 
den krisiak min txikia egin dio 
Txinari, baina hara joan diren 
euskal enpresek ere hobeto eutsi 
diote.

Mondragon Korporazioak 25 
urte daroa Txinan, baina herrial-
de horren eta Asia osoaren boom
-a azken urteotan izan da, batik 
bat. Goraldi horren hasiera aldean, 
orain zazpi urte, "birritan pen-
tsatu barik" joan zen Laspiur 
Txinara, Mondragonek proposa-
tu zionean. Orain, 31 urteko arra-
satearra Mondragon Internacio-
nal adarrean Asiako erosketen 
esparruaren zuzendaria da, eta 
han zelan hazi diren kontatzen 
digu: "Shanghai da gure zentra-
la Txinan, eta hortik herrialdean 
bertan beste ordezkaritza batzuk 
zabaldu ditugu, baina baita Indian, 
Vietnamen eta Taiwanen ere". 
Ordezkaritza korporatiboa Peki-
nen, hiriburuan dute. Horrez 
gain, Kunshanen dagoen parke 
industrialak azaroan bertan egi-
ten ditu lau urte.

Hazkundea Txinan eta hemen
Munduko finantza krisiak gutxi 
eragin dio Txinari. Baina hara 

joan diren enpresek ere hobeto 
eutsi diote krisiari: "Han dauden 
enpresak hazi egin dira, baina 
garrantzitsua da ere enpresa 
horiek hemen duten filiala ere 
hazi egin dela. Gure enpresa askok 
etxeko lana ondo eginda zuten 
eta krisia ez dute hainbeste iga-
rri", esaten du Laspiurrek.

Kontuan izan behar da, berak 
dioskun moduan, "Espainiako 
merkatua, sektore batzuetan, 
erdiraino murriztu dela". Horren 
parean, "Txinak ez du frenorik. 
Adibidez, makina-erremintan, 
orain urte batzuk, munduko %4 

zen Txina, eta gaur egun %40 da. 
Automobilgintzan ere, Amerike-
tan eta Europan baino auto gehia-
go egiten da Txinan". 

Horrek esan nahi du Txina 
ez dela izango "munduaren lan-
tegia, baizik eta munduaren 
merkatua". Izan ere, Txinaren 
helburua da "bere barne mer-
katua gero eta handiagoa eta 
kualifikatuagoa izatea". Horre-
gatik, hara joaten dira enpresak, 
"konpetentzia, orain, han dagoe-
lako".

Enpresendako zerbitzuak 
Kunshango parke industriala 
2007ko azaroaren 14an inaugu-
ratu zuten. Lau urtean, asko hazi 
da. Jokin Laspiurrek gogoratzen 
duenez, "hasieran bakarrik bi 
enpresa zeuden, Wingroup eta 
Orkli, premia batzuekin eta auke-
ra batzuekin. Gero, Oiarso eta 
Orbea gehitu zitzaizkien eta lau 
horiekin hasi zen parkea". 

Pixkana-pixkana, kooperatiba 
eta enpresa gehiago joan dira 
lantegiak eta ordezkaritzak ire-
kitzen Kunshanen; azkenaldian, 
Fagor Ederlanen kasua da aipa-
garrienetariko bat. Kunshango 
parkea, hasieran 85.000 m2 urba-
nizaturekin, lau kooperatibaren 
filialekin eta 650 langilerekin 
hasi zena, beste 400.000 metro 
koadrotan handitu zuten. 

Hazkunde hori ez da bakarrik 
korporazioarena: Eusko Jaurla-
ritzarekin hitzarmena egin zuen 
Mondragonek, Txinara joan gura 
zuten euskal enpresei laguntzeko. 
Gaur egun, Mondragonek hiru 
zerbitzu eskaintzen dizkie enpre-
sei: kontsultora gisa, kokapen, 
inbertsio eta ezarpen ikerketak 

egiten ditu, eta enpresen erregis-
troa ere badaroa; bestalde, eros-
keta zerbitzua ere ematen du; eta 
Kunshango parke industrialean 
egoteko aukera ere bai.

"Gazteak anima daitezela" 
1.500 langile ditu Mondragonek 
Txinan. Gehienak txinatarrak 
dira, baina hantxe bizi eta lan 
egiten duten 40 euskaldun ingu-
ru ere badaude. Euskal Etxea 
dute Shanghain, eta hara doa-
zenek beste euskaldun batzuen 
laguntasuna ere topatzen dute. 
"Oraindik kosta egiten da" Txi-

nara joateko gertu dagoen jendea 
topatzea, Jokin Laspiurrek dios-
kunez, baina berak "animatu" 
egin nahi ditu, batez ere, gazteak, 
eta ez Txinara bakarrik: "Orain-
go gazteriak izan beharko luke 
kanpora joateko bokazioa eta 
interesa. Hemendik urte batzue-
tara ez dakigu non egon behar 
garen, eta garrantzitsua da jen-
dea joateko gertu egotea". Bere 
iritziz, euskal industria "indar-
tsua da eta produktu oso onak 
egiten ditu, baina beti dago bes-
te pauso bat aurrera emateko 
aukera".

mondragonek aurre hartu zien txinaren 
hazkunde urteei, eta fruituak jasotzen dihardu

"Munduaren 
merkatuan" 
25 urte

Jokin Laspiur, negozio batzar baten, Txinan.  |   mondragon

DATuA

Hazten hasi aurretik, 
makina-erremintan %4ko 
pisua zuen Txinak; gaur 
egun, berriz, %40 da.

%40
makina-erremintan

DATuA

Mondragon Taldeak 1.500 
langile ditu Txina osoan; 
horietatik, 40 inguru 
Euskal Herritik joandakoak 
dira.

1.500
langile

jokin laspiurren 
esanetan, "txinan 
ere gerta daiteke urte 
osoan lan bila ibili eta 
ezer ez topatzea".
txina mirakulu eko-
nomikoa da?
ez, nik ez dut horrela 
ikusten. jakinekoa 
zen txina izugarri hazi 
behar zela. nik ez diot 
derrigorrez asian egon 
behar garenik, baina bai mundu 
osoa kontuan hartu behar dugula, 
eta txina, orain, munduko 2. indar 
ekonomikoa da.
lanik ez duen norbaitendako, 
txina irtenbidea izan daiteke?
txinan aukera mordoa dago, eta 
hara joatea aukera ona izan dai-

teke, baina hura ez 
da hemengo arazo 
b a t e n  s o l u z i o a . 
badago hemen hiru 
hilabetez txineraz 
ikasi eta lan bila joa-
ten den jendea; bai-
na gerta daiteke urte 
betean lan bila ibil-
tzea eta ezer ez topa-
tzea.
Ze eragin du hango 

erregimen politikoak negozioe-
tan? 
lehen, enpresa publikoak indar 
handiagoa zuen orain baino. orain 
enpresa pribatu gehiago dago publi-
koak baino. Politikoki komunista da, 
baina han egonda ez da igartzen, 
negozioak egiteko orduan. 

Jokin Laspiur.  |   l.k.

"Txina aukera ona izan daiteke, baina 
ez hemengo arazo baten soluzioa"

jOkin lAspiuR | asiako erosketen arduraduna



gOIENA  |  2011-11-04  |  egubakoitza 3Debagoiena

AZAROAK 6
10:00 Bisita gidatua Intxortako gerra-gunera.
10:30 Beteranoen pilota txapelketa.
12:00 Perretxiko erakusketa.
12:00 Pintxo lehiaketa.
12:30 Trikitilariak.

AZAROAK 20
10:30 Beteranoen pilota txapelketa.
12:00-13:00 Umeentzako jolasak.
13:00 Bertsolariekin poteoa.
Tabernetan lehiaketako pintxoak 
dastatzeko aukera: 1€.

AZAROAK 13
10:30 Beteranoen pilota txapelketa.
12:00 Argazki rally lehiaketa.
12:30 Trikitilariak.
Tabernetan lehiaketako pintxoak 
dastatzeko aukera: 1€.

AZAROAK 27
10:00 Bisita gidatua Intxortako gerra-gunera.
10:30 Beteranoen pilota txapelketa.
12:30 Trikitilariak.
Tabernetan lehiaketako pintxoak 
dastatzeko aukera: 1€.

Azaroan pintxo-igandeak Elgetan

ELGETAKO UDALA
Kultura eta Turismo batzordea

ANTOLATZAILEA: LAGUNTZAILEAK: Haizea
Espaloia
Iñaki

Bolatoki
Maialde
Patxi

Janire rivera 
hezur-muina nork 
emango zain dago

m.b.  |  arrasate

Hezur-muineko aplasia du Jani-
re Rivera 31 urteko Bilboko 
gazteak, duela lau urte diagnos-
tikatuta. Horren ondorioz, odo-
leko zelula guztiak sortzeaz 
arduratzen diren hezur-muine-
ko zelula amak desagertu egiten 
zaizkio. Haren organismoak ez 
du globulu gorri ez zuri nahi-
korik sortzen, ezta plaketarik 
ere. Hori horrela, oso erraz 
nekatzen da, palpitazioak ditu 
eta zorabioak eta buruko minak 
izaten ditu. Odol jarioak ere 
izaten ditu, infekzioak izateko 
arriskua dauka –gibel eta gil-
tzurrunetakoak, esaterako–, eta 
baita leuzemia izatekoa ere. 
Ondorioz, ezin du bizimodu 
normalik egin; ezin du lanik 
egin, kirolik egin...

Aukera bakarra, transplantea 
Hezur-muin transplantea da 
Rivera sendatzeko aukera baka-
rra: "Diagnostikatu zidatenean, 
tratamendu immunosupresorea 

egin zidaten eta kasuen %80an 
funtzionatzen du, baina nirean 
ez". Oraindik ez du emaile bate-
ragarririk aurkitu eta horrega-
tik hara eta hona dihardu emai-
le egingo diren pertsonen bila: 
"Eta mutil-laguna oñatiarra 
izanda, Debagoienera ere etorri 
naiz" dio. Izan ere, "hezur-muin 
emaile gutxi dago". Interesatuek 
Gipuzkoako transplanteen koor-
dinazio bulegora dei dezakete: 
943 00 70 00.

31 urteko gazteak duela lau urte 
diagnostikatutako hezur-muineko aplasia du 

Janire Rivera.  |   monika belastegi

mONIkA bElAstEgI  |  arrasate

Euskal Herria garai historiko 
berri baten atarian sartu dela eta, 
Debagoieneko Bilduko hautetsiek 
adierazpen instituzionala egin 
dute. Haien esanetan, "azken bi 
urteetan Euskal Herrian izan 
diren aldaketa politiko eta sozia-
lerako prozesuaren ondorioz ire-
ki den egoera berriak, Nazioarte-
ko Konferentzian islatu zen atze-
rriko adituen inplikazioak eta 
ETAren erabakiak ilusioa eta 
itxaropena ekarri dizkiote Euskal 
Herri osoari". Gehitzen  dutenez, 
ETAk hartutako erabakiak kon-
frontazio armatua behin betikoz 
amaitzea dakar eta konfrontazio 
horrek sortu dituen ondorioei 
buruzko elkarrizketari ekiteko 
garaia iritsi dela uste dute. 

Gernikako Akordioa bete 
Urte luzeetako gatazkak sufrimen-
du handia eragin duela uste dute. 
Hori dela eta, "lehenbailehen horiei 
heltzea eta gure herrian norma-
lizazioa, errekonziliazioa eta giza 
eskubide guztien errespetuan 
oinarritutako bakea eskuratzea 
atzera ezinezko lana da". Hori 

horrela, gizarte osoak berea sen-
tituko duen behin betiko bakea 
lortzeko beharrezkoak diren oina-
rriak jartzeko Euskal Herriko 
eragile askoren babesa duen Ger-
nikako Akordioak exijitzen dituen 
neurri guztiak betetzea beharrez-
kotzat jotzen dute. Era berean, 
gatazkaren ondorioei helduko 
dien elkarrizketari ekiteko deia 
luzatu nahi diete Espainiako eta 
Frantziako gobernuei eta "arduraz 
joka dezatela" esan.

Edonola ere, ez dute uste ETA-
ren erabakiak gatazka politikoa 
desagerraraziko duenik. "Euskal 
Herria herri bezala aitortua izateak 
eta bere etorkizuna libreki era-
baki ahal izateak soilik berma 
dezake behin betiko konponbide 
politikoaren gainditzea" diote.  

Elkarrizketa abiarazteko unea 
Irekitako prozesuan guztiok par-
te hartzeko garrantzia ere azpi-
marratu dute adierazpenean: "Gure 
Herrian nazio identitate edota 
ikusmolde ezberdinetako herri-
tarrak bizi dira. Horiek ordezka-
tzen dituzten alderdi ezberdinak 
ere badira. Denok gara euskal 

herritarrak, denoi dagokigu ire-
kitako prozesuan parte hartzea". 
Hala, elkarrizketa politikoari eki-
teko garaia dela uste dute; eragi-
le eta alderdi politikoei dagokien 
negoziazio politikoa abiatzeko. 

Abiatu beharreko elkarrizketa 
horrek bazterketa, beto eta muga-
rik gabekoa izan behar duela ere 
azpimarratzen dute, eta baldintza 
bakarra izango duena: "Euskal 
eragileek gatazka politikoaren 
oinarrian dauden arazo politikoei 
bilatu beharko dieten aterabide 
politikoa denok defendatu eta 
errespetaraziko dugula".

Edozein modutan ere, azken 
hitza "herritarren esku" laga behar 
dutela ere uste dute, "hori delako, 
eta ez besterik demokrazian oina-
rritutako bakea eraikitzea".

lanerako konpromisoa 
Aro historikoa ireki den neurrian, 
bailarako Bilduko hautetsiek uste 
dute aukera historikoa dutela 
"aukera hori arduraz baliatu eta 
bururaino eramateko. Eta hori 
horrela izateko "euren esku dagoen 
guztia" egingo dutela esan dute. 
Hala, "udaletan eta esandako nora-
bidean lan egiteko konpromisoa" 
adierazi dute.

Bukatzeko, dei egiten diete 
herritarrei prozesua bultzatu, 
babestu eta sostenga dezaten: 
"Bakea, demokrazia eta askata-
sunera eramango gaituen itsa-
sontziak herritarren parte hartze 
eta bultzada beharrezkoa ditu. 
Bultzatu dezagun, beraz, denok 
aterabide demokratikoaren nora-
bidean". 

irekitako aukera historikoa 
egoki baliatzeko konpromisoa 
hartu dute bilduko hautetsiek  
aterabide demokratikoaren norabidean euren 
esku dagoen guztia egingo dutela esan dute 
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ENEkO AZkArAtE  |  bergara

Biologian doktorea da Kiko Alva-
rez bergararra. Azkenaldian Deba 
ibaian hilik agertu diren arrain 
eta ahateen gainean egin dugu 
berba harekin. Deba ibaiaren 
errekuperazioaren gainean, oro 
har. Araztegien, kolektoreen, ur 
saneamenduaren inguruan...
bergaran hainbat arrain hilda ager-
tu dira. Zein izan daiteke horren 
arrazoia?
Oso zaila da ziurtasun osoz jaki-
tea, baina, seguruen, isurketa 
baten ondorioz izan zen. Horri 
gehitzen badiogu uraren kalitate 
eskasa, bada, heriotza-tasa hori 
izan zen emaitza.
Diputazioak eman duen azalpena-
gatik izan da sikateagatik ur gutxi 
zihoalako, ura zikina zegoelako (ur 
fekalen kontzentrazioa ur eskasia-
gatik) eta ura beroa zegoelako. 
Arrazoizkoak dira azalpen horiek?
Neurri batean bai, hori izan dai-
teke arrazoia, baina hori ez da 
nahikoa ikusi dugun heriotza-ta-
sa azaltzeko. Lehenago aipatu 
dudan moduan, ziurrenik, herio-
tza-tasa isurketa baten ondorioa 
izan da. Garrantzitsua da gure 
ibaiak ura garraiatzen duten 
kanal sinple edo hondakindegi 
ez kontsideratzea eta gure lagun-
tza behar duten sistema bizidun 
gisa ikusten hastea.
Deba ibaia errekuperatzen doa?
Bai. Poliki-poliki errekuperatzen 
doa. Baina arazo batzuei aurre 
egin behar die, uraren kalitateaz 
gain. Adibidez, erriberen kon-
tserbazio egoera negargarria da. 
Erriberaren basoetako zati txiki 
bat geratzen zaigu eta erriberak, 
tarte askotan, espezie exotiko 
inbaditzailez josita daude: arka-
ziak, reinutriak…
Noizko errekuperatuko da guztiz 
gure ibaia?
Oso zaila da guztiz errekuperatzea, 
faktore askoren eraginagatik. 
Araztegiak martxan hasten dire-

nean, uraren kalitate fisiko eta 
kimikoa hobetuko da eta, neurri 
batean, horrek haren kalitate 
biologikoa hobetuko du. Hala ere, 
berreskuratze ekologikoa askoz 
konplexuagoa da eta denbora 
luzeagoa beharko da.
Eta zer egin behar da Deba ibaia 
duela 100 urtekoa modukoa izan 
dadin?

Erreka unitate arro hidrografiko 
gisa kontsideratu behar da eta 
ez ibai bezala bakarrik. Esate 
baterako, ibaiaren arroan egiten 
den basoko kudeaketa funtsezkoa 
da ibaiko ekosistema osasuntsua 
eta uraren kalitate ona edukitze-
ko. Horretaz gain, lehen aipatu-
tako faktoreei aurre egin behar 
zaie. Hau da, erriberaren basoa 

berreskuratu, espezie inbaditzai-
leak erauzi… beste neurri batzuen 
artean.
Ze fauna dago Deba ibaian?
Erreken oheburuak salbuestean, 
faunaren komunitateak oso sin-
plifikatuta daude. Ia-ia bakarrik 
espezie oportunistak, ahateak
-eta, ikus ditzakegu.
Amuarrainik? Ezkailurik? bestela-
ko arrainik?
Gero eta gehiago, aingirak ere 
ikus ditzakegu.
Ibaiaren tarte guztietan daude?
Ez, espezie bakoitzak bere beharrak 
ditu. Adibidez, amuarrainek zati 
garbiagoak eta oxigenatuagoak 
bilatzen dituzte, nagusiki erreka 
oheburuetan. Beste aldetik, ezkai-
luak toleranteagoak dira eta leku 
gehiagotan ikus daitezke.
Ze tarte dago garbien?
Garbienak erreken oheburuetan 
daude, Oñati, Aramaio eta Gatza-
gan gora. Kutsatuena Arrasatetik 
behera dagoena da.
Inoiz bainurako ezagutu eta erabi-
li ahal izango dugu?
Bai. Zergatik ez. Gure adminis-
trazioek europar arautegia bete-
tzen badute, 2015erako urek egoe-
ra kimiko eta ekologiko ona izan 
beharko dute. Aurreikuspen bai-
korregia da hori, dena den.
Uraren kalitatea garbia izanda ere, 
plastikoak eta bestelako zaborrak 
nonahi daude eta azpiak kutsatuta 
jarraitzen du.
Berreskuratzeko lanak sentsibi-
lizazio kanpainekin lagundu 
beharko lirateke. Planteamenduak 
orokorra izan behar du, arro 
hidrografikoaren eta arroaren 
inguruko biztanleekin lan egitea 
funtsezkoa da.
Ahateak hiltzearen arrazoia?
Oso zaila da jakitea; gainera, aha-
te hauek denetik jasan izan dute 
aurretik. Baina, hiltzeko eragatik 
eta gertaeraren azkartasunagatik, 
infekzio prozesu bat izan dela 
esatera ausartuko nintzateke.
Araztegiak martxan egonda, kon-
ponduta dago Deba ibai kutsatua-
ren arazoa?
Uraren kutsaduraren arazoa, ziur 
asko, baina Deba ibairen ekolo-
giaren arazoa ez. Hori konpon-
tzeko, konpromiso argia behar 
da administrazioen aldetik eta 
apustu gogorra gure ondare natu-
rala berreskuratzeko eta kontser-
batzeko. Hori, zoritxarrez, orain-
dik ez da ikusi.
Ibaia garbitzeko orain arte egin 
diren ahaleginak egokiak dira?
Denborak esango digu. Edozein 
modutan, neurri horiez gain, ibai-
ko ekosistemaren kudeaketa inte-
gralari bideratutako beste neurri 
batzuekin lagundu behar da.

Kiko Alvarez biologian doktorea da.  |  goiena

kiko alvarez | biologoa

"isurketa baten ondorioz hil ziren Deba ibaiko 
arrainak, ziurtasun osoz jakitea zaila den arren" 

biologian doktoreak dio deba ibaiaren erriberen "kontserbazio egoera negargarria" dela

"garrantzitsua da ibaiak ikustea gure laguntza behar duten sistema bizidun gisa"

"Erreka unitate arro 
hidrografiko gisa 
kontsideratu behar 
da, eta ez ibai bezala 
bakarrik"

"Oso zaila da ibaia 
guztiz 
errekuperatzea, 
faktore askoren 
eraginagatik"

"Ahateak hilda 
agertzearen arrazoia 
infekzio prozesu bat 
izan dela uste dut"

Debagoiena

Deskontu-bonu 
bat jaso nahi?

Bidali zure datuak ondoko e-mailera, Gaia: DESKONTUA
umearrasate@gmail.com
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Debagoieneko 
gremioak

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

aroztegiak
azkarate aroztegia
Bergara
• Ateak, leihoak, horma-armairuak, tarimak, parket    

   flotatzaileak, sukaldeak
• K-21
Telleria 19 B02-B03
T: 943 76 47 19 / 610 88 40 20
www.goiena.net/blogak/azkarate

elektrizitatea
aitzorrotz elektronika
Aretxabaleta
• Telebista, audio eta bideoa 
   Salmenta eta konponketa
• Instalazio elektrikoak 
• Atezain automatikoak
• Antena kolektiboak 
Otalora 14
T: 943 79 16 10
F: 943 79 16 10

aranzabal koop. e.
Arrasate
• Instalazio elektrikoak
• Antena kolektiboak 
Zerkaosteta 15
T: 943 79 68 21 / 670 57 53 83
F: 943 79 68 21

eraikuntzak
arrasate eraikuntzak sl 
Arrasate 
Meatzerreka auzoa
T: 943 77 12 26 / 659 67 17 59
e.arrasate@euskalnet.net

Frixi eraikuntzak
Eskoriatza 
• Hormigoizko estrukturak eta urbanizazioak
• Kontratak 
• Enpresen mantentze-lanak 
Intxartxueta 5
T: 943 71 55 15 / 629 51 39 22
F: 943 71 55 15

iturgintza
egia iturgintza
Arrasate 
Gipuzkoa etorbidea 39, behea
T: 943 77 01 85

oyanguren iturgintza
Eskoriatza 
• Iturgintza eta gasa
• Berogailuak eta petrolio-produktuak
• Klimatizazioa
Aranburuzabala 15
T: 943 71 47 14 / 606 00 73 69
f.oyanguren@ctv.es

urko mantenimiento sl
Aretxabaleta
• Instalazioen mantentze-lan guztiak
• Berokuntza eta gasa
• Aire girotua eta haizeztatzea 
Basabe industrialdea B-3
T: 943 77 19 88 
F: 943 79 59 97

 
leihoak
argi-plastik
Arrasate 
Zigarrola kalea 1, 8 pab
Tel.: 943 77 11 30
http://merkatua.net/argiplastik

ion leihoak
Arrasate 
Debagoiena Industrialdea 11.Pab
Tel.: 943 79 11 35
F: 943 773 120
http://www.ventaion.com

lorezaintza
makai koop. elkartea
Aretxabaleta 
• Barruko zein kanpoko lorezaintza
• Ureztatzeko sistemak
• Loreontzi-euskarriak eta balkonerak
Basabe poligonoa D-2-1
Tel.: 943 79 78 45 / 616 96 57 98
F: 943 79 78 45

margoak
apain margo eta apainketa
Arrasate 
• Pintura orokorrean
• Pareztatzeak
• Errotulazioa
Maitena 3-1.
Tel.: 943 79 61 56 / 689 04 91 17
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gipuzkoako
Foru aldundia

arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

elgetako
udala

leintz gatzagako
udala

e u s ko 
J a u r l a r i t z a ko 
ku l t u ra  sa i l a k 
d i r u z  l a g u n d u ta ko 
a l d i z ka r i agoienak ez du bere gain hartzen iritzia eta gutunak orrialdeetan, edo  bestelako orrialdeetako kolaboratzaileek, adierazitako iritzien erantzukizunik.

argitaratzailea goiena komunikazio 
taldea kooperatiba elkartea
e05 basabe poligonoa, 
20550 aretxabaleta
Lehendakaria estepan plazaola  
zuzendari nagusia inazio arregi

zuzendaria  eneko azkarate  
erredaktore burua monika belastegi  
sailetako arduradunak xabi urtzelai 
(kirola), iñaki iturbe (diseinua), mireia 
larrañaga (publizitatea)  

Maketazioa iñaki iturbe, imanol soriano, 
kepa martelo.  
Publizitatea mireia larrañaga, 
amaia mundiñano, ziortza martin, 
itsaso berezibar, imanol elortza.  
testuen zuzenketa sergio azkarate
Harpidetza eta banaketa marta leturia 
administrazioa agurtzane gaintzarain, 
ane berezibar, iratxe bengoa.

egoitza nagusia - goiena PaPera
ArrAsAtE 20500: 
otalora lizentziaduna 31  |  132 posta-kutxa  
tel.: 943 25 05 05  |  Faxa: 943 25 05 00
arrasate@goiena.com

orDezkaritza
ArEtxABAlEtA 20550: durana 11
tel.: 943 79 86 21  |  Faxa: 943 77 18 54
aretxabaleta@goiena.com

Publizitatea aretxabaleta 20550 
e05 basabe poligonoa  |  tel.: 943 25 05 05 
Faxa: 943 25 05 09  |  publi@goiena.com
Harpidetza aretxabaleta 20550 
e05 basabe poligonoa  |  tel.: 943 08 10 50  
harpidetza@goiena.com
Lege gordailua:  na-3329/2000
issn: 2174-369x
tirada: 20.100 ale.
Difusioa: 19.951 ale.

ojd erakundeak ikuskatutako astekaria.

KOMUNIKAZIO tAlDEA

laguntzaileak

K
orapilo batzuk hasi gara askatzen, beste batzuek gogor 
jarraitzen dute. Azaroan betetzen dira hiru urte Iruña
-Veleiako auzia lehertu zenetik: Arabako Diputazioak 
izendatutako Batzordeak gure herriarentzat eta hizkun-

tzarentzat oso inportanteak izan litezkeen aurkikuntzak faltsuak 
zirela erabaki zuen. Diputazioak kalera bidali eta epaitegietara 
eraman zituen arkeologoak berehala. 

Hiru urtean ez da faltsutzailearen arrasto txikienik aurkitu 
eta ez da argudio berri bakar bat ekarri; bitartean 17 txosten 
mardul ondu dituzte 9 naziotako hainbat ikerlarik benetakoak 
izan daitezkeela jakinaraziz. 
Izen handikoak dira horietako 
asko, eta inork ez du ezer kobra-
tu bere lanarengatik. Baina 
euren argudioak ez direla aski 
eta laborategiko frogak egin 
behar direla diote denek, auzia 
betiko argitu dadin. 

Aldi berean, aztarnategiko 
zuzendari berria den EHUko 
irakasleak sekulako txikizioa egin du hondeamakina handi bat 
erabiliz. EHUko zenbait filologo eta arkeologo dira auzi negar-
garri honen arduradun intelektualak. Errektoretzaren babesa 
izan dute eta beste irakasleen onespena edo isiltasun konplizea. 
Alferrik saiatuko zara auzia barrutik mugitzen edo eztabaida 
publikoa bultzatzen. Inork ez daki ezer, inork ez du ezer jakin 
nahi jakintzaren tenpluan. Eta arduradun politikoak ez dira 
PP edo españolistak. Gobernu abertzale batek hartu zituen 
erabakiak, eta gaur egun ezkerrekoa eta abertzalea den koalizio 
bateko batzarkidea zen garai hartan kulturako diputatu ande-
re. ANVko batzarkideen babesa ere izan zuen.

Aipatu genezake euskarazko egunkari bakarraren jarrera 
ere, eta euskal argitaletxe indartsuenarena, honek atera baitzuen 
hango kazetari ohi baten liburua, eta komikigile baten graziak, 
eta abar, baina gaurkoz nahikoa lagun egingo genuen.

Azaroaren 14an hitzaldia Bergaran, Zer gertatzen da Iruña
-Veleian titulua.

jUAN mArtIN ElExpUrU
http://goiena.net/iritzia/

Iruña-Veleia: herri-lotsa

"Hiru urtean ez da 
faltsutzailearen 
arrasto txikienik 
aurkitu"

z a b a l i k
UNAI bUstUrIA | http://goiena.net/iritzia/

m a r r a z k i z

g u t u n a k

Kirol bitxia jaio da 
Antzuolan: 
poltsa-jaurtiketa 
jon kortabarria
antzuola

Erratuta ez banabil eta 
Debagoieneko 
Mankomunitateak dioena egia 
bada, Debagoienean eta, beraz, 
Antzuolan sortzen ziren 
hondakinen %29 baino ez zen 
selektiboki jasotzen. 

Alabaina, 2011ko martxoan, 
atez ateko bilketa-sistema 
ezarri zen gure herrian. 

Hasierako arazoak arazo, 
apurka-apurka sistema 
optimizatuz joan da, eta 
herritarren eta Udalaren 
arteko elkarlanarekin %92koa 
izatera heldu da modu 
selektiboan jasotzen den 
hondakin-kopurua. 

Beraz, esan daiteke 
herritarroi eskaini zaigun 
sistema honekin gure ardura 
modu eraginkorrean betetzen 
dugula; ingurumenean dugun 
eragina nabarmen murriztuz. 

Horrela, harro sentitzen 
naiz antzuolarra izateaz; harro 
Gipuzkoan hondakin gutxien 
botatzen dituen herrikoa 
izateaz. 

Baina, edozelan ere, kezkak 

ere sorrarazten dizkit atez 
ateko bilketa-sistemak. 

Azkenaldian, errekara so 
egitean, maiz ikusten ditut 
hondakin-poltsak; are gehiago, 
noizbait, balkoi edo leihoren 
batetik poltsak errekara 
jaurtitzen dituenik ere ikusi 
izan dut. 

Noski, haiek ni parean 
iragaten naizela ohartu ez 
arren, guztiz txunditurik utzi 
izan naute. 

Honenbestez, badira 
herritar batzuk gure 
ingurumen-inpaktua gutxitzen 
laguntzen digun tresna erabili 
ez eta, gainera, hondakinak 
ikaragarrizko kaltea eragiten 
duten lekura botatzen 
dituztenak.

Hala, jokamolde hori irain 
gisa hartu beharko genuke 
gainontzeko herritarrok; eta 
irain horien aurrean 
erantzun. 

Horretarako, eta adibide 
gisa, bururatzen zait jokaera 
hori duten herritarren 
atarietan argazkiak jartzea. 

Era berean, modu 
ez-zuzenean Udalari portaera 
hauen berri ematen lagun 
genezake, eta Udalak herritar 
horiek kontzientziatzeko 
neurriak hartu. 

Pentsatu nahi dut 
gizarte-presio eta lotsarazte 
anonimo horiekin arazoa 

konpon daitekeela, denboraz 
eta pixkanaka-pixkanaka 
guztiok heziak izan 
baikaitezke, zigor ekonomikak 
saihestuz.

Horretarako 
birziklatzen 
dugu?
Eneko Agirre
oñati

Urriaren 24a, Udanan gora 
noa, nire autoan. 

Aurretik plastikoa batu 
berri duen kamioia daukat, 
goraino beteta.

Bat-batean, denetariko 
plastiko zatiak irteten hasi 
dira eta errepidea kakazten ari 
da.

Haizea dabil, baina ez 
horrenbesterainokoa.

Lotsagarria da ikusten ari 
naizena: oñatiarrok majo 
birziklatzen dugu; total, gero, 
kamioilari batek guk 
edukiontzietan utzitakoa hara 
eta hona zabaltzeko.

Mesedez, kamioilari, 
hurrengoan kontu 
handiagoarekin ibili, 
oñatiarron onerako, 
ingurumenaren onerako eta, 
noski, munduaren onerako.

A
tez atekua Oñatin jartzia da Mankomunitatiaren auke-
retako bat. Polemika haundixa sortzen dauen gaixa da. 
Zaborrarena kontzientzia kontua eta borondate kontua 
da. Aste bukaeran mahaixan bueltan gai hori izan geben: 

batzuk esaten ebein instituziñuen kontua izan biharko litzakie-
la zaborra banaketia; hala, gainera, lanpostuak sortuko ziala. 
Nik, ostera, uste dot gure arduria dala. Herrittar moduan dakun 
arduria da sortzen dun zaborra banatu, birziklatu, eta ahal dan 
neurrixan berrerabiltzia. Atez atekua zaborra kudeaketako sis-
tema ona dala ikusi da Antzuolan. Oñatin be sistema berrira 
ohittuko gara, beste gauza askotara ohittu izan garen moduan.

ArANtZAZU EZkIbEl | aezkibel@goiena.com

Borondate kontua be bada

u st e a k  u st e
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H e r r i a k

Ibargarai 44-46 BERGARA  
943 76 45 53   

Ibargarai 17 behea BERGARA   
943 76 21 37   

Obradorea. Zubillaga 10 OÑATI   
943 78 24 13   

OGIZUN
koop. elk. 

okindegia

EskORiATzA

mIrIAN bItErI  |  eskoriatza

Martxan da Udalak bultzatutako 
parte-hartze prozesua Eskoriatzan. 
Eguazten arratsaldean egin zuten 
lehen batzarra: gizarte zerbitzuen 
gainean luze egin zuten berba 
kultura etxeko areto nagusian 
batu ziren 25 eskoriatzar inguruk. 
Honakoak izan ziren, besteak 
beste, batzarrean: Beñat Herce 
alkatea, Arantza Iregi Gizarte 
Zerbitzuetako zinegotzia, Aukera 
Berdintasun Zerbitzuko Itziar 
Martinez zinegotzia, Gizarte Zer-
bitzuetako langile Agurtzane 
Altube eta Beronika Solaguren, 
Prebentzio teknikari Monika 
Beltran de Heredia, herriko medi-
kuak, abadea, Luis Ezeiza ikas-
tetxeko zuzendaria eta ikastetxe 
bereko guraso elkarteko presi-
dentea eta Olazar, Caritas eta 
beste elkarte batzuetako ordez-
kariak. Gaixorik edo mugitzeko 
zailtasunak dituzten umeen gura-
soak ere izan ziren; tartean, Aratz 
Aldai mutikoaren ama. 

Kafea ondoan zutela, lau tal-
detan banatu ziren parte-hartzai-
leak. Arloka egin zuten lan: etxe-
bizitza eta dirulaguntzak; immi-
grazioa, langabeak eta formazioa; 
droga-menpekotasuna eta ber-
dintasuna; eta pertsona nagusie-
kin lotutako gaiak. Bi ordu luzez 
hitz egin ostean, botatako propo-
samen guztiak batu zituzten udal 
langileek.

Alokairuak garestiegiak
Etxebizitzaren harira, parte-har-
tzaileek agerian utzi zuten alo-
kairuak "nahiko" handiak direla 
herrian, eta horiek orekatzeko 
beharra azpimarratu zuten. 
Intxaurtxuetan amaitu barik dau-
den etxebizitzen gainean ere jar-
dun zuten. Dirulaguntzei dago-

kienez, jarraitu beharreko proze-
sua askotan oso luzea dela 
nabarmendu zuten. Laguntzekin 
jarraituz, arazo fisikoak eta psi-
kologikoak dituztenendako lagun-
tzak eskaintzea proposatu zen, 
eta baita horren gaineko sentsi-
bilizazioa bultzatzea ere. 

immigrazio batzordea
Immigrazioari dagokionez, etor-
kinak, eta bereziki, haien umeak 
gizarteratzearen garrantzia azpi-
marratu zuten. Arlo hori hobeto 
lantzeko batzordea osatzeko pro-
posamena egin zuten. Elkarrekin 
bizi izaten ikasteko beharra ere 
irten zen batzarrean.

Bestalde, gaur egungo egoerak 
bultzatuta langabeziaren harira 
"zerbait" egitea oso zaila dela 
onartu bazuten ere, gaineratu 
zuten formazioa eta lana topatze-
ko neurriak bultzatzen jarraitu-
ko dutela. Horren harira, denbo-

raren bankua bezala ezagutzen 
dena osatzea erabaki zuten; hain 
justu ere, elkartrukean oinarri-
tutako lanak sustatzea proposatu 
zuten.

Arazo fisikoak eta psikikoak 
dituztenenei zuzendutako hainbat 
neurri ere aipatu ziren: umeen-
dako ziburu egokituak jartzea, 
igerilekuko uraren tenperatura 
igotzea hotz gera ez daitezen edo 
gimnasio egokitua egitea.

Droga-menpekotasunari dago-
kionez, alkoholaren kontsumoak 
gora egin duela ohartarazi zuten. 
Horren aurrean, prebentzioan lan 
egitea eta gazteeendako aisialdi 
ekimenak egitea proposatu zuten. 
Horretaz gainera, herrian boron-
datezko lana bultzatu beharra 
dagoela ere ikusi zuten. Bestalde, 
berdintasunaren alorrean genero
-indarkeria agerian utzi beharra 
dagoela azpimarratu zuten parte
-hartzaileek.

Eguazten arratsaldean, Gizarte zerbitzuetako batzarrean izandakoak.  |   mirian biteri

Parte-hartze prozesuaren harira, gizarte ongizateaz jardun zuten herenegun

Diru gutxirekin asko egin 
daitekeela agerian utzi dute

jAsOnE ORBEGOzO 
olazar

"Oso interesgarria izan da eta 
ilusioa daukat zerbait irtengo dela 
hemendik. Arlo guztietan egin dira 
proposamen interesagarriak: 
agian, atzerritar, langabezi edo 
nagusiekin lotutakoak aipatuko 
nituzke".

nEsTOR ARAnA 
luis ezeizako gurasoa

"Etorri aurretik ez nekien nondik 
nora joko zuen, eta asko gustatu 
zait; bereziki, landu diren gaien 
sakontasuna eta Eskoriatzak 
norantz joan behar duen. 
Elkarren eztabaidatzeko aukera 
izan dugu".

mARisOl AnDRADE
ume elbarri baten ama

"Oso ondo joan da egin dugun 
bilkura. Batzarra egin behar zela 
jakin nuenean, berehala erabaki 
nuen etortzea. Nire ustez, 
herriarendako diren gauzetan 
eskoriatzarrok hartu behar dugu 
parte. Beharrezkoak dira horrelako 
ekintzak egitea herri mailan". 

Hilaren 12an, 
kiroldegira

Datozen egunotan ere 
batzarrak izango dira: 
gaur, 19:00etan, 
Partehartzea eta 
Komunikazioa landuko 
dute kultura etxean; 
martitzenean, 18:00etan, 
Garapen Jasangarria 
Ibarraundin; eta 
eguaztenean, 19:00etan, 
Hirigintza kultura etxean.

Bestalde, azaroaren 
12an herritar guztiei 
zabalik egongo den 
ekitaldian parte hartzeko 
deia egin du Udalak. World 
Cafe saioa egingo da 
kiroldegian, 10:00etatik 
13:00etara.



2011-11-04  |  egubakoitza  |  gOIENA8 arrasate

Pelukak eta ilea berreskuratzeko
sistema berri eta pertsonalizatua

ILE APAINDEGIA
Otalora Lizentziaduna 5

ARRASATE
Tel.: 943 79 12 74TALLERES CHAPIME, S.C.L. San Andrés Auzoa 5 • ARRASATE • Tel.: 943 79 45 22  • Fax: 943 77 10 47

Errepidea plazeraren sinonimo bihur dadin, teknologia dosi on bat bakarrik behar da. Emozioetatik urrun geratzen 
dena, baina, misterioz, gidatzeko garaian, sentsazio goxoenak biziarazten dituena. Lasaitasuna, segurtasuna eta 
gozamena dira teknologia mikro-hibridoa duten e-HDi motorrek eskaintzen dituzten estimuluen erantzunak 
(ekipamendu osoarekin eta kanpo eta barne diseinuarekin). Bizi itzazu erreakzio horiek Citroën C4 berrian eta 
konproba ezazu ezustekoak atseginak izaten direla beti.

Equipamiento para las emociones:
CITROEN eTOUCH (LARRIALDI DEI AUTOMATIKOA GPS LOKALIZAZIOAREKIN), ESP TRAKZIO- KONTROL 
AZKARRAREKIN, NAHI GABEKO KARRIL ALDAKETARAKO ALERTA SISTEMA, ERREPIDE ALDAPATSUAN 
ABIARAZTEKO LAGUNTZA, APARKATZEAN ALBOKO ESPAZIOAREN NEURGAILUA, CORNERING LIGHT, 
AURREALDEKO ESERLEKUAK ERREGULAZIO ELEKTRIKOAREKIN ETA MASAJE FUNTZIOAREKIN, 230 V-KO 
HARGUNEA, ABIADURA MUGATZAILE-ERREGULATZAILE PROGRAMAGARRIA, ANGELU HILAREN ZAINTZE 
SISTEMA, BI-XENON FARO AUTODIREKZIONAL, GUTXI PUZTUTAKO PNEUMATIKOAK ANTZEMATEKO SISTEMA, 
TEKNOLOGIA MIKRO-HIBRIDOA ETA MARTXA ALDAGAILU MANUALA DUTEN e-HDI-dun MOTORRAK.

KONTSUMO MISTOA (L/100 KM) / IGORPENA CO2 (G/KM): C4 BERRIA: 4,0-6,9/104-159. 
*Deskontua Citroën C4ren salneurriarekiko (azaroan gomendatua), zergak barne, Banque PSA Financeren bidez gutxieneko 6.000 euroko 
kapitala eta 36 hilabeteko finantzaketa egiten duen bezero partikularrendako, trukean beste auto bat utzita; hilabetea amaitu arte, eskaintza 
dagoen salmenta-puntuetan. Eskaintza ez da bateragarria. Baldintzak www.citroen.es webgunean kontsultatu. Ikusten den modeloa: 
Citroën C4 Exclusive.

www.citroen.es

CITROËN C4 BERRIA
POSITIVE POWER

RENOVE PLANA + CITROËN
HIL HONETAN, 
ESKURA ITZAZU 
ZURE AUTO ZAHARRAREN TRUKE.*

3.000€

Jarrai gaitzazu:

A
rrasateko lagun bate-
ria jole batek eskatu 
zidan Taupa pareko 
marrazoaz hitz egite-

ko. Marrazoa deitzen diogu 
bertan, Aramaio erreka age-
rian den tarte horretan, bizi 
den amorrain bakarti eta 
heroikoari. Baina zalantza 
dut, eta handia gainera, ea 
gure arteko broma hori nahi-
koa gai den zutabe bat idaz-
teko. Beste era batera esateko, 
interesekoa den eta balekoa 
den iritzia hedabide batean 
agertzeko.

Esan beharra daukat gaur 
egungo kazetaritzak ez diola 
erantzunik ematen dudan 
dudari, uste baitut gero eta 
lausoagoa dela kazetaritzan 
ondorengo muga: norberaren 
edo norberaren inguru hur-
bilean garrantzitsua dena eta 
jendartearentzat garrantzitsua 
dena. Bi adibide. Bata, Steve 
Jobsen heriotzak nire ustez 
izan duen tratamendu gehie-
gizkoa. Apple etxeari merito-
rik kendu gabe, uste dut etxe 
horren eragina askoz handia-
goa dela proportzioan kaze-
tarien gremioan jendartearen 
artean baino. Eta uste dut 
kazetariek ebatzi dutela euren-
tzat ezinbestekoak diren mac
-ak herritarrentzat ere hala 
izan behar dutela, ezinbeste-
koak. Horregatik gehiegizko 
trataera. Bigarrena, Sustatu 
agerkarian Katutxoak hiltzea 
zer den interneten albistea. 
Tuiteroen arteko broma bat 
albiste egina, beste albisteen 
garrantziaren pare. 

Zer den albistea eta zer ez, 
ez da erraza erabakitzen. Argi 
baino ilunago dut gaia. Baina 
marrazok behintzat izan du 
bere espazioa prentsan.

Albistea zeren 
alpiste ote?

"Zer den albiste 
eta zer ez, ez da 
erraza 
erabakitzen"

n i r e  u s t e z

ENEkO 
bArbErENA

j.b.  |  arrasate

Bihar hasiko da Zaldibarko 
futbito txapelketaren 50. edi-
zioa. Azken orduan Iluna 
taldea ere sartu da txapelke-
tan eta beraz, aurten 15 taldek 
hartuko dute parte, iaz baino 
talde bat gehiago. Txapelketak 
hiru fase izango ditu: liga 
erregularra, bi taldetan bana-
tutako bigarren fasea –lehen 
zazpi sailkatuak eta azken 
zortziak– eta final laurdenekin 
hasiko den azken fasea. Bes-
talde, kopa ere jokatuko da, 
bi aste bukaeretan. Zazpi jar-
dunaldi jokatuko dira jarraian, 
abenduaren 17 eta 18ko aste-
burura arte. 

Zaldibarko 
txapelketa 
hasiko da 
asteburuan

PARTIDUAK
azaroak 5, zapatua

10:30 dublin - portaboleiros 2.0 / Fidel. 

11:30 lasagabaster - Fidel & disc./ Porta.

12:30 mcawen-dribling / Lasagabaster

16:00 aldatz-aston birra / iluntz

17:00 iluntz-sonografos / aldatz

azaroak 6, domeka

11:30 abokajarro-at. betrayer / iriztu

12:30 ekaitz-iriztu/ at. betrayer

atsedena: iluna

Asteburuan izango dira Gura-
solandiako ekintza aipaga-
rrienak. Gaur, Itsaso Pagoaga 
jolasetan adituarekin Gura-
soak ere jostari ekintza egon-
go da Kulturateko Jokin Zai-
tegi gelan (18:00). Bihar, jos-
tailu erakusketa egongo da 
Jokin Zaitegi gelan (10:00-13:00) 
eta Garikoitz Lopez de Munain 
fisioterapeutaren eskutik haur 
masajea egongo da Loramen-
di gelan, 11:00etatik aurrera. 
Amaitzeko, domekan, jaialdia 
egingo dute Biteri plazan, 
11:00etatik aurrera; adi azken 
ordukoei, eguraldi txarra egi-
ten badu bertan behera gera-
tuko da-eta.

Asteburuan izango 
dira Gurasolandiako 
ekintza aipagarrienak

jOkIN bErEZIArtUA  |  arrasate

Portaloi ondoko arropa denda bat 
egokitzeko lanak egiten zihardu-
tela, Arrasate babesten zuen XIII. 
mendeko harresiaren zati batekin 

egin dute topo. Duela hilabete 
inguru konturatu zen Hirigintza 
Saila lehen paper denda eta bidai 
agentzia bat zegoen lekuan, sotoan, 
harresi zati bat zegoela. Jose Angel 

Barrutiabengoa Aranzadiko kide 
eta gaian adituak eman zuen aur-
kikuntzaren berri udaletxean. 
Oraindik ez dute azterketa arkeo-
logikorik egin baina Barrutia-
bengoak harresi zatia dela berre-
tsi du: "Argi dago harresia hortik 
pasatzen zela; hor ikus daitekeen 
zatia harresiarena da". 

Harresi zatia eraikin barruan 
Bestalde, Arkeolan arkeologia 
fundazioko kide Mertxe Urteagak 
azaldu digu Arrasate erre ostean, 
1448an, egurrezko eraikinak egi-
tea debekatu eta harresia bera 
aprobetxatzen zela etxeak egite-
ko. Urteagak gaineratu du harre-
si zatiak eraikinen barruan ozto-
po bihurtu zirenean pixkanaka 
harresia desagertzen joan zela. 
Horregatik ez daude adibide larre-
gi eraikin barruko harresi zatie-
kin; Harresi aretoko zatia da 
adibide garbienetako bat. 

Alde zaharrean beste zenbait 
adibide ere aurki daitezke, baina 
ez da ohikoa harresiaren zati 
berriak aurkitzea. Hauexek dira 
azken aztarna berriak. 

Dagoenetan utzi, babestuta
Aurkikuntzak lanak geldiarazi 
ditu eta hori "oztopo" bat izan da 
denda berria ireki gura duen 
jabearendako. Lanak ahalik eta 
gutxien atzeratzeko dendako 
jabeak Udalari proposatu dio 
harresi zatia dagoenetan utziko 
duela, kristal batekin babestuta, 
eta gero denondako ikusgai egon-
go dela. Hirigintza Sailaren eran-
tzunaren zain dago orain.  

Harresi zati berri 
bat bistan geratu 
da Portaloian
arropa denda bat berritzeko lanetan aurkitu eta obra 
geratu zuten; denondako ikusgai utzi gura du jabeak

Harresi zatia, irudi handiaren eskuinaldean. Txikian, dendaren kokapena.  |   j.b.
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Lehen

BEZa %8

Orain
Etxebizitza berrian

BEZ-a   %4

3. FASEA

139.000 -tik aurrera
23.127.654 pta

Logela bateko etxebizitza

168.000 -tik aurrera
27.952.848 pta

Bi logelako etxebizitza 

216.000 -tik aurrera
35.939.376 pta

Hiru logelako etxebizitza 

E.m.  |  bergara

Luis Laskurain margolari 
bergararraren erakusketa 
zabalduko dute gaur Arozte-
gin. 30 bat lan eraman ditu 
Laskurainek Barrenkaleko 
aretora, eta, besteak beste, 
paisaia hilak eta paisaia urba-
noak daude ikusgai.

Juan Antonio Gartzia Mar-
cos Euskalerriaren Adiskideen 
Elkarteko kideak egin du 
katalogoko hitzaurrea: "XX. 
mendearen erdialdean jada 
euskal artea gorpuztua zuten 
abangoardiatan sortu da Las-
kurain; esentzian; belaunaldi 
berriek baztertu duten horre-
tan", dio. 

Margarita Iglesias kazeta-
riaren idatzia ere jasotzen da 
katalogoan. Zera idatzi du arte 
adituak: "Laskurainen koadro 
askotan objektuak daude. Eta 
baita esanahiak ere. Horieta-
ko batzuk oso iradokitzaile 
eta delikatuak izan daitezke 
(...). Laskurainek aspalditik 
bere-berezko errealismo mota 
bat dakar; bere-berezkoa duen 
begiradatik sortua, edo hobe-
to esanda, bere-berezko ari-
matik sortua".

Cristales rotos VIII, Nove-
las II, Paisaje Urbano II, bode-
goiak (Composición bilduma-
koak), Alpargatas III edota 
Polídrico II dira ikusgai izan-
go diren lanetako batzuk.

Luis Laskurainen erakus-
keta azaroaren 27ra arte egon-
go da Aroztegi aretoan, ohiko 
ordutegian.

Luis 
Laskurainen 
erakusketa 
Aroztegin

O H a r r a k

ARGAzkilARiTzA 
ikAsTAROA
Oinarrizko argazkilaritza 
ikastaroa azaroaren 7tik 30era, 
astelehen, martitzen eta 
eguaztenetan, 19:15etik 21:15era, 
Zabalotegin, Pol-Pol argazki 
taldearen egoitzan. Argibideak 
943 77 91 59 zenbakian.

AsTROnOmiA BEHAkETA, 
ATzERATuTA
Jardunek eta Ilatargi Astro- 
nomia Taldeak azaroaren 
5erako deituta zuten behaketa 
bertan behera geratu da.

AmAiuRREn EkiTAlDiA
Biharko, zapatua, Zubien Mar-
txa deitu du Amaiurrek, 
12:30ean, San Martin plazatik 
abiatuta. Herritarrei parte 
hartzeko dei egin diete.

1943kOEn BAzkARiA
1943an jaiotakoen bazkaria 
azaroaren 12an Azpeitxi jate-
txean. Izen-ematea: 943 76 16 13 
(Arantxa) edo 943 76 53 22 (Teji-
dos Fernandez).

1946kOEn BAzkARiA
1946an jaiotakoen bazkaria 
azaroaren 12an Tartufon. Izen
-ematea bertan: 943 76 35 51.

1930EkOEn BAzkARiA
1930ean jaiotakoen bazkaria 
azaroaren 12an Zumelagan. 
Aurretik, 14:00etan, Olibotan 
elkartuko dira argazkia 
ateratzeko. Izen-ematea: 943 
76 22 22 edo 943 76 26 23.

1947An jAiOTAkOAk
1947koen afaria azaroaren 12an 
Agorrosinen. Euskadiko Kutxa-
ko 0091140069 kontuan 45 euro 
sartu behar dira.

1933kOEn BAzkARiA
1933an jaiotakoen bazkaria 
azaroaren 13an Azpeitxi jate-
txean. Izen-ematea (6 euro) 
Intxortan edo Azpeitxin.

1934An jAiOTAkOAk
1934koen bazkaria azaroaren 
19an Errekin. Frontoian batu-
ko dira, 14:00etan. Izen-ematea 
(12 euro) Errekin.

1948kOEn AfARiA
1948an jaiotakoen afaria aza-
roaren 19an Zabalan. Frontoi-
tik autobusa aterako da 21:00e-
tan. Izen-ematea (55 euro) 
Euskadiko Kutxan.

1991kOEn AfARiA
1991koen afaria azaroaren 19an 
Tartufon. Izen-ematea Euska-
diko Kutxan.

1953An jAiOTAkOAk
1953koen afaria eta dantzaldia 
azaroaren 19an Txarrantxa 
jatetxean. Izen-ematea (15 euro) 
Txarrantxan edo ONCEko 
kioskoan (Tasio).

1945EkOEn AfARiA
1945ekoen afaria azaroaren 
26an Azpeitxi jatetxean. Izen
-ematea Azpeitxin bertan, 25 
euro aurreratuta.

Ekintzaileendako lokalak 
Oxirondoko azokan

EDU mENDIbIl  |  bergara

Bergarako Udalak eta Debagoie-
neko Mankomunitateak sinatu-
tako hitzarmenari esker, zerbi-
tzutarako lau lokal zuzenduko 
dituzte Oxirondo azokan. Man-
komunitateko Garapen Agentziak 
ekintzaileendako 16 lokal ditu 
Arrasaten eta Bergaran beste 
lau izango dira aurrerantzean. 
Betiere, jarduera berriak jasoko 
dituzte lokalek, baldintzen ara-
bera jardueraren gehienezko 
antzinatasuna 6 hilabete delako. 
Edozein jarduera martxan jar-
tzeko kokapena izaten da arazo 
nagusietako bat eta horri irten-
bidea ematea da helburua; loka-
lak oso baldintza interesgarritan 
alokatzeko aukera dagoela azpi-
marratu dute Mankomunitateko 
iturriek. Gehienez, 3 urterako 
uzten dituzte lokalak; lehen 
urtean metro karratu bakoitze-
ko euro bat kobratzen dute eta 
beste bi urteetan garestitzen doa 
prezioa, merkatuko baldintzeta-
ra iritsi arte. 

Mankomunitateko Garapen 
Agentziako Koldo Azkoitiak 
zera dio: "Ekintzaileei laguntzea 
da gure asmoa eta horretarako 
ahalik eta baldintza onenak 
eskaintzen dizkiegu. 1995 urte 
aldera hasi ginen zerbitzu hau 
eskaintzen eta enpresa mordoa 
igaro da gure lokaletatik. 16 
lokal ditugu Arrasaten gaur". 

Azokari bizitasuna 
Ekintzaileei zuzendutako lokalak, 
esan bezala, Oxirondoko azokan 
daude, bigarren solairuan. Gaur 
egun Pol-Pol mendizale elkarteak 
lokala dauka han. Bide batez, Oxi-
rondoko azokari bizitasun handia-

goa ematea da Udalaren asmoa, 
lokal mordoa hutsik daudelako. 
Orain dela 17 urte zabaldu zuten 
Oxirondoko azoka, 1994ko irai-
lean. 

Azokako lokalak ibarreko edo-
zeinek eskuratu ahal izango ditu. 
Dagokion jardueraren bideraga-
rritasun plana aztertu ondoren, 
Garapen Agentziako batzordeak 
egingo du ebaluazioa.

Argibide gehiago nahi izanez 
gero, Udaleko Enplegu Zerbitzura 
(943 77 91 24) edo Debagoieneko 
Mankomunitatera (943 79 33 99) jo 
daiteke. Enpresa Ekintzetarako 
zentroa Arrasaten dago, Nafarroa 
etorbideko 19. zenbakian. E-maila 
hauxe da: garapen-agentzia@deba-
goiena.net.

mankomunitateko garapen agentziak eta udalak 
zerbitzutarako lau lokal jarriko dituzte eskuragarri

Ekintzaileei zuzendutako lokalak azokako bigarren solairuan daude.  |   e.m.

EsAnAk

"Erraztasunak 
eman nahi 
dizkiegu 
ekintzaileei" 
ko L D o  a z ko i t i a   |   m a n k o m u n i tat e a
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mIrEIA bIkUñA  |  oñati

Oñatiko herrigune historikoa 
monumentu-multzo kategoriako 
kultura ondasun izendatzeko 
espedienteari Udalak eta hainbat 
herritarrek egindako alegazioen 
erantzunak jaso berri dituzte. 
Udalak hiru puntuko alegazioa 
aurkeztu zuen eta banaka-bana-
ka aztertu dituzte Jaurlaritzan.

Lehen puntua herrigune his-
torikoaren mugaketari dagokio-
na da. Eusko Jaurlaritzak 1990ko 
hamarkada ezkero indarrean 
dagoen perimetroa zabaltzea pro-
posatu zuen: Bidaurreta herri-
gune historikoan sartzeko, Men-
diko kalea, Euskadi etorbidea, 

Apaolaza, Etxaluze eta Lazarra-
ga kaleak sartzeko proposatu 
zuen. Udalak mugaketa horren 
kontra alegazioa aurkeztu zuen, 
eta Eusko Jaurlaritzak onartu 
egin du salbuespen batekin: Men-
diko kale herrigune historikoaren 
barruan sartuko dute. "Etxe gehie-
nak berriak dira, baina esan 
digute mende askoko kalea dela, 
eta dituen ortuek halako aipa-
mena merezi dutela", esan digu 
Hirigintza eta Zerbitzuak batzor-
deko buru Josu Lizarraldek. 

Bestalde, Jaurlaritzaren peri-
metroan Triana inguruko kaleak 
eta Ultzegin kalean dauden hiru 
etxe sartu zituzten. Udalaren 

alegazioaren ondoren, guztiak 
kanpoan geldituko dira. "Oñati 
ibaia hartu dute erreferentzia 
moduan. Ibaitik herrigunera 
dauden kale guztiak perimetroan 
sartu dituzte eta gainerako kaleak, 
Bidebarrieta, Errementari, Ultze-
gin eta Motxon, besteak beste, 
kanpoan geratu dira".

Babes bereziko eraikinak
Udalak aurkeztutako alegazioa-
ren bigarren puntuak babes 
mailari egiten zion erreferentzia. 
Alegia, herrigunean dauden etxe-
bizitzek izan beharreko babes 
mailari dagokiona. Udalak eska-
tu zuen perimetroaren barruan 

dauden eraikin guztiek orain 
arteko babes mailari eustea. Hori 
horrela, eskatu zuten Baruena, 
Galartza, Leturia eta Onako 
etxeek erdi mailako babesarekin 
jarraitzea. Jaurlaritzak esan du 
berriro aztertuko dituela, baina 
etxe horiek "seguruenik" babes 
berezia izango dutela. "Etxe 
horietako jabeek alegazioak aur-
keztu zituzten. Oñatin babes 
maila berezia dute parrokiak, 
unibertsitateak eta udaletxeak. 
Babes maila berezia izateak esan 
gura du etxe horien barneko 
antolaketa ezin dela aldatu. Ez 
dute behin betiko erabakirik 
hartu, baina ez dugu uste babes 
maila mantentzea onartuko dute-
nik", esan digute udal ardura-
dunek. 

Udalaren alegazioaren hiru-
garren puntuan "antzemandako 
akats teknikoak" laburbildu zituz-
ten; besteak beste, Jaurlaritzak 
bitan banatu zuen Txantxiku 
Ikastola babes mailari dagokionez. 
"Akats gehienak onartu egin 
dituzte", esan digute.

2012ko apiril edo maiatzerako 
Jaurlaritzak abuztuaren 8an argi-
taratu zuen herrigune historikoa 
kultura ondasun izendatzearen 
inguruko ebazpena. Alegazioak 
aurkezteko epea irailaren 1era 
luzatu zuten. Udalaz gain, hain-
bat herritarrek euren alegazioak 
aurkeztu zituzten.

Horiek guztiak aztertu dituz-
te, eta erabaki batzuk hartu ostean,  
behin betiko dekretua egitea fal-
ta da. "Puntu batzuk zehazteko 
dituzte, baina eurekin egindako 
azken bileran esan ziguten, behin 
betiko dekretua 2012ko apirile-
rako edo maiatzerako egingo 
dutela", dio Lizarraldek. 

Mendiko kalea herrigune 
historikoan sartuko du 
Eusko Jaurlaritzak
behin betiko dekretua 2012ko apiril edo maiatzerako egingo dute

Mendiko kalea herrigune historikoaren perimetroan sartuko du Eusko Jaurlaritzak.  |   mireia bikuña

Kultura batzordeak antolatzen 
dituen eskulan ikastaroak 
asteon hasi dituzte. 195 lagu-
nek parte hartuko dute api-
rilera arte. Asteon hasi dituz-
te zeramika, hari eta puntu-
lanak  e ta  gaz teendako 
pintura ikastaroak. 

Bestalde, nagusiendako 
pintura eta hari eta puntu-la-
neko bigarren taldea azaroa-
ren 7an hasiko dira; pintura 
dekoratiboa azaroaren 8an; 
eta bitxigintza 11n. Ikastaro 
guztiak Bidebarrietako loka-
lean emango dituzte. Gehienak 
40 ordukoak dira, bitxigintza-
koa izan ezik. Azken hori 14 
ordukoa da eta bi emango 
dituzte.

Oñatiko film laburren II. rall-
ya egingo dute bihar, zapatua, 
Irudiz enpresak antolatuta; 
www.olrallya.com helbidean 
izena ematen duten lehen 20 
lanak onartuko dituzte.

Bihar, 09:30ean egingo dute 
aurkezpena eta gaiaren bana-
keta. Antolakuntzak herriko 
hamar toki emango ditu, eta 
horietatik hiru agertuko behar-
ko dira lanean. Hiru minutu-
ko iraupena izango du eta 
19:00etarako entregatu behar-
ko da lana gaztelekuan.

Iaz zazpi talde lehiatu 
ziren, bost oñatiar. Bilboko 
Espinaka Films taldeak ira-
bazi zuen, Txantxikuwood eta 
Urtzi taldeen aurretik.

Eguaztenean hil zen 73 urte zitue-
la Hijos de Juan de Garay enpre-
sako presidente eta Londres 
Hoteleko bazkide Inazio Garay. 
Hileta elizkizuna atzo arratsaldean 
egin zuten Oñatiko parrokian.

Hijos de Juan de Garay enpre-
sa 1864. urtean sortu zuen Cor-
nelio Garayk. Aretxabaletarra 
jaiotzez, pospoloak egiteko enpre-
sa sortu zuen Oñatin. 1921etik 
1994ra aterkiak egin zituzten.

Egun, motelgailuendako 
hodiak, airbagak, autoen direk-
ziorako gailuak eta letoitik deri-
batutako aleazioak egiten dituz-
te. Hijos de Juan de Garay enpre-
sak 400 langile ditu eta urtean 
100 milioi euro fakturatzen 
ditu.

Atzo egin zuten 
Inazio Garayren aldeko 
hileta elizkizuna

195 lagunek hasi 
dituzte eskulan 
ikastaroak asteon

Film laburren rallyan 
izena emateko: 
'www.olrallya.com'

Amaiur koalizioak azaroaren 
20ko hauteskundeetarako 
posta bidezko botoa eman 
ahal izateko egunak zehaztu 
ditu: gaur, azaroak 4, eta hila-
ren 8an eta 10ean bete ahal 
izango dira inprimakiak kul-
tura etxean, 18:00etatik 19:00e-
tara. Gainerako egunetan 
inprimakiak Arrano tabernan 
jaso ahal izango dira.

Posta bidezko botoa eman 
gura dutenek informazioa 
jaso ahalko dute egun horie-
tan kultura etxean, eta beha-
rrezkoa den dokumentazioa 
bete beharko dute. Tramitazio 
guztiak eginda, euren botoa 
posta bidez bidaliko dute aza-
roaren 20rako.

Amaiur 
koalizioarendako 
posta bidezko botoa

EsAnAk

"salbuespenekin 
onartu dute 
egun daukagun 
perimetroa" 

J o s u  L i z a r r a L D e   |   z i n e g o t z i a

emaitzak "b" talDea

zorrobero-joxely 0-3
indar 85-sasquatch 1-1
ankarteko-bundeswehr 0-3

sailkaPena "a" talDea

  taldea p j
 1 txarrixak 3 1
 2 kalañatasaray 3 1
 3 albok 3 1
 4 doolygans 1 1
 5 etxaixat 1 1
 6 paketinaikos 0 1
 7 nandrolona 0 1
 8 lozorromo 0 1

sailkaPena "b" talDea

  taldea p j
 1 joxely 3 1
 2 bundeswehr 3 1
 3 indar 85 1 1
 4 sasquatch 1 1
 5 zorrobero 0 1
 6 ankarteko 0 1
 7 the gibel boys - -
 8 xaguxar - -

PartiDuak "a" talDea

2. jardunaldia
Zapatua 13:00 nandrolona-etxaixat 
Domeka 13:30 txarrixak-albok

azken orduko ordu 
aldaketa biharko

Bihar Nandrolonak eta 
Etxaixatek jokatuko 
duten partiduaren 
ordutegia aldatu egin 
dute. Batzordeak herri-
ko hainbat lekutan 
ipini dituen karteletan 
20:30ean dela ipintzen 
du, baina 13:00etan 
izango da.

B e s t a l d e ,  a s t e 
bukaeran A taldeko bi 
partidu bakarrik joka-
tuko dituzte.  Multzo 
horretako gainerako 
partiduak eta B talde-
ko 2. jardunaldikoak 
azaroaren 12-13ko aste 
bukaeran jokatuko 
dituzte. 

b e t e r a n u a k

O H a r r a k

DEiAlDiA
1967ko kintoek afaria egingo 
dute azaroaren 12an Soraluze 
hotelean. 19:00etan elkartuko 
dira plazan eta poteoa egin 
ondoren afaltzera joango dira 
elkarrekin. Interesatuek aza-
roaren 11 baino lehen eman 
behar dute izena. 35 euro sar-
tu behar dituzte Euskadiko 
Kutxako 3035 0005 35 0051045540 
zenbakian.

ikAsTAROA
Gurutze Gorriak lehen lagun-
tzaren gaineko ikastaroa egin-
go du azaroaren 7tik eta 29ra, 
astelehenetik egubakoitzera. 
619 00 35 00 telefonoan eman 
daiteke izena, edo mezua bida-
lita altodeba@cruzroja.es hel-
bidera.
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O H a r r a k

'uRTE BERRi On, AmOnA!' 
filmA AsTE BukAERAn
Zinema itzuliko da Arkupera 
Telmo Esnalen Urte berri on, 
amona! filmarekin: gaur eta 
bihar (22:00), domekan (19:30) 
eta astelehenean (16:00). 

Umeek Cars 2 izango dute 
bihar eta etzi (17:00).

muRRukixOREn DEiA
Murrukixo MEk jakinarazi 
du federatze kontuetan alda-
ketak egiteko epea zabalik 
dagoela hilaren 23a arte. Mar-
titzenetan (19:00-20:00) egoitzan 
(943 79 93 74) edo murrukixo@
euskalerria.org helbidean.

GuRAsOEnDAkO DEiA
Haurren hazkuntzaren gaine-
ko zalantzak eta gogoetak 
trukatzeko guraso elkartea 
sortu gura dute; lehen bilera 
azaroaren 13an izango da. 

Bestalde, haurrendako 
dantza ikastaroa egingo dute 
Zainduz-en (10:30-12:30): aza-
roak 12, abenduak 10 eta urta-
rrilak 14. Izena emateko azken 
eguna astelehena da. Argibi-
deak: 650 93 96 93 (goizez) edo 
alkurrena@gmail.com.

Berdintasun Zerbitzuak bi 
ikastaro antolatu ditu bi hila-
beteotan egiteko: brikolajea 
(iturgintza, elektrizitatea…) 
eta etxea eramaten ikasteko 
formazioa (sukaldaritza, gar-
biketa, diru kontuak…). Izena 
emateko Arkupera jo (debalde 
da); azken eguna, astelehena.

Brikolaje eta etxeko 
jardunen gaineko 
ikastaroa egingo dute

m.A.  |  aretxabaleta

Udaleko Euskara eta Gazteria 
sailek gazteei zuzendutako SMS 
mezu lehiaketa jarri zuten abian 
atzo, eta hilaren 17an buka-
tuko da. 12 eta 18 urte arteko 
edozeinek har dezake parte 
eta maitasunezko mezu bat 
bidali beharko dute telefono 
mugikorrarekin: MAITASUNA 
(tartea) maitasun mezua, 
215800 zenbakira –SMS bakoi-
tzaren kostua: 0,15 euro + 
BEZa–. Euskaraz izango da 
mezua eta gehienez 140 karak-
tere izango ditu. 

Epaimahaiak mezuaren 
jatortasuna, originaltasuna 
eta berritzailetasuna balora-
tuko ditu, eta irabazleak HTC 
Wildfire poltsikoko telefonoa 
jasoko du. Argibide gehiago 
www.arkupe.eu webgunean.

Maitasunezko 
SMS lehiaketa 
abian da 
gazteendako

mIrArI AltUbE  |  aretxabaleta

Markole auzoan dagoen eraikinak 
badu kiroldegi itxura; itxura 
dotorea, gainera, kobrezko plakek 
ematen dioten kolore gorrixka-
rekin. Eraikinaren hezurdura 
eginda dago eta langileak geratu 
barik dabiltza: leihoetako kris-
talak jarri; lurzorua egiteko mate-
riala bota; solariuma egokitu… 

Galdiano enpresak dio aben-
duaren 15erako lanak bukatuta 
izango dituztela eta udal ordez-
kariek ziurtatu dute urtarrilean 
zabalik egoteko "ahalegin guztia" 
egingo dutela: "Obrek sei bat 
hilabeteko atzerapena dute, bai-
na lanik handienak eginda dau-
de eta herritarrak lasai egon 
daitezke urtarrilean zabalik izan-
go delako", esan du Ana Bolina-
ga alkateak. 

Rokodromoa eta igerilekua 
Eguaztenean komunikabideen-
dako bisita gidatua egin zuten 
udal agintari eta teknikariek eta 
LKSko eta obrako ordezkariek. 
Behetik gora erakutsi eta zerbi-
tzu guztien berri eman zuten. 
Sarrera nagusia lehenengo solai-
ruan izango du eta bertatik joko 
dute kantxa eta harmailetara 
–300 lagunendako lekua jarleku 
mugikorrekin–; baita rokodro-
mora ere –50 metro luze, 4 metro 
pasa altuera–. Hil honetan bertan 
hasiko dira hori muntatzen. 

Hirugarren solairuan bainura-
ko gunea dago: hiru igerileku 
–handiena 25 metro luze, zazpi 
kale– eta spa gunea: jakuzia, ur 
txorroak, sauna… Kanpoan eguz-
kia hartzeko lekua ere egokitu dute 
Kurtzebarri mendiari begira. 

Gainera, hainbat areto daude 
kirol jarduera ezberdinetarako 
eta solairu bakoitzean aldagelak 
ere bai: "Areto eta gela handiak 
dira; horrek aukera emango digu 
behar denean banatu eta gela 
txikiagoak egiteko", argitu du 
alkateak. Tabernarik ez du izan-
go kiroldegiak. Bestalde, haur-
tzaindegi zerbitzua jartzeko auke-
ra izango da.

Diru kostuak gora 
Bukatzera doan kiroldegiak hain-
bat gorabehera izan ditu. Gora-
behera horiek izan dira atzera-
penaren arrazoi, baita diru 
kostuak gora egitearen arrazoi 
ere. 2009an esleitu zitzaizkion 
lanok Galdiano SA enpresari eta 
hasierako aurrekontua 11.895.470 
euro izan arren, azkenean ia bi 
milioi gehiagoko kostua izan 
dute. Horren arrazoia izan da 
zimendatze arazoak –mikropilo-
te bidezko zimendatze sakona 
egin beharra–; trinketa baztertu 
beharra –pilotalekuko horma ez 
zegoelako harrian zimendatuta–; 
eraikinaren eraisketa lan gehia-

go egitea –aurreko eraikineko 
zimenduak agertu zirelako–; eta 
sotoan aldaketak egin beharra. 
Kontuak kontu, 13.699.370 euro-
ko kostua izango dute lanek, eta 
horri gehituko diote ekipamen-
durako aurreikusi dutena, 726.000 
euro.

Abonatzeko eskaera 
Atzerapenak atzerapen herritarrei 
lasai abonatzeko esan diete Udal 
ordezkariek kiroldegia urtarrilean 
zabalduko delako: "Inguruko 
kiroldegiekin negoziatzen gabil-
tza orain, gurea zabaldu bitartean 
hara joan daitezen Aretxabale-
tako abonatuak", dio alkateak. 

Abonatze kanpaina abenduan 
egingo dute.

Oraindik hainbat erabaki 
dituzte hartzeko Udal ordezkariek. 
Batetik, kudeaketaren gainekoa, 
hau da, guztia utzi enpresa baten 
eskuetan edo mistoa izan. "Biak 
ditugu mahai gainean, baina ez 
dugu diru zulo handiagoa egitea 
gura". Eta bestetik kuoten gai-
nekoa: "Kirola egitea ez dadila 
luxua izan, baina urtero 900.000 
euro ordaindu 
behar ditugu", 
argitu du Boli-
nagak. Egunotan 
erabakiko dituz-
te biak.

Ziurtatu dute urtarrilean zehar 
zabalik izango dela kiroldegi berria
galdiano enpresako langileak geratu barik dabiltza azken hilabeteotan; 
aurreikuspenen artean dauka abenduaren 15erako bukatuta izatea obra

Udal agintari eta teknikariak eta LKS eta obrako ordezkariak kiroldegi berrira sartzeko gertu.  |   m.a.

DATuA

Eraikinaren kostua da hori; 
hasierako aurrekontuak 
1.800.000 euroko igoera 
izan du. Ekipamendurako 
726.000 euro bideratu dute. 

13.699.370
euro

Kiroldegiaren inguruko jarduerak
Izena hautatzeko lehiaketa: azaroaren 3tik 11ra (Arkupen eta 
udaletxean).

Saria: M5 kirol-dendarako 50 euroko bonua.
Hitzaldia: azaroaren 8an, martitzena (19:00), Arkupen.

Kiroldegiaren aurkezpena herritarrendako alkatearen eskutik.
Boteprontoan: azaroaren 12an, zapatua (11:00-13:00), Arkupen.

Herritarren iritzi eta ekarpenak partekatzeko saioa.

aretXabaLeta

Juridikoa:
- Zibila: banantzeak, herentziak, edozein motatako erreklamazioak.
- Penala: hutsegite epaiketak, salaketak, zirkulazio istripuak.
- Administratiboa: zigortzaile txostenak, errekurtsoak.
- Merkataritzakoa: sozietateen eratzeak, ordaingabeak, 
  hartzekodun konkurtsoa.

Laborala: erretiroak, kaleratzeak, enplegu-erregulazioko 
espedienteak.

Fiskala: enpresen balorazioak, bideragarritasun-txostenak, 
likidazioen elaborazioa.

Kontabilitatea:  pertsona fisiko eta juridikoak.

www.zenbaki.es
Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07   

ARETXABALETA

ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA

M
A

obiliario
RENAZA
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mIrIAN bItErI  |  eskoriatza

Udalbatzak egindako azken oso-
ko bilkuran, San Pedro auzoko 
1. zenbakitik 9ra arteko proiektuan 
aurreikusitako obrak esleitzeko 
baldintzen agiria onartu zuen 
aho batez. Horretarako aurre-
kontua 299.932,48 euro da, eta 
obrak egiteko epea bost hilabete 
izango da. Esleipena egiteko pro-
zesuan, besteak beste, herrian 
lana sustatzea baloratzea adostu 
zuten udal ordezkariek; horren 
harira, kontratatutako eskoriatzar 
bakoitzeko hiru puntu emango 
dituzte, eta gehienez hamar pun-
tu jaso ahal izango dira. 

Batzar berean, ohiko osoko 
bilkurak egiteko eguna aldatzea 
onartu zuten udalbatzako kideek 
aho batez. Orain arte eguaztene-
tan egin badira ere, hemendik 
aurrera eguenetan izatea eraba-
ki zuten. Ordua ez da aldatuko; 
18:30ean hasiko dira. 

Deskargako tunela lehenestu 
Bestalde, EAJk proposatuta, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak Bea-
sain eta Bergara arteko autobi-
dearen obrak gelditzeko hartu-

tako erabakiaren gainean ere 
jardun zuten bilkura hartan. Aitor 
Urrutia jeltzaleak gogorarazi 
zuen egunero errepide horretan 
dabiltzan debagoiendarrendako 
atzerapen "onartezina" ekarriko 
duela eta, hortaz, Eskoriatzako 
udal bilkurari proposatu zion 

Diputazioari eska diezaiola dagoe-
neko Urretxun hasita dauden 
obrak ez geratzeko eta, bereziki, 
Deskargako tunelaren zatia, Urre-
txu eta Antzuola artean dagoena, 
lehenesteko. Esandako mozioak 
PSE eta Bilduko ordezkarien 
aldeko botoa jaso zuen; Elizate-

koen abstentzioa; eta EB-Berdeak 
taldeko zinegotziaren kontrako 
botua.

Beñat Herce alkateak (Bildu) 
onartu zuen proiektu horrek 
Diputazioaren "zorpetzea" daka-
rrela. Horren harira, baina, gai-
neratu zuen bailarendako proiek-
tu "garrantzitsua" dela eta, hortaz, 
alde bozkatuko zutela. Ildo bere-
tik, PSEko zinegotzi Jose Luis 
Morcillok aipatu zuen obra hori 
"beharrezkoa" dela. EB-Berdeak 
alderdiko Juan Luis Merinok, 
ostera, gogorarazi zuen Bidegin 
900 milioiko zorpetzea eragingo 
duela horrek eta ingurumenean 
ere kalteak egingo dituela.

%50eko igoera etxe hutsek
Horretaz gainera, EB-Berdeak 
taldeak aurkeztutako ondasun 
higiezinen zergari buruzko mozioa 
ere onartu zuten. Horren bidez, 
hutsik dauden etxebizitzei, 2012-
ko ekitaldian, ondasun higiezinen 
gaineko zergan %50eko errekar-
gua aplikatu ahal izateko beha-
rrezko araudia berehala onartze-
ko eskatu zion udalbatzak Gipuz-
koako Diputazioari.

Martxan da San Pedro berritzeko 
lehen faseko lanen prozesua
Hemendik aurrera eguenetan egingo dituzte osoko bilkurak

San Pedro auzoko 1. eta 9. zenbaki arteko eremua berrituko dute.  |   mirian biteri

J
oder, txoko hau estrene-
tako ordua iritsi jat, lagun 
Piña-ri errelebua hartu-
ta. Nunbaitetik hasi biher 

eta izenburutik hasiko naz. 
Xarma taldekuek egubakoitzien, 
euren CD barriko azalien idatzi 
zuztiena. Gurien izen zien Karen-
ka azken lana aurkezten, eta 
eurak eta baita inguratu ginen 
guztiok be oso ondo pasa geben. 
Eskerrik asko! Hau izen da 
udaren ondoren antolatu douen 
lehen ekimena. Martxan jarri 
gare!

Eta Xarmakuek idatzitakua 
gogora ekarrita, Euskal Herri-
ra garai barrixak etorri dien 
arren, susmua dauket ondion 
eraso gogorrei aurre ein biher-
ko dotzegula, eta horretarako 
aiztoak zorroztuta euki biherko 
ditugu. Bestiak beste, datorren 
urterako eskuartien daukouen 
ekimen garrantzitsuena Nafa-
rroa Bizirik 1512-2012 ekimena 
babestia, zabaltzia eta bultzatzia 
izengo da. Zapatuan aurkeztu 
zuten ekimena, eta laguntza 
eskatu daue, garbi geratu dain 
orain 500 urte pasatu zana inda-
rrez burututako konkista izan 
zala, eta ez Gaztelako erresu-
mara biltzeko hitzarmena. 
Aldarrikapena Euskal Herri 
guztira zabaltzia da asmua, 
historia egixa oinarri hartuta 
idatzi dain, eta ez garailiek 
erabilitako manipulaziñuari 
jarraituz.

Eta hala, Nafarroako Erre-
sumaren gotorleku izan ginen 
honetatik (Atxorrotzetik), gure 
aztoak be horretan erabiliko 
ditugu, eskainiko duzkuen ogi 
gogorra moztu eta horrekin 
berakatz zopa eder bat eiteko, 
garai barri hontan gustora das-
tatu daigun. Hala bedi!

Ogi gogorrari, 
Aitz... zorrotz...

"susmua dauket 
eraso gogorrei 
aurre ein biherko 
dotzegula"

n i r e  u st e z

jUAN lUIs 
ZUbIZArrEtA

m.b.  |  eskoriatza

Herriko erretiratuen taberna 
itxita dago joan den martitzena 
ezkero, areto hori kudeatzeaz 
arduratzen zen Txukunberri 
enpresaren eta Udalaren arteko 
hitzarmena apurtu ostean. Itxie-
ra hori ahalik eta laburrena iza-
tea gura du Udalak, eta Gizarte 
Zerbitzuetako Sailean lanean 
dihardute egunotan albi batera-

ko (azarorako eta abendurako) 
langile bat kontratatzeko. Inte-
resa dutenek 943 71 31 36 telefono 
zenbakira deitu behar dute, eta 
Gizarte Zerbitzuetako langile 
Beronika Solagurenengatik gal-
detu.  

Bitartean, urtarriletik aurre-
ra esandako taberna ustiatzeko 
lehiaketa deitu du dagoeneko 
Udalak.

Udalak erretiratuen taberna bi hilabetez 
eroateko eskoriatzarra behar du 

O H a r r a k

kiROl HiTzORDuAk
Hiru partidu daude bihar kirolde-
gian: 10:30ean, saskibaloian, kade-

teena Arizmendi eta Zast Zarautz 
artean; 16:00etan, kirol bereko 
gazte mailan, Eskoriatza eta Alle-
rru artekoa; eta 18:00etan, areto 
futboleko Euskal Ligan, etxekoak 
eta Eskolapioak lehiatuko dira.

film lABuRREn lEHiAkETA
Azaroaren 19an izango da Esko-
riatzan Ti Tau II. film laburren 
rallya, Eingeinke mugimenduak 
antolatuta. Interesatuek eingein-
ke.org webgunean eman behar 
dute izena.

ARGAzki lEHiAkETA
Dagoeneko bozka daitezke Esko-
riatzako txokoak I. argazki lehia-
ketara aurkeztutako argazkiak, 
hilaren 20ra arte. Irudi guztiak 
www.eskoriatza.net webgunean 
daude ikusgai.

m.b.  |  eskoriatza

Azaroko kultura egitaraua ekin-
tzaz josita dator bigarren hama-
bostaldian. Ohiko kirol hitzor-
du eta ludoteka eta gaztelekuko 
ekintzez gain, hilaren 14an, 
Gutxiago gastatu, gutxiago ero-
si gabe izeneko tailerra egingo 
dute Ibarraundi museoan, 
18:30ean. Debalde eta euskaraz 
izango den hitzaldian izena 
emateko 943 71 54 53 telefono 
zenbakira deitu edo ibarraun-
di@eskoriatza.net helbidera 
idatzi behar da. 

Hilaren 20an, ostera, biga-
rren eskuko azoka egingo dute. 
Aurtengo maiatzaren 22an egin 
zuten lehen aldiz horrelako 
azoka bat, eta, izandako harre-
ra ona ikusirik, ostera ere anto-
latzea erabaki dute Udaletik. 

Ardoari buruzko ikastaroa
Bestalde, azaroaren 23an ardo 
dastatzea egingo dute, bigarre-
nez. Euskaraz izango den has-
tapen ikastaroan parte hartu 
gura dutenek 943 71 46 88 (Kul-
tura etxean) telefono zenbakian 
eman behar dute izena. Ohikoa 
den moduan, hurrengo egunean, 
hilak 24, umeendako ipuin kon-
taketa izango da liburutegian, 
18:00etan; eta azaroaren 25ean, 
egubakoitza, antzerkia, uniber-
tsitatean. 

'zazpikoloroa' ikuskizuna
Bestalde, azaroaren 26an ez da 
aspertzeko astirik izango 
herrian. Lehenengoa umeei 
zuzenduta dagoen urteroko 
ekintza berezia da: Pirritx, 
Porrotx eta Marimotots pailazo 
ezagunek Zazpikoloroa izeneko 
ikuskizun berria aurkeztuko 
dute herriko kiroldegian, 
17:30ean. Hori amaitzean, azken 
urteotako ohiturari jarraituz, 
Eskoriatzako VI. ardo dastatzea 
egingo dute Herriko Plazan. 
Aitzorrotz kultura elkarteak 
antolatutako ekintza 19:00etan 
hasiko da.

Musika gustuko dutenek, 
berriz, urteroko kontzertua 
izango dute: hain justu ere, 
Santa Zezilia egunaren harira 
herriko bandak parrokian eskai-
niko duen emanaldia. Meza 
amaitzean hasiko da kontzertua. 
Horretaz gainera, Apotzagako 
San Migel merenderoan bertso 
afaria egingo dute, 21:00etan. 
Anjel Mari Peñagarikano eta 
Iker Zubeldia bertsolariak gon-
bidatu dituzte horretan.

Azaroari amaiera borobila 
emateko, hilaren 27an, domeka, 
uretako parkea egingo dute 
kiroldegiko igerilekuan. Adi-
naren araberako hiru txanda 
izango dira 16:00etatik 20:00e-
tara bitartean.

Bigarren eskuko azoka eta Pirritx, 
Porrotx eta Marimotots azaroan

REHABILITACIONES 
IKERRA S.L.

Aranburuzabala 27 - ESKORIATZA
Tel.: 943 53 38 31. Mugikorra.: 630 087 071

E-posta.: re-ikerra@hotmail.com

ERAIKUNTZAK - PROIEKTUAK
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UsOA AgIrrE  |  antzuola

Joan den eguaztenean egindako 
udalbatzarraren ohiko osoko bil-
kuran onartu zituzten 2012rako 
ordenantza fiskalak. Bilduko sei 
zinegotzik aldeko botoa eman 
zuten, EAJko bi abstenitu egin 
ziren eta PSE-EEko zinegotzia ez 
zen bilkuran izan. Orokorrean 
%2,8ko igoera izango dute zerga 
eta tasa gehienek. Igoera hori 
aplikatuko zaie ondorengoei: 
trakzio mekanikoko ibilgailuen 
gaineko zerga; zabor bilketa eta 
errausketa zerbitzuaren tasa; 
hirigintza baimenak emateko 
zerbitzuaren tasa; hesiak, alda-
mioak jartzeko tasa; ibilgailuak 

espaloietan aparkatzeko tasa; eta 
lurzoru publikoa okupatzeko tasa. 
Badira igoera handiagoa izango 
dutenak ere: %4,5 igoko dira 
ondasun higiezinen gaineko zer-
ga eta ekonomia jardueren gai-
neko zerga; %3 igoko dira, berriz, 
hirilurren balioen gehikuntzaren 
gaineko zerga, hilerriko zerbi-
tzuaren tasa eta taxien lizentzia 
tasa. 

Inma Beristain alkateak adie-
razi zuenez, "herritarrendako 
gogorra da oraingo egoeran zer-
gak eta tasak igotzea, baina uda-
lak zor handia du eta horri eran-
tzuteko bide bakarra da zergekin 
dirua jasotzea". EAJ abstenitu 

egin zen bozketan,  "inprobisazioz 
tratatu" delako igoera. "Udalaren 
egoera ekonomikoa ez da ona eta 
igoerak beharrezkoak diren hei-
nean egin behar izaten dira, bai-
na kontuz eta argi izanda nola 
eragingo duten hurrengo urteko 
aurrekontuetan". 

ideia lehiaketako irabazlea 
Era berean, herriko armarri-sin-
boloaren ideia lehiaketak saria 
Andoni Larrañagari ematea onar-
tu zuten bilkuran Bilduko aldeko 
botoekin eta EAJren abstentzioa-
rekin. Kultura batzordean era-
bakiko dute orain zein prozedu-
ra jarraitu armarria aldatzeko. 

antzuoLa

ANTZUOLA
Apainketak eta
solamenduak

Pladurrezko dibisioak 

Kalegoi 21   ANTZUOLA
676 997 400

Biltegia: 943 78 70 40

G A I L U R  
taberna eta 

gozotegia

Buztinzuri 13 ANTZUOLA 
Tel.: 943 78 70 32

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

UsOA AgIrrE  |  antzuola

Aurtengo ikasturtean txapel-
keta berria antolatu dute Gipuz-
koako Euskal Pilota Federazioak 
eta Gipuzkoako Kirol Egokituen 
Federazioak: gurpil-aulkiko 
gomazko paleta txapelketa. 
Urriaren 22an jarri zen martxan 
Usurbilen eta abenduaren 17an 
izango da finala Lasarten. Bitar-
tean, beste bi jardunaldi joka-
tuko dira: Antzuolan zapatuan, 
azaroak 5; eta Zegaman azaroa-
ren 19an. 

Gipuzkoako sei pilotari ari 
dira lehian: Edurne Unamuno, 
Andoni Aizpeolea, Urko Peña, 
Patxi Fadrique, Edorta de Anta 
eta Beñat Lizaso. Antolatzaileek 
gogorarazi dute parte-hartzea 
zabalik dagoela edonorentzat: 
"Pilotari ezinduak ez direnek 
ere jokatu ahal izango dute, 
betiere ordezko postua hartuz 

eta gainontzekoek bete beha-
rreko joko araudi berak betez". 
Izan ere, integrazioa bultzatu 
nahi du ekimenak. 

25 tantora 
Lehenengo hiru jardunaldietan 
hiru bikoteren arteko ligaxkak 
jokatuko dira. Partidu guztiak 
25 tantora dira. Mollepelle urdi-
na pilotarekin eta errefortzu 
gabeko paletarekin jokatzen da. 
Pilotariek airez, bote baten 
ondoren eta bigarren botearen 
ondoren jo dezakete pilota. 

Lehendabiziko hiru jardu-
naldien sailkapena kontuan 
hartuz bikoteak berriro anto-
latu eta laugarren jardunaldian 
bikote horien arteko azken 
ligaxka egingo da. 

Antzuolako jardunaldia 
bihar, zapatua, 11:00etan joka-
tuko da herriko pilotalekuan.

Gurpil-aulkiko gomazko 
paleta txapelketa bihar
lehen aldiz antolatu dute txapelketa; bigarren 
jardunaldia jokatuko dute antzuolan

Gurpil-aulkiko pilotariak partidu baten.  |   giPuzkoako euskal Pilota federazioa

Orokorrean %2,8ko igoera 
izango dute 2012rako 
ordenantza fiskalek
andoni larrañagak irabazi du armarrien ideia lehiaketa

Ordenantza fiskalen gaia eztabaidatzen, eguazteneko bilkuran.  |   usoa agirre

O H a r r a k

pilOTA
Mendizabal III.a antzuolarrak 
Lemunoren aurka jokatuko 
du gaur, 22:15ean, herriko 
pilotalekuan. Promozioko lau 
t'erdiko txapelketako finaler-
dietako ligaxkako bigarren 
partidua jokatuko dute. Lehe-
nengoa 22-11 irabazi zion 
Mendizabalek Ongayri. Txa-
pelketako partiduaren ostean 
binakako partidua jokatuko 
dute Gonzalez eta Zabaletak
Aritz Lasa eta Peñagarikano-
ren aurka. Olaldeko pilotariei 
dagokienez, Manex Balerdik 
zapatuan 16:00etan jokatuko 
du buruz buru Azkoitia 4ren 
kontra.

fuTBOlA
Bestalde, erregional preferen-
te mailako taldeak etxean 
jokatuko du bihar, zapatua, 
16:00etan, Soraluzeko taldea-
ren kontra. Soraluze lehenen-
go dago sailkapenean; Antzuo-
la, berriz, hirugarren. Kade-
teek ere etxean jokatuko dute 
Aloña Mendiren kontra bihar, 
zapatua, 11:00etan.

Toloñora 
irteera 
Arrolarekin

arrola mendizale taldea

Joan den domekan Errioxan 
mendi-irteera egin zuten 
Arrolakoek. Pista, pagadi, zelai eta 
harkaitzak zeharkatuz iritsi ziren 
Toloño gainera. Eguraldi 
"zoragarria" izan zuten eta "giro 
mundiala", Arrolakoen esanetan.

Uda partean itxita egon ostean, 
bihar, zapatua, irekiko dute 
Eguzki auzoko gazte txokoa. 
16:30etik 20:00etara egongo da 
zabalik zapatu eta domeketan, 
eta askotariko ekintzak egi-
teko aukera egongo da: esku-
lanak, jolasak, sukaldaritza... 
Sei begirale eta koordinatzai-
le bat arituko dira lanean. 
DBHko 1. mailatik 3.era bitar-
tekoendako dago zabalik. 

Gazte txokoa irekiko 
dute zapatuan, 12-15 
urteko gazteendako

Datorren eguaztenean, azaroak 
9, Internet: mundu irekia ize-
neko hitzaldia izango da erre-
tiratuen elkartean, 17:30ean. 
Bestalde, azaroaren 27an, 
domeka, gaztaina-erre eguna 
egingo dute erretiratuek. 
Elkartetik adierazi digutenez, 
ospakizun horretan parte 
hartzeko izena eman beharra 
dago aurretik.

Interneti buruzko 
hitzaldia eguaztenean 
erretiratuen elkartean
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aizPea ajuriagerra

Aramaioko guraso elkarteak irteera 
egin zuen joan den domekan. 45 
haur eta guraso joan ziren 
Tellamendira, eta, eguraldia lagun, 
ederto ibili ziren, adierazi 
digutenez: "Eguraldia primerakoa 
izan zen eta giro paregabean ibili 
ginen. Oso ondo pasatu genuen; 
hurrengo irteera antolatzeko 
gogoz geratu ginen". 

45 haur eta
guraso
Tellamendira: 
egun borobila

j.b.  |  aramaio

Joan den zapatuan ospatutako 
Erretiratuen Eguna ondo baino 
hobeto irten zen. Baserritar eta 
artisau azoka eta ganadu feria 
izan zen eguneko eskaintzarik 
aipagarriena. Herriko eta kan-
potik etorritako baserritarren 
eta artisauen eskaintza zabala, 
abesbatza, dantzariak, trikiti-
lariak eta txistulariak… dene-
tarik izan zen. Eguraldia lagun, 
harrera ezin hobea egin zioten 
aramaioarrek eta kanpotik eto-
rritako bisitariek. 

Hori bai, azokak eta gaine-
rako ekitaldi guztiek Aramaio-
ko erretiratu guztiak omentzea 
zuten helburu. Hala, Udaleko 
ordezkariek Aramaioko pertso-
na edadetuenak omendu zituz-
ten: duela 95 urte Cuatrovientos 
baserrian jaiotako Bittori Garai 
eta orain dela 93 urte Ibabe 
baserrian jaiotako Balentin 
Ibabe. Garai Arrasateko Itur-
bide egoitzan omendu zuten, 
lore sorta batekin. Ibabe, berriz, 
haren etxean: bertan izan ziren, 
besteak beste, Ramon Ajuria 
alkatea eta Edurne Uribarren
-Iturrieta Ongizateko zinegotzia; 
txapela opari egin zioten. 

Benidormerako bidaia, Oletara
Bestalde, kiroldegian egindako 
bazkarian 125 lagun elkartu ziren, 
Aramaioko eta inguruetako erre-

tiratuak. Bapo bazkaldu ostean 
Benidormerako bidaiaren zoz-
keta heldu zen. Bada, Oletako 
Mantsoa baserriko Amparo 
Armendariz izan zen irabazlea. 
Astebete osorako bidaia irabazi 
zuen Armendarizek, 65 urte bai-
no gehiago dituzten bi pertsona-
rendako. Hiru izarreko hotel 
batera joango dira, zazpi gau eta 
zortzi egun.

Omenaldiak, opariak eta giro 
ederra nagusi erretiratuen jaian

Bittori Garai, 95 urte.  |   loPez de bergara

Balentin Ibabe, 93 urte.  |  loPez de bergara

Bertxoko: irakaslea eta 
ikaslea, maila ona ematera 
jOkIN bErEZIArtUA  |  aramaio

Atzo hasi zen 2011ko Bertxoko 
sariketa. Lehen saioa Gasteizko 
Errexala elkartean izan zen. Ber-
tsolari gazteei plazak ematea eta 
Arabako entzuleriari saio dina-
miko, fresko eta animatuak eskain-
tzea da ekimenaren helburua. 

Paula Amilburuk eta Xabi 
Igoak osatuko dute Aramaioko 
ordezkaritza. Ondo ezagutzen 
dute elkar; izan ere, bada urte 
eta erdi Igoa Amilbururen ira-
kaslea dela Aramaioko bertso 
eskolan. Hala, irakaslearendako 
ez da lehen aldia izango, ezagutzen 
du sariketa: "Giro ederra egoten 
da, bai horixe. Berezitasunak 
ditu, gainera. Adibidez, hasiera-
ko agurra puntuagarria da eta 
abesti ezagunen baten doinuan 
oinarrituz egin behar da bertsoa. 
Egon naizen saioetan denetariko 

doinuak erabili izan dira: Dorae-
mon, Shin Chan eta Gozategi, 
esaterako". Paula Amilburu, 
berriz, lehen aldiz izango da Ber-
txokon: "Zaila izango da eta urdu-
ri egongo naiz. Ondo pasatzera 
noa, eta ahalik eta ondoen egite-
ra; badakit ez naizela finalera 
pasako. Bertsolari onak daude 
eta sariketa ezagutzera noa".  

Afarian izena emateko 
Saio guztiak afalostean izango 
dira; afaria 20:30ean hasiko da 
eta saioa, berriz, 22:30ean. Afa-
rirako, saioa baino bi egun lehe-
nago eman behar da izena. Bi 
modu daude: 675 70 79 71 telefo-
nora deituta edo araba.sustape-
na@bertsozale.com helbide elek-
tronikora mezua bidalita. 

Xabi Igoa.  |   mirian biteri Paula Amilburu.  |   mirian biteri

atzo hasi zen sariketa; igoa hilaren 18an eta amilburu hilaren 11n

Errezilgo frutekin marmelada 
egiten duten emakumez osa-
tutako kooperatiba bat ezagu-
tzeko irteeran izena eman 
daiteke oraindik, irteera egu-
nera arte. Bihar, hilak 5, 09:00e-
tan irtengo dira, pilotalekutik. 
Helburua da haien kasua eza-
gutu eta Aramaion aplikagarria 
den baloratzea. 

Errezilgo kooperatiba 
bat ezagutzeko izena 
eman daiteke oraindik

Martxan da Zuiako Koadrila-
ko liburuendako orri-marka-
gailu lehiaketa. Aurten ere 
lau maila egongo dira, adina-
ren arabera: 2-10, 11-14, 15-17 
eta 18tik gorakoak. Lanak 
azaroaren 18ra arte aurkez 
daitezke, Murgian. Lehen saria 
150 euro da. Argibide gehiago 
945 43 01 67 telefonoan. 

Zuiako Koadrilako 
orri-markagailu 
lehiaketa abian da
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lEinTz GATzAGA

mIrArI AltUbE  |  leintz gatzaga

"Iaz ezer harrapatu barik geratu 
ostean ehiztariok gose handia 
geneukan eta ase dugu gose hori", 
jakinarazi du Gatzagan egoten 
den ehiztari batek. Hain zuzen, 
astelehenean, urriak 31, uso mor-
doa pasatu zen eta Gatzagako 
bazterretan elkartutako ehiztariek 
gura beste harrapatu zituzten. 

Bai urrian, bai azaroko lehen 
egunotan hego haizea izan da 
nagusi, eta horrek uso asko eka-
rri du gurera, baita birigarroak 
ere: "Urriko egun pare batean 
birigarroak etorri ziren, mordoa". 
Oraingoan usoak izan dira; ehiz-
tari askok dozenako sortak zituz-
ten astelehenean, eta beste batzuek 
hogeitik gorakoak. 

Onena pasatuta 
Usoen eta birigarroen ehizak 
aurtengo onena eman duela jaki-
narazi dute ehiztariek, nahiz eta 
egunotan ere dezente pasatuko 
direlakoan egon. Ehiza federa-
zioaren ardurapean dauden pos-
tuen zozketak azaroaren 20a artean 
egingo dituzte –Arrasateko Eros-
kiko tabernan– baina, ordu alda-
keta tarteko, gero eta zailagoa 
izango dela halako uso kopurua 
ehizatzea uste dute. Ehiza den-
boraldia Gabonak artean izango 
da zabalik.

Uso asko pasatu zen astelehenean 
eta ehiztariak gustura ibili dira

Bi astelehen arratsaldetan 
(16:00-20:00), hilak 7 eta 21, 
izango da Aitor Madrid dina-
mizatzailea KZgunean. 16 
urtetik gorako herritar guztien 
kezkak argituko ditu eta ikas-
taro gogoa dutenendako 
eskaintza zabala ekarriko du: 
sare sozialen nondik norakoak, 
Googlek eskaintzen dituen 
tresnak…

Astelehenean eta 
hilaren 21ean izango 
da zabalik KZgunea

Udazkena aurrera doa eta 
behin azaroan sartuta dome-
ka eguerditako mezak San 
Milixan parrokian hasi dira 
esaten (12:30), Dorletako san-
tutegian beharrean. Martitze-
nean, Domu Santu eguna, izan 
zen lehengoa eta datorren 
maiatza artean esango ditu 
mezak parrokian Martin Men-
dizabal fraideak.

San Milixan parrokian 
hasi dira esaten 
domeketako mezak

ElGETA

lArrAItZ ZEbErIO  |  elgeta

Eraikina eta lurrak erosiko ditu 
Udalak eta adostuta daude bai 
salneurria bai ordainketa epea. 
Udalbatzak eguazteneko osoko 
bilkuran eman zion onarpena 
hitzarmenari. Hala, Udalak 24 
urte izango ditu Domingo Iturbe 
Fundazioari 175.000 euro ordain-
tzeko; 6.000 euro urtean 2013. 
urtean hasita. Gainerako 31.000 
euroak azken ordainketa batean 
egingo ditu Udalak edo ordain-
keta horren epea gehiago luza-
tzeko aukera izango du.

Hitzarmenak jasotzen duenez, 
hainbat arrazoirengatik Udalak 
ordainketa horiek egiteko arazoak 
baditu, eraikina Fundazioari 
itzuliko zaio eta ordura arte egin-
dako erabilerarengatik salneu-
rriaren erdia –hau da, 87.500 
euro– jasoko du Fundazioak.

Bada, eraikinaren jabe izan-
da, Udalak orain argi berdea du 

ingurua urbanizatzeko lanak 
hasteko. Alkateak ez zuen data 
zehatzik esan, baina hasiera 
berehalakoa izango dela adiera-
zi zuen. Aurreikusi moduan, 
Bergarako Goitu enpresak egin-
go ditu lanok. Eguazteneko oso-
koan 407.000 euroko esleipena 
onartu zuen udalbatzak aho batez, 
eta baldintzen artean jasota gel-
ditu da lanek amaituta beharko 
dutela abenduaren 16rako.

Ordenantza fiskalak 
Datorren urtean udal tasa eta 
ordenantza fiskalak%2,8ko igoe-
ra izango dute. Udalbatzak aho 
batez onartu du erabakia. Sal-
buespena egin dute kiroldegiko 
zerbitzuekin; ez da igoerarik 
aplikatuko. Bonifikazio berri bat 
ere sortu dute ludoteka eta gaz-
teleku zerbitzuendako; aurreran-
tzean familia bakoitzaren diru-
sarrerak kontuan hartuko dira. 

Hiru mozio 
Eguazteneko bilkuran udalbatzak 
hiru mozio izan zituen mahai 
gainean: lehenengoa ETAk armak 
uzteko egindako iragarpenarekin 
lotuta, Oxel Erostarbe alkateak 
aurkeztutakoa. Aralarren eta 
EAJren aldeko zazpi boto lortu 
zituen mozio horrek. Bilduko 
hiru zinegotziak abstenitu egin 
ziren; adierazpen batean azaldu 
zuten oraindik ere urrats asko 
egin behar direla bakea lortze-
ko.

Beste bi mozioak –biak Patxi 
Basaurik aurkeztutakoak– aho 
batez onartu zituen udalbatzak. 
Lehenengoak eskatzen zuen Deba-
goieneko ospitalearen proiektua 
hasiera batean onartu zen moduan 
gauzatzeko; murrizketarik gabe, 
alegia. Bigarrenak, berriz, Des-
kargako tunelaren lanak ez gel-
ditzeko eskatzen dio Gipuzkoako 
Foru Aldundiari.

175.000 euro ordainduko du 
Udalak Domingo Iturbe eraikina
Udal tasa eta ordenantza fiskalak %2,8 igoko dira datorren urtean

V i i i .  P i lOta  t X a P e l k e ta

azken emaitzak
ibai etxaniz - jon irazabal / oskar askasibar - haritz gallastegi 21-22
odei zenitagoia - andoni elortza / antxoka etxabe - igor irazabal  22-11
sergio bouzas - koldo erostarbe / garikoitz arrazola - mikel ormaetxea 22-11
oskar sarasua - iñaki olaortua / ibon untzetabarrenetxea - mikel beretxinaga 22-20
angel ibarluzea - alberto telleria / alex arantzabal - iñaki izagirre 16-22

barikukO PartiDuak, 20:00etan
pello larrea - mikel elkoro /asier morales - koldo goenaga
ibai etxaniz - jon irazabal / ibon untzetabarrenetxea - mikel beretxinaga
iñaki ugarteburu - jose mari zubiaurre /satur ramos - mikel arkarazo
oskar sarasua - iñaki olaortua / iker irazabal - diego Cantabrana
iban retolaza - xabier larrañaga / antxoka etxabe - igor irazabal

DOmekakO PartiDuak, 11:00etan
odei zenitagoia - andoni elortza / mikel ormaetxea - garikoitz arrazola
oskar askasibar - haritz gallastegi / sergio bouzas - koldo erostarbe
iker irazabal - diego Cantabrana / iban retolaza - xabier larrañaga

Zozketa egin ostean presidente kargurako Aitor Gantxegi izan 
da izendatua. Haren ordezkoak Jon Kortajarena eta Guillermo 
Gartzia dira. Lehenengo bokala Amagoia Irazabal izango da; 
haren ordezkoak Zuhaitz Uzuriaga eta Maite Elkoro dira. Azke-
nik, bigarren bokala Raquel Teran da; haren ordezkoak, berriz, 
Saturnina Peñalver eta Hariz Gallastegi dira.

Azaroaren 20an Elgetako hauteskunde-mahaian 
egongo diren herritarrak izendatu dituzte

Xabier Solano eta haren taldekideak parranda gosez omen datoz 
gaur Elgetara. Ez da Espaloian jotzen dute lehenengo aldia, eta, 
aurrekoan egin zuten moduan, jarraitzaileak dantzan jarri nahi 
omen dituzte oraingoan ere. Kontzertua 22:30ean hasiko da. 
Sarreraren prezioa leihatilan 10 euro izango da; aldez aurretik 
erosiz gero, zortzi euro; eta bazkideendako, zazpi euro.

Esne Beltza taldeko mutilak Espaloian izango dira 
gaur eta jendea dantzan jartzera datozela esan dute

Jendea behar da bihar goizean Egoarbitzako herri basoa garbitzen 
laguntzeko. Udalak dei egin du 08:30ean Herriko Plazan elkar-
tzeko, eta bertatik abiatuko dira Egoarbitzara. Eskatu dute, 
gainera, aukera izanez gero erreminta eramateko; esaterako 
sasi-garbitzeko makinak. Jakinarazi dutenez, hamarretakoa 
Udalak ipiniko du.

Zapatu goizerako Egoarbitzako herri basoa 
auzolanean garbitzeko dei egin dute

Urteroko hitzordua da eta azaroarekin batera iritsi da oraingoan 
ere. Xalbadorpe elkarteko zuzendaritza batzordetik jakinarazi 
dute bazkide guztiak daudela gaztaina-erre janean parte-hartze-
ra gonbidatuta. Ozkarbi elkartean izango da, gaur, barikua, 
18:30ean.

Xalbadorpe erretiratuen elkarteak gaztaina-erre 
jana egingo du gaur, barikua, 18:30ean

l.Z.  |  elgeta

Elgetako Udalak urteroko lantal-
dearen babesarekin egingo du 
domekan perretxiko erakusketa. 
Dena den, herritarrak erakuske-
tarako perretxikoak batzera ani-
matzen ditu. "Edonorendako eki-
mena da; haur, gazte, heldu nahiz 
nagusiak animatzen ditugu", adie-
razi dute Turismo eta Kultura 
batzordeetatik. 

Aurtengo edizioan ere ahalik 
eta perretxiko barietate zabalena 
erakustea dute helburu; hala, 
perretxikorik batuz gero zapatu 
goiza baino lehen kultura etxeko 
zeramika gelara eramateko eska-
tu dute. "Bertan dagoen izozkailuan 
gordeko ditugu", adierazi dute. 
Zeramika gela itxita egonez gero, 
giltza kioskoan edo udaletxean 
eska daiteke. 

Erakusketa domeka eguerditik 
aurrera egongo da ikusgai Herri-
ko Plazan. Aurretik, baina, perre-
txikoak banatu, sailkatu eta iden-

tifikatu egin behar dituzte. Lan 
hori guztia bihar arratsaldean 
egingo dute.

pintxo lehiaketa 
Urteroko perretxiko erakusketa-
rekin batera pintxo lehiaketa ere  
egingo da domekan. Eguerdian 

hasiko da eta epaimahaikideek 
tabernetan bertan epaituko dituz-
te pintxoak. Sariak plazan bana-
tuko dituzte.

Bestalde, 10:00etan bisita gida-
tua egongo da lubakietara eta 
eguerdian trikitilariak ibiliko dira 
herrian.

Bihar arratsaldean sailkatuko dituzte 
domekako erakusketarako perretxikoak

Perretxiko onak eta txarrak erakutsiko dituzte domekako erakusketan.  |  l.z.
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akupuntura
integu 
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34

etxeberria ana
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

albaitariak
etxeberria Julio  

(Debagoieneko albaitari oFiziala)
Bergara  / 609 54 16 13

Dentistak
ane lasagabaster
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk. 

943 79 13 68

agirre hortz klinika
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

aranburu hortz klinika
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

arrasate hortz klinika
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

arregi hortz klinika
Arrasate / San Bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

astiazaran solozabal
Bergara / Iparragirre 1, behea / 943 76 27 95

bengoa san miguel angel
Aretxabaleta / Durana 14, 1. / 943 79 05 57

bergara hortz klinika
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

Caviglia silvana
Bergara / Simon Arrieta 3-2B / 943 76 38 54

gorosabel J. alberto
Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88

iriarte ane maite / itziar arano
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

iriarte iDoia
Bergara / Artekale 1-1C / 943 76 01 65

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

lopez De goikoetxea
Arrasate / Alfontso X. Jakintsua 5 / 943 79 17 74

mazmela bolinaga enrike
Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

sainz malkorra ana
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

Dermatologia
tamayo ConCepCion
Oñati / Atzeko kalea 6 behea 

620 12 48 43 / 943 71 61 82

entzumen zentroak
instituto optiCo – bioaCustiCa
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

erreumatologia
gorasarri zubizarreta, xabier Doktorea

troJaola zulueta, lurDes Doktorea
Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

homeopatia
amaia iriarte (meDiku homeopata)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

kiropraktika zentroa
larrañaga anDrea
Arrasate / Aprendices 2 / 943 79 92 83

logopeDia
psikopeDagogia zentroa
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

masaJistak
azpeitia irune
Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

etxeberria ana
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

optikak
begionDo optika
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

 
osasun-Diagnostikoak
uDalaitz meDiku-zentroa  

(erresonantzia magnetikoa)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

osteopatia
bengoa nerea 
Arrasate / Erdiko kale 22, 3 ezk / 659 58 66 89

etxeberria ana
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

poDologoak
erDiko klinika poDologikoa
Arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46

ikerleku poDologia zentroa
Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

oinez poDologia klinika
Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

psikiatra
gallastegi pablo
Bergara / San Martin plaza 2-1. ezk. / 943 76 26 64

psikologoak
garmenDia lanDer 
Arrasate / Obenerreka 2, 7H / 943 79 35 86

nuñez txomin 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

psikopeDagogia zentroa
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

yoga
samaDhi yoga
Bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.

Debagoieneko 
osasun
zerbitzuak

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.
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Aloña eta Aretxabaleta izan-
go dira domekan aurrez aurre 
ohorezko erregional mailako 
bederatzigarren jardunaldian 
(16:30, Azkoagain). Bi ordez-
karien artean Oñatikoek dute 
puntu premia handiagoa, eta 
duela 15 egun Real Unionen 
kontrako garaipenak utzitako 
sentsazioak errekuperatu nahi 
dituzte, etxeko bigarren garai-
pena lortuta. Bergarak eta 
Mondrak, berriz, Oiartzunen 
eta Ondarroan jokatuko dute, 
sailkapenean ondoan dituzten 
kontrario zuzenen kontra. 

aloña Mendiren eta 
aretxabaletaren arteko 
derbia domekan

Aloña Mendik EBAn egin duen 
hasiera ikusita eta azken lau 
denboraldietako joera kontuan 
hartuta, bat baino gehiago 
hasi da esaten, brometan, 
Oñatikoek zilarrezko LEB 
mailarako aurrekontu bila 
hasi beharko dutela. Bi par-
tidu irabazi ostean etxean 
lortu nahi dute bihar hiruga-
rrena, Cafes Aitonaren kontra 
(18:00). Mondragon Unibertsi-
tateak, berriz, egun eta ordu 
berean mailaz igotzeko hau-
tagai Santurtzi hartuko du 
Iturripen. 

igartuaren mutilek 
zubikoan eskuratu nahi 
dute hirugarrena

futbOla

LeHen MaiLa
rayo-reala
domeka. 18:00. Vallecas.

eMakuM. big. MaiLa
Mondra-Oiartzun
zapatua. 16:00. mojategi.

gazteen euskaL Liga
Aretxabaleta-Peña Ath.santur.
zapatua. 15:45. ibarra.

oHorezko erregionaLa
Oiartzun-Bergara
zapatua. 15:45. oiartzun.
Aurrera-Mondra
zapatua. 16:30. zaldupe.
Aloña Mendi-Aretxabaleta
domeka. 16:30. azkoagain.

erregionaL PreFerentea
Aretxabaleta B-Zestoa
domeka. 16:30. ibarra.
Antzuola-soraluze
zapatua. 16:00. estala.

LeHen erregionaLa
Mondra B-Aretxabaleta C
zapatua.16:00. mojategi.

gazteen oHorezko MaiLa
Mondra-tolosa
zapatua. 18:00. mojategi.
Bergara-Aurrera
zapatua. 17:30. ipintza.

eMakuMezkoen Liga
Zarautz-Arizmendi
zapatua. 17:45. asti txiki.

aretO futbOla

euskaDiko tXaPeLketa
Eskoriatza-Eskolapioak
zapatua. 18:00. manuel muñoz.

gazteen euskaL Liga
Aretxabaleta-Donibane
gaur. 20:45. almen.

eskubalOia

euskaDiko tXaPeLketa
romo-Ford Mugarri Arrasate
zapatua. 17:00. areeta.
soraluce BKE-Egia Kata
domeka. 12:30. labegaraieta

eMakuMezkoak PreF.
Egia Bera Bera-Aloña Mendi
domeka. 12:00. donostia.

LeHen senior gizonezk.
Hegialde-Izarraitz Aloña
zapatua. 19:15. legazpi.

gazte MaiLa, gizonezkoak
talleres Chapime-Amenabar
domeka. 11:30. iturripe.
Aloña Mendi-tekniker Eibar
zapatua. 16:00. zubikoa.
Urnietako-Bergara
zapatua. 16:30. urnieta.

gazte MaiLa, eMakuMeak
Bera Bera-Aloña Mendi
zapatua. 16:00. donostia.

saskibalOia

eba
Aloña Mendi-Cafes Aitona
zapatua. 18:00. zubikoa.

LeHen nazionaL MaiLa
Mondragon Unibert.-santurtzi
zapatua. 18:00. iturripe.

LeHen senior gizonezk.
take Orbela tab.-MU
zapatua. 18:00. tolosa.
soraluce BKE-santo tomas l.
domeka. 17:30. labegaraieta.

gazteak, euskaL Liga
MU-Araberri
domeka. 18:00. iturripe.

eMakuMezkoak
Murkil Zast-Eskoriatza
zapatua. 20:00. antonianos.

atletismOa

antXintXika krosa
zapatua. 17:00. soraluze. 
gurpildun aulkikoak 16:30ean 
irtengo dira.

tenis-a

santaMasetako tXaPeLk.
zapatua eta domeka, musakolan.

Pala

gurPiLDun auLkiko LeHen 
PaLa tXaPeLketa
zapatua. 11:00. antzuola.

PilOta

bigarren MaiLako Lau 
t'erDiko tXaPeLketa
lemuno-mendizabal iii.a. 
egubakoitza. 22:15. antzuola.

as t e b u r u kO  H i t z O r D u a k

xAbIEr UrtZElAI  |  bergara

Bihar, zapatua, egingo dute 
Antxintxika krosa, Servimasa 
sari nagusia. Eta, zazpigarren 
edizio honetan Olatz Remente-
riarekin batera antolatzaileek 
Antxintxika Triatloi Taldeko 
kide izan zen Iban Altube ere 
izango dute gogoan. 

Izen-emateari dagokionez, 
aurten ere zenbaki potoloak 
batuko dituzte: "Aste barruan 
dagoeneko 400 lagun baino 
gehiago zenbatu ditugu. Baina 
badakigu jendea azken momen-
tura arte egoten dela zain; 
horrenbestez, aurten ere 500 
lagun inguru batuko gara", 
adierazi digu Aitor Rementeriak. 

Gaur, egubakoitza, 22:00etan 
amaituko da izenemate epea, 
(www.kirolprobak.com)

Lasterketak 10 kilometro 
izango ditu, Soraluzetik Berga-
rara, eta aurten helmuga San 
Martin plazan jarriko dute. Iaz 
gurpildun aulkian korritzen 
dutenak izan ziren nobedade, 
eta aurten patinatzaileak gehi-
tuko zaizkie: "40 lagunetik gora 
etorriko dira patinekin".

Irteera puntura joateko lau 
autobus irtengo dira Bergaratik 
(15:30ean eta 16:00etan). Gurpil
-aulkian dabiltzanek 16:30ean 
hasiko dute proba, 16:50ean 
patinatzaileek eta 17:00etan 
korrikalariek. 

antxintxika krosa 
bostehun atletarekin

Atletak, iaz, Osintxuko harrizko zubitik pasatzen.  |   josetxo arantzabal

ATlETismOA

fuTBOlA

sAskiBAlOiA
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Abantailaz betetako kluba!
Tel.: 943 25 05 05 | e-posta: kluba@goiena.com  |  www.goienakluba.com

Asteleheneko Goiena Papera etxean jaso.
Beherapenez gozatu (eskela eta sailkatuetan deskontuak).
Zozketa eta promozioetan parte hartu.
Asteleheneko Goienaren edizio digitala Goiena.net-en.

Oparitu goiena klubeko txartela.

x.U.  |  arrasate

Gaur, egubakoitza, 22:30ean 
hasita Arrasateko gaztetxean 
Madrilgo Nothink eta Tolosako 
Humus taldeek kontzertua eskai-
niko dute. Madrildarrek zeresan 
handia eman dute nazioartean, 
eta Arrasaten azken diskoa 
aurkeztuko dute, Hidden State 
izenekoa. 

Electric Boys, Oñatin 
Gaztemaniak!-ek antolatuta, 
zapatuan gaztelekuan (22:30) 
Electric Boys suediarrek joko 
dute. 2010ean kaleratutako And 
Them Boys Done Swand azken 
diskoa aurkeztuko dute. Eure-
kin batera taula gainean egon-
go dira Jukebox arrasatearrak 
Puertas del infierno lanaz. 

nothink eta Humus taldeak gaur arrasaten; 
electric boys eta Jukebox bihar oñatin

E.A.  |  arrasate

Txalo antzerki taldeak Bagina-
ren bakarrizketak lana antzez-
tuko du gaur, egubakoitza, 
Bergarako Zabalotegi aretoan. 
22:00etan hasiko da. Obraren 
helburua da "emakumeak euren 
sexualitatearekiko sentitu eta 
sentitzen dituzten erru eta lotsa 
sentipenetatik libre uztea", Txa-
lokoek eurek diotenez. Ainhoa 

Garai arrasatearra eta Aitziber 
Garmendia dira aktoreak. 

Obra hori gehien antzeztu 
den testu garaikideetako bat 
da, eztabaida piztu eta moldeak 
apurtzen dituena. Gainera, 
lotsarik barik, argi eta garbi 
azaltzen du zelakoa den ema-
kumeen sexualitatea,  "umorea, 
samurtasuna eta, tarteka, izua 
adierazita".

'baginaren bakarrizketak' lana antzeztuko 
dute gaur, egubakoitza, zabalotegin

ENEkO AZkArAtE  |  arrasate

Xabi Solanok eta haren taldeki-
deek dantzan jarriko dituzte gaur 
Espaloira joaten direnak. Ez da 
lehenengo aldia Esne Beltza tal-
dea Espaloira datorrena. Azke-
nengo aldiz ere jendea dantzan 
jarri zuten. "Oraingoan, jendea 
dantzara ere joango da, seguru, 
Esne Beltzako jendea parranda 
gosez dator-eta Elgetara", diote 
Espaloiko webgunean. 22:30ean 
hasiko da kontzertua eta sarrerak 
10 eurotan jarri dituzte salgai. 

musika beltza zuriek abestuta 
Horixe da Esne Beltzak egiten 
duena. Euskaraz, gainera. Nahiz 
eta abesti eta estrofa batzuk gaz-
telaniaz, ingelesez eta portugesez 
ere abesten dituzten. Solano bera 
bezala, Fermin Muguruzarekin 
batera aritutakoak dira taldeko 
kide asko; Kontrabanda taldeko 
musikariak ere badaude. 

Askotariko estiloak
2008an atera zuten lehenengo 
diskoa, Made in Euskal Herria. 
2009an hainbat taldekidek 
CD+DVD bat grabatu zuten Esne 
Zopak-Esnesaltzailearena titulua-
rekin. Diskoa trikitiaren mun-

duari eskainia zegoen eta estilo 
horretako abestiz osatua. DVDan 
hainbat trikitilariri egindako 
elkarrizketak agertzen ziren. 
2010ean taldeak bigarren diskoa 
atera zuen, Noa izenekoa, eta 
arrakasta lortu duena.

esne beltza taldea parranda gogoarekin 
dator gaur elgetako espaloira
22:30ean hasiko dute kontzertua; sarrerak 10 eurotan daude salgai

Esne Beltzakoak, Espaloian, 2008an.  |   josetxo arantzabal

'Mujeres frontera' musika 
ikuskizuna bihar amaian 
xAbIEr UrtZElAI  |  arrasate

Mujeres Frontera proposamen 
ezohikoa da, berezia (Zapatua, 
20:00). Berez musika ikuskizun 
bat da, baina zortzigarren arteak, 
argazkilaritzak, lagundutako 
ikuskizuna. Lau dira abeslariak, 
denak emakumezkoak, eta ikus-
kizuna Yamila Perezen 90 erre-
traturekin dago osatuta. Erre-
tratuak erakusteko, baina, bere 
gorputz biluzia erabiltzen du 
Perezek euskarri modura. 

Biolentzia emakumeen kontra 
Mujeres frontera ikuskizuna 
Mexikon, AEBtako mugatik 
gertu dagoen Ciudad Juarez 
hiriko emakumeek sufritzen 
duten biolentzia bortitza sala-
tzera dator.  Ciudad Juarez adi-

bide gisa erabiltzen dute, hango 
gizarte patriarkal eta matxista-
ren eredu, mafiei lotutakoa. 
Baina Ciudad Juarezeko ereduak 
Chihuahuako edozein hiritan 
balio dezake.

Datu ofizialen arabera azken 
hamarkadan 100 emakume erail 
dituzte hiri horretan, eta 70 ema-
kume desagertuta daude. Datu 
ez ofizialek errealitate gordina-
goa erakusten dute: hamar urtean 

350 emakume hil dituzte, eta 400 
dira desagertuak. Eta hori guz-
tia hiri bakarrean; emakume 
izateagatik. 

lau ahots, batuta 
Egoera hori salatzeko lau ahots 
izango ditugu bihar Amaiako 
taulagainean: Sara Van, Lou 
Garx, Chiqui Perez eta Roxana 
Rio. Eta agertokian lagun izan-
go dituzte Luis Fernandez, Jose 
Gomez, eta Mardeco Gueblon. 
Abestiekin batera Yamila Pere-
zek bere gorputzeko azala era-
biliko du erretratuak erakuste-
ko: "Ez dugu hango emakumeen 
egoera aldatuko, baina artistok 
horrelako gertakariak kontatze-
ko, salatzeko beharra izaten dugu; 
ezin gara isilik geratu". 

emakumeek Ciudad juarez hirian bizi duten egoera salatzen du lanak

Yamila Perezek bere gorputza erabiliko du erretratuak erakusteko.  |   yamila Perez

Ciudad juarezen 
hamar urtean 
350 emakume 
hil dituzte
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1. etXebizitzak

101. saLDu
antzuola. 73 metro koadroko 
etxebizitza salgai. 18 metro 
koadroko garaje itxiarekin. bi 
logela, bi komun, egongela eta 
sukaldea. deitu 660 70 04 48 
telefono zenbakira.

aramaio. 90 metro koadroko 
etxebizitza salgai,  ibargoia 
kalean. hiru logela eta komun bi. 
dena kanpoaldera begira. gan-
bara eta garaje itxia. interesatuok 
deitu. deitu 652 72 83 60  edo 
945 44 53 52 zenbakietara 

arrasate. etxebizitza salgai 
erguin kalean. hiru logela, egon-
gela, sukaldea, komuna eta 
bainugela. interesatuok deitu 
606 86 71 97  telefonora.

bergara. 140 metro koadroko 
duplexa salgai san lorentzon. 
estreinatzeke. hiru logela. bi 
terraza; bat 18 metrokoa. bi 
bainugela. sukalde guztiz jantzia 
eta hornitua. beheko sua egon-
gelan. 665 71 48 30 

oñati. 72 metro koadroko etxe-
b i z i t z a  sa l g a i  ka l e ba r r i a n . 
sukaldea, egongela handia, 
bainugela eta bi logela. dena 
guztiz jantzia. patio erabilgarria 
eta trastelekua ere baditu. gara-
jea aukeran. prezio negoziaga-
rria. 665 71 77 98 

oñati. etxea salgai kale-zaha-
rrean. 90 metro koadro gehi 
ganbara. hiru logela. oso eguz-
kitsua. garajerik ez.  prezio 
negoziagarria 657 79 43 29

oñati. etxebizitza salgai. 60 
metro koadro. trastelekua eta 
garaje itxia. errementari plazan. 
653 73 08 04 

oñati. etxebizitza, 110 metro 
koadrokoa, salgai errementari 
plazan. 9 urteko antzinatasuna. 
hirugarren solairua. lau logela, 
bi komun, egongela handia, dena 
guztiz jantzia . bi trasteleku eta 
bi plazako garaje itxia. oso argi-
tsua eta prezio interesgarria. 
670 39 51 30

 
104. errentan Hartu

aretxabaleta. etxea errentan 
hartuko nuke. 663 28 75 10 

 
105. etXeak osatu

antzuola. baserri batean loge-
la ematen da errentan, sukalde 
eta abarrak erabiltzeko aukera-
rekin. errentaz gain ez da beste 
ezer ordaindu beharko. intere-
satuok deitu zenbaki honetara. 
679 34 00 45 

eskoriatza. erdigunean, pisua 
konpartitzeko bi pertsona behar 
dira. etxe guztiz eraberritua. 
685 73 60 57 

 

2. garaJeak

201. saLDu
eskoriatza. 15 metro koadroko 
garaje itxia salgai intxaurtxueta 
23an. deitu 679 16 24 96204. 
telefono zenbakira

204. errentan Hartu
bergara. harane erreka edo 
bolu kaleetan garajea erretan 
hartuko nuke. arratsadez deitu 
mesedez. deitu 943 76 59 94 
telefono zenbakira 

 

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
bergara.  bi ume zaindu eta 
etxeko lanak  egiteko emakume 
bat behar da, goizean eta arra-
tsaldean. esperientzia  izatea 
eskertzen da. deitu zenbaki 
honetara. 678 32 90 62 

 

402. eskaerak
arrasate edo bergara. neska 
gertu orduka lan egiteko: nagu-
siak zaindu, garbiketak edo 
sukalde laguntzaile. honetan 
esperientzia daukat. deitu 659 
37 41 95  telefonora.

arrasate. 53 urteko emakume 
euskalduna, lanerako gertu, ume 
edo nagusiak zaintzen, etxeko 
lanak egiten eta abar. interesa-
tuok deitu zenbaki honetara. 
943 79 60 89 

arrasate. erreferentzia onak 
dituen neska lan ezberdinetara-
ko gertu: garbiketan, nagusiak 
zaintzen eta abar. 671 15 96 97  
marta.

arrasate. orduka edo etxean 
bertan bizi izaten lan egingo 
nuke. deitu 682 31 97 37  tele-
fono zenbakira.

bergara. bergarako emakumea 
etxeko lanak egin eta umeak 
zaintzeko gertu. deitu 696 84 
19 51 telefono zenbakira.

Debagoiena. neska 20:00e-
tatik aurrera eta asteburuetan 
lan egiteko gertu. deitu 677 12 
75 44  telefonora.

Debagoiena. bertako neska, 
esperientziaduna, nagusiak 
zaintzeko gertu 14:00etatik 
aurrera. 637 18 07 23 

Debagoiena. elikagaien mani-
pulazioarako titulua daukan 
neska gertu sukaldean lan egi-
teko. baita ume edo nagusiak 
zaindu eta garbiketa lanak egi-
teko, orduka edo egun osoz. 659 
37 41 95  edo 681 37 60 13 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
gertu nagusi edo umeak zain-
tzeko, etxe, atari eta abarrak 
garbitzeko, edo sukalde lagun-
tzaie jarduteko. gidabaimena 
dut. 600 81 99 34 

Debagoiena. esperientzadun 
neska, arratsaldean, nagusiak 
zaintzeko gertu. 696 70 55 09 

Debagoiena. mutil arduratsua, 
legezko paperekin, gertu nagu-
siak zaintzeko. baita bestelako 
lanetarako ere. deitu 673 60 77 
38  telefono zenbakira.

Debagoiena. neska arduratsua 
orduka garbiketa lanak egiteko 
gertu, umeak edo nagusiak 
zaintzeko eta nagusiak pasioan 
ateratzeko. deitu 943 71 53 74  
edo 695 73 87 95 telefono 
zenbakietara. 

Debagoiena. neska eskarmen-
tuduna gertu nagusi edo umeak 
zaintzeko zein garbitasun lane-
tan jarduteko. 606 41 04 00 

Debagoiena. neska euskaldu-
n a  g e r t u  u m ea k  z a i n t ze ko . 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara. 617 90 55 82 

Debagoiena. neska gaztea 
lanerako gertu: nagusiak zaindu, 
sukaldean lagundu, garbitasun 
lana eta abar. eskarmentuduna. 
688 29 67 41 

Debagoiena.  neska gertu 
astean zehar orduka edo aste-
buruetan lan egiteko. deitu 659 
90 85 13  telefonora.

Debagoiena.  neska gertu 
lanerako. sukaldean, garbitasu-
nak, nagusiak zaindu eta abarre-
tan. 610 99 70 46 

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.  nikaraguako 
neska arduratsua lanerako gertu, 
nagusiak edo haurrak zaintzen. 
bergaran edo debagoiena osoan. 
interestuok deitu zenbaki haue-
tara: 606 62 37 82  edo 606 
54 89 90 

Debagoiena.  neska prest 
lanerako: ume zein nagusiak 
zaintzen edo garbiketa lanetan. 
etxean bizitzen, orduka, egun 
osoz, gauez edo asteburuetan 
ere bai. berehala hasteko auke-
rarekin. erreferentzia onak. 619 
96 54 76 

Debagoiena. sukaldari lagun-
tzaile, etxean postreak egiten 
edo garbitasun lanetan lan 
egingo nuke. 686 66 80 63 

Debagoiena. sukalde lagun-
tzaileak lana egingo luke. deitu 
zenbaki honetara edo mezua 
utzi. 667 06 79 62 

D e ba g o i e n a .  s u k a l d ea n , 
nagusiak zaindu zein garbiketa 
lanetan jardungo nuke. orduka 
edo etxean bertan bizi izaten. 
662 26 71 41 

gasteiz. edo inguruetan lan bila 
nabil, edozein lan mota egiteko 
gertu. 696 38 10 07 

oñati. mutil gazte euskalduna 
edozein lanetarako gertu, astean 
zehar zein goizez edo arratsal-
dez, baita asteburutan ere. 
deitu 645 70 80 71  telefono 
zenbakira.

oñati. mutil gaztea eta euskal-
duna. edozein lan egiteko prest, 
asteko egun denetan, astebu-
ruak barne bai goizez edota 
arratsaldez. deitu 645 70 80 
71  telefonora.

umeak zainduko nituzke. 
leire. aretxabaletakoa. haur 
hezkuntza ikasketak amaitu 
ditut. umeak zaintzen lan egin-
go nuke, posible bada aretxaba-
letan, baina bailara osoan ere bai. 
665 74 12 66 

 

5. irakaskuntza

502. eMan
arrasate. neska euskalduna, 
lh, dbh eta batxilergoko mailan 
eskola partikularrak emateko 
prest. 677 75 12 90 

arrasate. mondragon uniber-
tsitateko leinn graduko ikasle 
talde bat enpresagintzako fakul-
tatean bertan eskola partikula-
rrak emateko prest  gaude, lh 
eta dbh-ko ikasleei. ordutegia-
ri dagokionez negoziagarria da  
baina beti ere arratsaldetan 
beharko luke, 16:00etatik aurre-
ra. deitu 685 76 92 05  telefo-
nora eta oihanagatik galdetu.

arrasate. neska euskalduna 
6-12 urte bitarteko haurrei klase 
partikularrak emateko prest. 
685 77 40 28 

bergara.  ingeleseko eskola 
partikularrak ematen ditut. 
elkarrizketa lantzeko ere bai. 
654 94 87 26 

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

gitarra elektrikoko. eskolak 
ematen dira. merke. nahi izanez 
gero ikaslearen etxean ere bai. 
679 74 00 61 

informatika. informatika inge-
nerutza egindako neska prest 
programazio, datu base eta 
photoshop-eko laguntzak eskein-
tzeko baita trebetasun gabeko 
nagusientzat, ordenagailuarekin 
hasteko laguntasuna. 678 47 43 
54  edo 943 76 50 97 

 

7. aniMaLiak

701. saLDu
rottwailer  txakurkume bi 
saltzen dira. arrak eta bi hilabe-
tekoak. prezio onean. deitu 646 
25 12 75  telefonora.

 

8. Denetarik

801. saLDu
biolina. biolina salgai, gara 3/4 
tamainakoa. osagarri guztiekin 
eta egoera onean. deitu zenba-
ki honetara: 666 05 73 15 

bizikleta txikia salgai. bi 
gurpiletan ikasteko oso apropo-
sa. kalitate onekoa eta egoera 
onean. 15 euro. deitu 657 79 79 
35  telefonora.

Literak salgai.  trenerako 
oheak salgai. bi litera eta azpiko 
bat, guztira hiru ohe. egur argia. 
armairu handia ere badute ohe 
baten azpian. egoera onean. 
merke. 657 79 79 35 

oñati. oñatin  lursaila salgai, 
lamiategi auzoan, landetxe 
ondoan. ura hartzeko aukera. 
665 70 12 56 

 
802. erosi

akordeoi  kromatika bat erosi-
ko genuke. deitu zenbaki hone-
tara. 652 40 14 17 

Lursaila. erosiko nuke bergara, 
onati edo eskoriatza artean. 
626 01 19 07 

Motoreta. hartu edo erosiko 
nuke, 80. hamarkadakoa. 658 
99 59 12 

trikitixa. erosi edo alokatuko 
nuke. deitu zenbaki honetara. 
686 02 07 40 

804. Hartu

sofak. musakolako gaztetxo-
koan sofa beharrean gaude. 
botatzeko badituzu, gustora 
asko hartuko genituzke. deitu 
mesedez telefono zenbaki hone-
tara: 943 79 54 46

 
807. aurkitu

zapata-bota. joan den astean, 
oñatin, olakuan, umeen bota 
gris bat aurkitu nuen, 19 zenba-
kikoa. jasotzeko deitu zenbaki 
honetara. deitu 653 71 53 81 

 
808. besteLakoak

eskerrik asko  urri hasieran  
nire nortasun agiria aurkitu  
eta enbaxadara bidalita helara-
zi didanari. eskerrik asko bene
-benetan. 

bergara
esperientziadun 
ile-apaintzailea 

behar da.
langilea. egun osoz.

943 53 24 52

bergara
arraindegirako 

langilea behar da.
deitu zenbaki 

honetara:
679 58 95 71

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

Soraluze: 

Dugun eskaera dela eta 
etxebizitzak behar ditugu alokatzeko

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, Martokon, 
   San Lorentzon eta Lorentxokon.

2

2

2

2

ANTZUOLA

Deba
Garaia
Inmobiliaria

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

Ondorengo ordenantza fiskalak aldatzea:

Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duena. 1. 
Ekonomi jardueren gaineko zerga arautzen duena.2. 
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duena.3. 
Hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duena 4. 
Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duena.5. 
Jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu 6. 
bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituena.
Zerbitzuak eskaini eta jarduerak burutzeagatik ezarrita dauden tasak 7. 
arautzen dituena.

Erabakia Udalbatza Osoak 2011ko urriaren 26ko bileran hartu zuen. 
Erabaki hori behin betiko bihurtuta, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean eta 2012ko urtarrilaren 
1etik aurrera sortuko ditu ondorioak.

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

Erakustaldia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean jakinarazi da 2011ko urriaren 
28an argitaratutako iragarkiaren bitartez eta urriaren 29tik aurrera hasiko 
da epea kontatzen. Informazio honen arauzko epea erreklamaziorik gabe 
igaro ondoren, hartutako akordioak eta adierazitako agiriak behin betirako 
onartuak izango dira akordio berririk hartu beharrik izan gabe.

Bergara, 2011ko urriak 28
Alkatea

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.
- Profesionalen moduluak. 

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
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astelehena, 7

12:25 magazinea

13:25 marrazki bizidunak

13:45 kantari

14:15 bertso saioa: 

g-puntua

14:45 berriak

15:15 berbaz

16:15 hamaika.bit

16:45 berriak

17:15 ur eta lur

17:47 28. klip

18:17 marrazki bizidunak

18:44 berriak

19:14 kantari

19:44 magazinea

20:44 harmailatik

21:29 magazinea

22:29 harmailatik

23:14 gipuzkoa kultura

martitzena, 8

12:30 magazinea
13:30 marrazki bizidunak
13:50 kantari
14:17 onein
14:45 berriak
15:15 bertso saioa: 

g-puntua
15:43 harmailatik
16:26 28. klip
16:49 berriak
17:19 bizitegia 
17:49 harmailatik
18:34 marrazki bizidunak
18:54 berriak
19:21 kantari
19:46 magazinea
20:46 mahaingurua: 

hauteskundeak
21:46 magazinea
22:46 mahaingurua: 

hauteskundeak
23:46 magazinea
00:46 gipuzkoa kultura

eguaztena, 9

12:30 magazinea
13:30 harmailatik
14:15 kantari
14:45 berriak
15:15 gipuzkoa kultura
15:45 mahaingurua: 

hauteskundeak
16:45 berriak
17:15 bizitegia 
17:42 bertso saioa: 

g-puntua
18:07 harmailatik
18:50 berriak
19:20 kantari
19:45 magazinea
20:45 bertso saioa: 

g-puntua 
21:15 magazinea
22:15 tolosako 

abesbatzen lehiaketa
23:25 magazinea

eguena, 10

12:30 magazinea
13:30 marrazki bizidunak
13:55 kantari
14:20 bizitegia 
14:45 berriak
15:15 onein
15:42 mahaingurua: 

hauteskundeak
16:42 berriak
17:12 kantari
17:42 bertso saioa: 

g-puntua
18:12 erositaikasi
18:22 ikusmira: baxurako 

arrantza
18:47 berriak
19:17 kantari
19:44 magazinea
20:44 hamaika.bit
21:14 magazinea
22:14 gipuzkoa kultura
22:44 magazinea
23:44 bertso saioa: 

g-puntua 

zapatua, 5

08:00 marrazki bizidunak
09:30 ipupomamua 
10:00 28. klip
10:30 hamaika.bit
10:58 kantari
11:58 elizondoko feria
12:58 onein
13:25 berriak
13:40 magazinea
14:40 gipuzkoa kultura
15:10 marrazki bizidunak
15:45 berriak
16:00 kantari
17:00 gipuzkoa kultura
17:30 tolosako 

abesbatzen lehiaketa
18:45 magazinea
19:45 marrazki bizidunak
20:45 ipupomamua 
21:15 kantari
21:45 bertsoak: g-puntua 
22:13 hamaika.bit
22:41 tolosako 

abesbatzen lehiaketa
23:51 berbaz
00:51 gipuzkoa kultura
01:21 magazinea
02:21 bertsoak: g-puntua

domeka, 6

08:00 marrazki bizidunak
09:00 ipupomamua 
09:30 kantari
10:30 marrazki bizidunak
11:00 bizitegia 
11:25 bertsoak: g-puntua
11:53 kantari
12:20 magazinea
13:20 onein
13:47 gipuzkoa kultura
14:17 tolosako 

abesbatzen lehiaketa
15:32 marrazki bizidunak
16:17 kantari
17:17 berriak
17:32 bertsoak: g-puntua
18:00 bizitegia 
18:30 gipuzkoa kultura
19:00 berriak
19:15 magazinea
20:15 hamaika.bit
20:45 elizondoko feria
21:45 tolosako
abesbatzen lehiaketa
22:55 magazinea
23:55 28. klip
00:25 bizitegia 

egubakoitza, 4

12:30 magazinea 

13:30 marrazki bizidunak 

13:55 kantari 

14:22 onein 

14:47 berriak 

15:14 nere herrie 

15:54 marrazki bizidunak 

16:14 kantari 

16:44 berriak 

17:17 marrazki bizidunak 

17:47 ipupomamua 

18:17 onein 

18:45 berriak 

19:20 kantari 

19:47 magazinea 

20:47 gipuzkoa kultura 

21:17 magazinea 

22:17berbetan 

22:49 magazinea 

23:49 bertso saioa

GOIENA TELEBISTA

as t e a  g O i e n a n

arantzazu ezkibel

zapatuan egingo den soraluze
-bergara atxintxika krosari tarte 
zabala eskainiko diogu astelehe-
nean Harmailatik kirol saioan. 
baita domekan jokatuko den 
aloña-aretxabaleta futbol der-
biari ere. 

atxintxika krosa 
eta futbol derbia 
ikusgai

'Harmailatik'
astelehena, 20:44

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

arrasate
zapatua, 5 ana Fdez. CorCuera aranbarri  plaza, 1 943 79 22 26
Domeka, 6 juan antonio irizar erguin, 11 943 79 12 39
astelehena, 7 lourdes amezua sta. marina, 32 943 79 09 74
Martitzena, 8 ana espaÑol morales araba etorb.,  14 943 79 18 65
eguaztena, 9 aurora ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09
eguena, 10 erkuden etxeberria zarugalde, 42, 44 943 77 16 30
egubakoitza, 11 alberto azkoaga Ferrerias, 1 943 79 15 15

bergara
zapatua, 5 jaVier estella matxiategi,  5 943 76 19 63
Domeka, 6 jaVier estella matxiategi,  5 943 76 19 63
astelehena, 7 l.alVarez-m.mozos iparragirre 943 76 12 15
Martitzena, 8 a. urrutikoetxea orixondo plaza, 4 943 76 11 74
eguaztena, 9 iÑigo zabala barrenkale, 25 943 76 16 87
eguena, 10 merCedes guallar san antonio, 5 943 76 11 05
egubakoitza, 11 jaVier estella matxiategi,  5 943 76 19 63

Oñati
zapatua, 5 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
Domeka, 6 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
astelehena, 7 barrenetxea kale zaharra, 1 943 78 01 22
Martitzena, 8 barrenetxea kale zaharra, 1 943 78 01 22
eguaztena, 9 garate kale barria,  42 943 78 05 58
eguena, 10 garate kale barria,  42 943 78 05 58
egubakoitza, 11 juldain kale barria,  6 943 78 11 28

aretXabaleta / eskOriatza
zapatua, 5 juan Fraile herriko plaza, 10 (are.) 943 79 21 99
Domeka, 6 juan Fraile herriko plaza, 10 (are.) 943 79 21 99
astelehena, 7 dolores agirre gorosarri  plaza (esk.) 943 71 48 28
Martitzena, 8 dolores agirre gorosarri  plaza (esk.) 943 71 48 28
eguaztena, 9 dolores agirre gorosarri  plaza (esk.) 943 71 48 28
eguena, 10 dolores agirre gorosarri  plaza (esk.) 943 71 48 28
egubakoitza, 11 dolores agirre gorosarri  plaza (esk.) 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, 5

zerua oso hodeitsu egongo da , 
hala ere, egunaren bigarren tar-
tean hostarteak zabalduko dira. 
euri apu bat ere egingo du.

DOmEkA, 6 

tenperatura pixka bat jaitsi arren, 
eguraldiak antzera jarraituko du. 
euria egiteko arriskua ere izango 
dugu domekan.

Max. 20º Max. 18º

Min. 12º Min. 12º

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

DEBAGOIENA

EUSKAL HERRIA

Haizeak ipar-mendebalde-
ra egingo du eta euritara 
joko du. tenperaturak 
behera egingo du.

ARRASATE IRRATIA

Datorren domekan, hilaren 
13an, Amaia antzokian 
izango da Enfilat´s taldea 
Pleacs izeneko ikuskizuna-
rekin. Bertara joateko sarre-
rak lortu nahi baldin badi-
tuzue, deitu 943 25 05 05 
telefonora edo idatzi irra-
tia@goiena.com-era.

'Pleacs' antzerki 
zirkorako sarrerak 
ditugu zozketan

Aitziber Gorosabel, Leintz 
Gatzagako Gatz Museoko 
arduraduna, gonbidatuko 
dugu 107.7ko uhinetara 
astelehenean 11:00etan. 
Berak hitz egingo digu 
munduko gatz moten gai-
nean, izan ere, kolore ezber-
dinetako gatzak daude.

Munduko gatz motei 
buruz jardungo gara, 
astelehenean

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

Lana
Udaltzainak. durangoko uda-
la. 6 udaltzain postu betetze-
ko deialdia. epea: azaroak 8.

teknikariak. gipuzkoako foru 
aldundia. kanpaina ezberdi-
netan aritzeko erdi mailako 
teknikarien lan poltsak osatu 
nahi dira. azaroaren 22a.

teknikaria EDE Fundaziora-
ko. gipuzkoako foru aldundi-
ko haur eta gazteria politike-
tarako bulego teknikorako 
aholkulari/teknikari bat behar 
du. baldintzak: giza zientzietan 
lizentziatura izatea, ega titu-
lua, b2 gidabaimena nahitaez-
koa. epea: azaroak 4.

ikastaroak
boluntarioak. elkarte ezber-
dinetan parte hartzen duten 
boluntarioei zuzendutako ikas-
taroa arrasaten, azaroaren 

12an, 19an eta 26an, zapa-
tuetan. izena emateko udale-
ko Prebentzio zerbitzua.

bekak
mugikortasuna. uPV-eHu. 
atzerriko enpresetan 
praktikak egiteko 
mugikortasun bekak: elkano 
programa. tituludun berrien 
mugikortasuna
sustatzea dute helburu. 
epea: azaroaren 20a.

bbk museo bekak. beken 
helburua museoan 
ordezkatutako artista, lan eta 
bildumei buruzko azterketa 
eta ikerketak garatzea da. 
epea: azaroaren 15a.

Artea eta hezkuntza proiek-
tuak. oteiza museoak, altzu-
za museoan garatuko den 
hezkuntza proiektu baterako 
beka deitu du. azaroaren 4a.

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

goiena

mugikortasun eta azpiegitura 
diputatuari elkarrizketa egingo 
diote eneko azkarate eta arritxu 
barrusok. debagoienarekin lotu-
ra duten azpiegiturak eta bes-
telako gaiak izango dituzte hiz-
pide oñatiko diputatuarekin. 

Larraitz ugarte  
martitzenean 
'Magazinean'

'magazinea'
martitzena, 19:45ean
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Clotilde Morales aceiton. arrasaten, urriaren 27an. 88 urte.

angel Mardaras Cilartegui. bergaran, urriaren 27an. 67 urte.

Jesusa Muruamendiaraz garitano. bergaran, urriaren 28an. 83 urte.

Rufino Arana Ibaibarriaga. arrasaten, azaroaren 1ean. 74 urte.

M. Pilar agirrebalzategi arejolaleiba. oñatin, azaroaren 1ean. 69 urte.

Jose Maria arteaga goenaga. bergaran, urriaren 31n. 82 urte.

H i l Da kOa k

gorka eta Maddalen 
gorka arenaza eta maddalen barriola oñatiarrak gaur, egubakoitza, 
azaroak 4, ezkonduko dira. familiaren eta lagunen partetik, zorionak 
eta ondo ibili eztei-bidaian!

Jose Luis eta anita 
jose luis rodrigo eta anita etxe-
barriarteun 1961eko azaroaren 
4an ezkondu ziren. zapatu hone-
tan ospatuko dituzte urrezko 
ezteiak familiarekin batera. zorio-
nak eta urte askotarako!

urteurrena

 

arrasaten hil zen 2010eko azaroaren 4an, 44 urte zituela.

Elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan, azaroaren 6an, 
12:30ean, arrasateko san juan bataiatzailearen parrokian izango da.

—
Betiko izango zaitugu gogoan

elkartuko garen esperoan.

Felix 
salamanca Garicano

urteurrena

'iramendi'

gasteizen hil zen 2010eko azaroaren 3an, 68 urte zituela.

Elizkizunera joango zaretenoi, aldez aurretik 
eskerrik asko sendikoen izenean.

haren emaztea: puri tristan. seme-alabak: miguel angel eta laura; eta arantza. 
anai-arrebak: juan jose eta marina; luis eta pilar; Charo (jose antonio araneguiren 

alarguna); puy eta julian; manolo eta toñi; javier eta Carmen. iloba, osaba-izeba, 
lehengusu eta gainerako senideek dei egiten dizuete eta arren etor zaiteztela:

zapatuan, azaroaren 5ean, 19:00etan, arrasateko san Frantzisko 
elizan izango den lehen urteurreneko mezara.

Angel 
Otaduy Echevarria

esker ona

2011ko urriaren 27an hil zen, 67 urte zituela.

Bergaran, 2011ko azaroaren 4an.

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

—
Beti gogoan izango zaitugu.

Angel 
Mardaras Cilartegui

esker ona

manuel esnaolaren alarguna

oñatin hil zen 2011ko azaroaren 1ean, 69 urte zituela.

Oñatin, 2011ko azaroaren 4an.

hileta-elizkizunera etorritakoei eta 
samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

eskerrik asko sendikoen izenean.

Maria Pilar 
Agirrebalzategi Arejolaleiba

esker ona

2011ko urriaren 31n hil zen.

Bergaran, 2011ko azaroaren 4an.

lerro hauen bidez jose mariaren sendiak eskerrak eman 
nahi dizkizuegu bihotz-bihotzez horrenbeste eratan maitasuna

eta elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.

Jose Maria 
Arteaga Goenaga

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

GOIENAN EsKElA JArtZEKO 
DEItU EGUEN EGUErDIA BAINO lEHEN: 943 25 05 05.
EDO ZAtOZ OrDEZKArItZA BAtErA. ArrAsAtE 

goiena: otalora lizentziaduna 31. 
943 25 05 05. 
OñAtI
biklon publizitate agentzia: olakua 9. 
943 78 10 65.
ArEtxABAlEtA
goiena: durana 11. 
943 79 86 21. 
edo: basabe poligonoa eo5. 
943 25 05 05.
ArAMAIO
kintelena janaridenda: nardeaga 11. 
945 44 50 22.
ElGEtA 
ugari janari denda: andra mari plaza 2. 
943 76 80 98.
ANtZUOlA: 
itzar liburu denda: kalebarren 1. 
943 76 60 62.
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eta domeketan 12:00etatik 14:00e-
tara. 
azaroaren 4a, egubakoitza, aroztegi aretoan, 
18:00etan

eLgeta Perretxiko erakusketa
Plazan, herritarrek batutako 
perretxikoak ikusgai. 
azaroaren 6a, domeka, elgetako plazan, 
12:00etan

HitzaLDiak

bergara 'Hizkuntza, bideak eta 
zubiak' hitzaldia
Hizlaria Jon Sarasua izango da. 
Sarasuak ahots propioa du eus-
kalgintzan. Huhezin irakaslea da 

eta, horrez gain, hainbat koope-
razio-egitasmotan sartuta dago; 
besteak beste, Garabide elkar-
tean.
azaroaren 9a, eguaztena, irizar jauregian, 
19:00etan

arrasate 'Haur literatura eta 
hizkuntza afektiboaren arteko 
lotura' hitzaldia
Bularretik mintzora ekimenaren 
barruan Haur literatura eta hiz-
kuntza afektiboaren arteko lotu-
ra hitzaldia eskainiko du Juan 
Kruz Igarabide idazleak. 
azaroaren 9a, eguaztena, kulturaten, 18:00etan

antzuoLa Hitzaldia: 'internet: 
mundu irekia'
Erretiratuen elkarteak antolatuta.

azaroaren 9a, eguaztena, erretiratuen elkartean, 
17:30ean

besteLakoak

eLgeta erretiratuentzako 
gaztaina-erre jana
Elgetako Xalbadorpe elkarteak 
antolatuta. Bazkide guztiak dau-
de gonbidatuta. 
azaroaren 4a, egubakoitza, ozkarbi elkartean, 
18:30ean

eLgeta baso lana auzolanean
Egoarbitzako herri basoa auzo-
lanean garbitzeko dei egin du 
Udalak. 08:30ean Herriko Plazan 
elkartuko dira eta bertatik abia-

tuko dira Egoarbitzara. Eskatu 
dute, gainera, aukera izanez gero 
erreminta eramateko; esaterako, 
sasi-garbitzeko makinak. Jaki-
narazi dutenez, hamarretakoa 
Udalak ipiniko du. 
azaroaren 5a, zapatua, egoarbitza basoa, 
08:30ean

eLgeta bisita gidatua, lubakietara
Ezinbestekoa da aurrez izena 
ematea: 943 71 89 11 edo 943 79 64 
63 edo turismo@debagoiena.net. 
azaroaren 6a, domeka, espoloian, 10:00etan

aretXabaLeta on Jose Maria 
arizmendiarrietaren gaineko 
mahai-ingurua
Kooperatiben sorkuntzan zere-
san handia izan zuen On Jose 

Maria Arizmendiarrietaren gai-
neko mahai-ingurua egingo 
dute. 
azaroaren 7a, astelehena, arkupeko zaraia 
aretoan, 19:00etan

oñati 'Harriola Marriola' ipuin 
kontaketa 
Koldo Amestoy kontalariak ipui-
nak kontatuko ditu. Helduenda-
ko saioa da. Oñatin Harriola 
Marriola izeneko ipuin kontake-
ta eskainiko du.  
azaroaren 9a, eguaztena, liburutegian, 
19:00etan

zineMa

aretXabaLeta 'urte berri on, 
amona!' filma
Telmo Esnalek zuzendutako Urte 
berri on, amona! euskarazko 
filma emango dute. Sarrera 2 
euro da. 
azaroaren 4an eta 5ean, 22:00etan; azaroaren 
6an, 19:30ean; azaroaren 7an, 16:00etan. 
zaraia aretoan.

aretXabaLeta 'Cars 2' filma
Umeendako Cars 2 filma eskai-
niko dute. Sarrera, 2 euro. 
azaroaren 5a, zapatua, arkupeko zaraia aretoan, 
17:00etan

Deia

arrasate kantu Poteoa 
Portaloi kultura elkartearekin. 
azaroaren 4a, egubakoitza, portaloian, 19:30ean.

Musika

arrasate nothink eta Humus 
Nazioartean zeresan handia eman 
duen Nothink taldeak Hidden 
estate diskoa aurkeztuko du. 
Bidelagun Tolosako Humus tal-
dea izango dute euren rock meta-
leroarekin.  
azaroaren 4a, egubakoitza, gaztetxean, 
22:30ean

eLgeta esne beltza
Xabier Solanoren taldea Elgetan 
izango da. 
azaroaren 4a, egubakoitza, espaloia kafe 
antzokia, 22:30ean

antzuoLa txistularien kalejira
Domekeroko saioa. 
azaroaren 5a, zapatua, herrian zehar, 
10:00etan

arrasate 'Mujeres frontera' 
ikuskizuna
Lau abeslarik eskainiko dute 
Mujeres frontera ikuskizuna: 
Sara Van, Lou Garx, Chiqui Perez 
eta Roxana Riok. Ciudad Juare-
zen bizi den egoera salatzeko 
egindako ikuskizuna da. Oholtza 
gainean, Luis Fernandez, Jose 
Gomez eta Marcelo Gueblon ere 
arituko dira. Gainera, ikuskizu-
nean Yamila Jerez artistaren 90 
argazki eskainiko dituzte. 
azaroaren 5a, zapatua, amaia antzokian, 
20:00etan

arrasate  the Convicts, the 
Crackers eta Drop! taldeen 
kontzertua
Joan den martxoan Deposeko 
entsegu lokaletan jasandako 
lapurretei aurre egiteko kontzer-
tua. Arrasateko The Convicts 
eta Drop! eta Aretxabaletako The 
Crackers ariko dira zuzenean. 
Sarrera 2 euro da. 
azaroaren 5a, zapatua, arrasateko gaztetxean, 
22:00etan

oñati electric boys eta Jukebox 
Suediako Electric Boys taldeak 
2010ean argitaratutako And them 

boys done swand diskoa aurkez-
tuko du Oñatiko gaztelekuan. 
Haien aurretik Arrasateko Juke-
box taldeak rock-and-roll doinuak 
eskainiko ditu. 
azaroaren 5a, zapatua, gaztelekuan, 22:30ean

bergara Mod time eta DJ Mr klin
Bergarako Tartufon pop mod 
eta swin gaua egingo dute. Mod 
Time eta DJ Mr. Klinek jardun-
go dute aretoan. Sarrera eta 
kaña 8 euro da. 
azaroaren 5a, zapatua, tartufon, 23:30ean

oñati Musika bandaren kontzertua
Oñatiko musika bandaren kon-
tzertua 12:45ean Santa Anan. 
Egitaraua: Molarri Club, Oregon, 
La gran via, Piratas del Caribe 
eta Abba Gold. 
azaroaren 6a, domeka, santa ana antzokian, 
12:45ean

antzerkia

bergara 'baginaren 
bakarrizketak' antzezlana
Kutxaren laguntzarekin eskaini-
tako antzezlana izango da. Bagi-
naren bakarrizketak helduenda-
ko emanaldia da. 
azaroaren 4a, egubakoitza, zabalotegi aretoan, 
22:00etan

erakusketak

bergara Luis Laskurainen lanak
Aroztegi aretoan zabalduko du 
Luis Laskurainek erakusketa. 
Martitzenetik egubakoitzera  
18:00etatik 20:30era egongo da 
zabalik; zapatuetan 12:00etatik 
14:00etara eta 18:00etatik 20:30era; 

mujeres frontera

arrasate 'Mujeres frontera'
Lau abeslarik eskainiko dute 
Mujeres frontera ikuskizuna: 
Sara Van, Lou Garx, Chiqui 
Perez eta Roxana Riok. Ciudad 
Juarezen bizi den egoera sala-
tzeko egindako ikuskizuna 
da. Gainera, lau abeslariek 
kantatzen duten bitartean 
Yamila Jerez artistaren 90 
argazki eskainiko dituzte.
bihar, zapatua, amaian, 20:00etan 

gaztemaniak

oñati electric boys
Suediako Electric Boys taldeak 2010ean argitaratutako And 
them boys done swand diskoa aurkeztuko du Oñatiko gazte-
lekuan. Haien aurretik Arrasateko Jukebox taldeak rock-and
-roll doinuak eskainiko ditu.
bihar, zapatua, oñatiko gaztelekuan, 22:30ean.

mysPaCe

eLgeta esne beltza taldearen festa
Xabi Solanoren Esne Beltza taldeak dantzan jarriko du Espa-
loia ska, soul eta reggae doinuekin. Ez da Espaloian joko 
duten lehenengo aldia. Sarrerak 10 eurotan (aurrez 8 euro) 
eta bazkideendako 7 eurotan daude salgai.
gaur, egubakoitza, espaloian, 22:30ean

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

non-zer azaroa 4
azaroa 10

mysPaCe

arrasate nothink
Nazioartean oihartzun han-
dia lortu duen Madrilgo 
Nothink taldeak Hidden esta-
te diskoa aurkeztuko du 
Arrasateko gaztetxean. Bide-
lagun Tolosako Humus taldea 
izango dute, rock metaleroa 
jota. Kooltur Ekintza taldeak 
antolatu du kontzertua.
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 
22:30ean

zinEmA
arrasate

AMAIA ANtZOKIA

La Deuda
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

Four Lions
martitzena: 20:30.

otra pelicula de 
huevos y un pollo
domeka: 17:00

oñati
KUltUrA EtxEA

La deuda
egub. eta zap.: 22:30.
domekan: 19:30, 22.30.
astelehena: 19:30

Los pinguinos el sr. 
Poper
zap. eta dom.: 17:00.

eLgeta
EsPAlOIA

Paul
eguaztena: 21:30.

eibar
COlIsEO 1

tiburon 2D. La presa
egubakoitza: 22:30.
zapatua: 17:00.

sin salida
zapatua: 19:45, 22.30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30

COlIsEO 2

Como acabar con tu 
jefe
egub. eta astel.: 22:30
zapatua: 19:45, 22:30.
domekan: 20:00

katu bat Parisen
zap. eta dom.: 17:00

COlIsEO ANtZOKIA

tiburon 2D. La presa
zapatuan: 19:45, 22.30.
domekan: 20:00.
astelehena: 20:30

Las aventuras de 
tintin 3D
domekan: 17:00

gasteiz
GUrIDI

Las aventuras de 
tintin 3D
egubakoitza: 22:30,
zapatutik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.
el arbol de la vida 
17:15.
bertsolari
17:50, 22:30
eva
17:45, 22:30
no habra paz para los 
malvados
20:00
Marginal Call
17:30, 20:00, 22:30.
Mientras duermes
17:30, 20:00, 22:30.
un golpe de altura
17:30, 20:00, 22:30.
urte berri on, amona!
16:50.
tiburon 3D, la presa
18:45, 20:30, 22:30.

FlOrIDA

Criadas y señoras
17:00, 19:45, 22.30.
el niño de la bicicleta
17:30, 20:00, 22.30
La voz dormida
18:00, 20:15, 22:30
Habemus Papam
18:00, 20:15, 22.30.
un gato en Paris (eus.)
zapatutik eguenera: 
17:30
another Year
zapatutik eguenera: 
20:00, 22:30.
Las aventuras de 
tintin 3D
18:00, 20:15, 22:30
Melancolía
17:30, 20:00, 22.30.

BOUlEvArD

eva
16:20, 18:20.
Mientras duermes
20:20, 22.35.
egub. eta zap., baita: 0:45.

un golpe de altura
16:00, 18:10, 20:25, 
22.40.
egub. eta zap., baita: 0:50.
Johnny english 
returns
16:15, 18:15, 20:15, 
22:20.
La Cosa (the thing)
22.20, 0:30.
egub. eta zap., baita: 0:30
Las aventuras de 
tintin 3D
15:50, 18:00, 20:10, 
22.20.
sin salida
17:00
La voz dormida
19:15, 22.15.
tiburon, la presa
16:15, 18:15, 20:20, 
22.25.
egub. eta zap., baita:  0:30
Las aventuras de 
tintin 3D
15:50, 18:05, 20:15, 
22:25.
egub. eta zap., baita: 0:45.
Las aventuras de 
tintin 3D
16:10, 18:20, 20:30, 
22.45.
Detras de las paredes
16:20, 18:20, 20:20, 
22:20.
egub. eta zap., baita: 0:35
Verbo
16:10, 18:10, 20:10, 
22:10.
egub. eta zap., baita: 0:20.
Criadas y señoras
16:15, 19:00, 22:00.
egub. eta zap. baita: 0:40.
Contagio
16:00, 18:15.
Paranormal activity 3
20:25, 22.25.

GOrBEIA

tiburon. La presa
20:00.
zap. eta dom., baita: 16:00
tiburon. La presa. 3D
18:00, 22:00.
Detras de las paredes
18:20, 20:20, 22:20.
egub. eta zap., baita: 0:20
zap. eta dom., baita: 16:20

un golpe de altura
17:50, 20:00, 22:10.
egub. eta zap., baita: 0:20.
zap. eta dom., baita: 15:40.

Verbo
18:25, 20:25, 22:25.
egub. eta zap., baita: 16:25.
zap. eta dom., baita: 0:25

Footlose
17:50, 20:05.
zap. eta dom., baita: 15:35.

Las aventuras de 
tintin
18:00, 19:00, 20:30, 
21: 30, 22:40.
zap. eta dom., baita: 15:30, 
16:30.

Contagio
20:20, 22:30.
egub. eta zap., baita: 0:40.

Criadas y señoras
18:45, 21:30.
egub. eta zap., baita: 0:15
zap. eta dom., baita: 16:00.

La voz dormida
22:20.
egub. eta zap., baita: 0:45.

no habra paz para los 
malvados
19:50, 22:10.
egub. eta zap., baita: 0:30.

Phineas y ferb
17:45.
zap. eta dom., baita: 16:00

Margin Call
19:30, 21:45.

La cosa
18:00
zap. eta dom., baita: 15.45

sin salida
19:50, 20:15, 22.30
egub. eta zap., baita: 0:45.

Johnny english 
returns
17:50.
zap. eta dom., baita: 15:50.

Mientras duermes
19:50, 22:00
egub. eta dom., baita: 0:10.

eva
18:15.
zap. eta dom., baita: 16:15.

Dime con cuantos
17:40.
zap. eta dom., baita: 15:30

opera met
17:00

ANtONIO ZAbAlA

Dardenne anaiak oso 
ezagunak dira 
zinemaldietan, batez ere 

Canneskoan. Han, La promesa, 
Rosetta eta El hijo-rekin sari 
ugari eskuratu dituzte. 
Azkeneko lanarekin, El niño de la 
bicicleta-rekin, epaimahaiaren 
sari nagusia lortu dute. Euren 
filmak apaindura gutxikoak dira, 
zuzenak, laburrak. Kasu 
honetan, haur baten istorioa 
kontatzen du, haurtzarotik 
nerabezarora pausoa ematen 
dabilen mutikoarena. Ez du 
amarik, aitak alde egin du eta 
harrera zentro baten bizi da. 
Emakume bat haurraren babesik 
ezaz errukitzen da eta aste 
bukaeretan etxera eramaten du. 
Bien arteko harremana ez da 
erraza izango: haurrak bere aita 
bilatu nahi du, egunero korrika 
edo bizikletan etengabe dabil 
eta ondo antzeman ditzakegu 
barruan duen amorrua eta haren 
izaera zakarra. Hor dago mamia: 
emakumea haurraren bidea 
argitu nahian eta haurra 
galduta, bizitzan ze bide 
aukeratu jakin gabe. 

Haurra filmaren ia eszena 
guztietan dago. Kamerak haren 
mugimenduak jarraitzen ditu, 
bizikletan, korrikan, haurraren 

egonezina islatu nahian. 
Jasaten dituen kolpe fisikoak 
eta moralak ikusten ditugu, 
baina drama guztia nahiko modu 
egunerokoan azalduta dago. 
Hau da, ez dira gauzak askorik 
nabarmentzen, bizitzan 
gertatzen diren gauzak dira eta 
naturaltasunez eta modu 
zuzenean agertzen dira. 
Batzuek aipatu dute filmak 
baduela alegien eta ipuinen 
ukitua. Eta bai, egia da auzoko 
gune ezkutuetan mugitzen diren 
gazte taldeek badutela ipuinen 
protagonistek jasaten duten 
tentazioen rola. Agian, eszena 
horiek ez dira filmeko onenak, 
baina balio dute emakumearen 
eta haurraren arteko 
harremanak oztopatzeko. Eta 
haien arteko eszenak ederrak 
dira. Bien arteko harremanetan 
izaten diren pauso guztiak bere 
puntuan daude. Zuzendariek 
ondo islatzen dute harremana: 
zuzen eta ziur. Dramatik gertu, 
baina itxaropenari begira.

Bidea aurkitzen
kRiTikA

eL niño De La biCiCLeta  
zuzendaria: jean-pierre eta luc dardenne.

Herrialdea: belgika.
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Biltegiko prezioak. Deskontu handiak. Kooperatibistendako prezio bereziak.
Sukalde altzariak: proiektua eta aurrekontua DOAN. Konpromiso barik.
Zatoz eta ezagut gaitzazu. Kataide poligonoan 3, Roneo ondoan.

ALMACENES ARRASATE
FAgOR, ASpeS, eDeSA eta MeRKATUKO MARKARIK ONeNAK. 
etxetresnetan sekulako eskaintzak! 
Orain erosi, eta ordaindu sei hilabetean interes barik.

europar Batasunaren arautegiak ezartzen 
duen bataz besteko energia kontsumoaren 
araberako energia aurreztea.

A++

1200 b/min
6 Kg 

Sailkapen energetikoa

315 e
3F-2612 GarBiGailua

A+

1000 b/min
6 Kg 

Sailkapen energetikoa

285 e
alF 1106 GarBiGailua

A+ Sailkapen energetikoa

395 e
2lF-013SX ONTZi-GarBiGailua

1440
x
545
x
600

Sailkapen energetikoa

310 e
ZeN-F211 hOZKailua

A+

1850 
x 
600 
x 
600

7

Sailkapen energetikoa
NO FrOST

575 e
FFJ-6725 hOZKailua

A+

2000 
x 
600 
x 
600

7

Sailkapen energetikoa
NO FrOST

675 e
FFK-6835X hOZKailua

A+

385 e

A+++

1200 b/min
7 Kg 

Sailkapen energetikoa

l-72750 GarBiGailua

430 e

A+++

1200 b/min
8 Kg 

Sailkapen energetikoa

F-2812 GarBiGailua

A Sailkapen energetikoa

625 e

laBe pirOliTiKOa hOlly-hp5X
iNDuKZiO plaKa hOlly-i3S

A+ Sailkapen energetikoa

360 e

STa 1410 B/N laBea eTa 
BiTrOZeramiKa

"BriTa" 
Opari

eta domeketan 12:00etatik 14:00e-
tara. 
azaroaren 4a, egubakoitza, aroztegi aretoan, 
18:00etan

eLgeta Perretxiko erakusketa
Plazan, herritarrek batutako 
perretxikoak ikusgai. 
azaroaren 6a, domeka, elgetako plazan, 
12:00etan

HitzaLDiak

bergara 'Hizkuntza, bideak eta 
zubiak' hitzaldia
Hizlaria Jon Sarasua izango da. 
Sarasuak ahots propioa du eus-
kalgintzan. Huhezin irakaslea da 

eta, horrez gain, hainbat koope-
razio-egitasmotan sartuta dago; 
besteak beste, Garabide elkar-
tean.
azaroaren 9a, eguaztena, irizar jauregian, 
19:00etan

arrasate 'Haur literatura eta 
hizkuntza afektiboaren arteko 
lotura' hitzaldia
Bularretik mintzora ekimenaren 
barruan Haur literatura eta hiz-
kuntza afektiboaren arteko lotu-
ra hitzaldia eskainiko du Juan 
Kruz Igarabide idazleak. 
azaroaren 9a, eguaztena, kulturaten, 18:00etan

antzuoLa Hitzaldia: 'internet: 
mundu irekia'
Erretiratuen elkarteak antolatuta.

azaroaren 9a, eguaztena, erretiratuen elkartean, 
17:30ean

besteLakoak

eLgeta erretiratuentzako 
gaztaina-erre jana
Elgetako Xalbadorpe elkarteak 
antolatuta. Bazkide guztiak dau-
de gonbidatuta. 
azaroaren 4a, egubakoitza, ozkarbi elkartean, 
18:30ean

eLgeta baso lana auzolanean
Egoarbitzako herri basoa auzo-
lanean garbitzeko dei egin du 
Udalak. 08:30ean Herriko Plazan 
elkartuko dira eta bertatik abia-

tuko dira Egoarbitzara. Eskatu 
dute, gainera, aukera izanez gero 
erreminta eramateko; esaterako, 
sasi-garbitzeko makinak. Jaki-
narazi dutenez, hamarretakoa 
Udalak ipiniko du. 
azaroaren 5a, zapatua, egoarbitza basoa, 
08:30ean

eLgeta bisita gidatua, lubakietara
Ezinbestekoa da aurrez izena 
ematea: 943 71 89 11 edo 943 79 64 
63 edo turismo@debagoiena.net. 
azaroaren 6a, domeka, espoloian, 10:00etan

aretXabaLeta on Jose Maria 
arizmendiarrietaren gaineko 
mahai-ingurua
Kooperatiben sorkuntzan zere-
san handia izan zuen On Jose 

Maria Arizmendiarrietaren gai-
neko mahai-ingurua egingo 
dute. 
azaroaren 7a, astelehena, arkupeko zaraia 
aretoan, 19:00etan

oñati 'Harriola Marriola' ipuin 
kontaketa 
Koldo Amestoy kontalariak ipui-
nak kontatuko ditu. Helduenda-
ko saioa da. Oñatin Harriola 
Marriola izeneko ipuin kontake-
ta eskainiko du.  
azaroaren 9a, eguaztena, liburutegian, 
19:00etan

zineMa

aretXabaLeta 'urte berri on, 
amona!' filma
Telmo Esnalek zuzendutako Urte 
berri on, amona! euskarazko 
filma emango dute. Sarrera 2 
euro da. 
azaroaren 4an eta 5ean, 22:00etan; azaroaren 
6an, 19:30ean; azaroaren 7an, 16:00etan. 
zaraia aretoan.

aretXabaLeta 'Cars 2' filma
Umeendako Cars 2 filma eskai-
niko dute. Sarrera, 2 euro. 
azaroaren 5a, zapatua, arkupeko zaraia aretoan, 
17:00etan

Deia

arrasate kantu Poteoa 
Portaloi kultura elkartearekin. 
azaroaren 4a, egubakoitza, portaloian, 19:30ean.

Musika

arrasate nothink eta Humus 
Nazioartean zeresan handia eman 
duen Nothink taldeak Hidden 
estate diskoa aurkeztuko du. 
Bidelagun Tolosako Humus tal-
dea izango dute euren rock meta-
leroarekin.  
azaroaren 4a, egubakoitza, gaztetxean, 
22:30ean

eLgeta esne beltza
Xabier Solanoren taldea Elgetan 
izango da. 
azaroaren 4a, egubakoitza, espaloia kafe 
antzokia, 22:30ean

antzuoLa txistularien kalejira
Domekeroko saioa. 
azaroaren 5a, zapatua, herrian zehar, 
10:00etan

arrasate 'Mujeres frontera' 
ikuskizuna
Lau abeslarik eskainiko dute 
Mujeres frontera ikuskizuna: 
Sara Van, Lou Garx, Chiqui Perez 
eta Roxana Riok. Ciudad Juare-
zen bizi den egoera salatzeko 
egindako ikuskizuna da. Oholtza 
gainean, Luis Fernandez, Jose 
Gomez eta Marcelo Gueblon ere 
arituko dira. Gainera, ikuskizu-
nean Yamila Jerez artistaren 90 
argazki eskainiko dituzte. 
azaroaren 5a, zapatua, amaia antzokian, 
20:00etan

arrasate  the Convicts, the 
Crackers eta Drop! taldeen 
kontzertua
Joan den martxoan Deposeko 
entsegu lokaletan jasandako 
lapurretei aurre egiteko kontzer-
tua. Arrasateko The Convicts 
eta Drop! eta Aretxabaletako The 
Crackers ariko dira zuzenean. 
Sarrera 2 euro da. 
azaroaren 5a, zapatua, arrasateko gaztetxean, 
22:00etan

oñati electric boys eta Jukebox 
Suediako Electric Boys taldeak 
2010ean argitaratutako And them 

boys done swand diskoa aurkez-
tuko du Oñatiko gaztelekuan. 
Haien aurretik Arrasateko Juke-
box taldeak rock-and-roll doinuak 
eskainiko ditu. 
azaroaren 5a, zapatua, gaztelekuan, 22:30ean

bergara Mod time eta DJ Mr klin
Bergarako Tartufon pop mod 
eta swin gaua egingo dute. Mod 
Time eta DJ Mr. Klinek jardun-
go dute aretoan. Sarrera eta 
kaña 8 euro da. 
azaroaren 5a, zapatua, tartufon, 23:30ean

oñati Musika bandaren kontzertua
Oñatiko musika bandaren kon-
tzertua 12:45ean Santa Anan. 
Egitaraua: Molarri Club, Oregon, 
La gran via, Piratas del Caribe 
eta Abba Gold. 
azaroaren 6a, domeka, santa ana antzokian, 
12:45ean

antzerkia

bergara 'baginaren 
bakarrizketak' antzezlana
Kutxaren laguntzarekin eskaini-
tako antzezlana izango da. Bagi-
naren bakarrizketak helduenda-
ko emanaldia da. 
azaroaren 4a, egubakoitza, zabalotegi aretoan, 
22:00etan

erakusketak

bergara Luis Laskurainen lanak
Aroztegi aretoan zabalduko du 
Luis Laskurainek erakusketa. 
Martitzenetik egubakoitzera  
18:00etatik 20:30era egongo da 
zabalik; zapatuetan 12:00etatik 
14:00etara eta 18:00etatik 20:30era; 

mujeres frontera

arrasate 'Mujeres frontera'
Lau abeslarik eskainiko dute 
Mujeres frontera ikuskizuna: 
Sara Van, Lou Garx, Chiqui 
Perez eta Roxana Riok. Ciudad 
Juarezen bizi den egoera sala-
tzeko egindako ikuskizuna 
da. Gainera, lau abeslariek 
kantatzen duten bitartean 
Yamila Jerez artistaren 90 
argazki eskainiko dituzte.
bihar, zapatua, amaian, 20:00etan 

gaztemaniak

oñati electric boys
Suediako Electric Boys taldeak 2010ean argitaratutako And 
them boys done swand diskoa aurkeztuko du Oñatiko gazte-
lekuan. Haien aurretik Arrasateko Jukebox taldeak rock-and
-roll doinuak eskainiko ditu.
bihar, zapatua, oñatiko gaztelekuan, 22:30ean.

mysPaCe

eLgeta esne beltza taldearen festa
Xabi Solanoren Esne Beltza taldeak dantzan jarriko du Espa-
loia ska, soul eta reggae doinuekin. Ez da Espaloian joko 
duten lehenengo aldia. Sarrerak 10 eurotan (aurrez 8 euro) 
eta bazkideendako 7 eurotan daude salgai.
gaur, egubakoitza, espaloian, 22:30ean

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

non-zer azaroa 4
azaroa 10

mysPaCe

arrasate nothink
Nazioartean oihartzun han-
dia lortu duen Madrilgo 
Nothink taldeak Hidden esta-
te diskoa aurkeztuko du 
Arrasateko gaztetxean. Bide-
lagun Tolosako Humus taldea 
izango dute, rock metaleroa 
jota. Kooltur Ekintza taldeak 
antolatu du kontzertua.
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 
22:30ean
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Eraman dotoretasuna zure etxera

Zubillaga auzoa 1
OÑATI
Tel.: 943 71 63 22
Faxa: 943 78 15 51

ArrItxU bArrUsO  |  oñati

Fardelezko tartak egiten dira 
enkarguz dioten kartelak ager-
tu dira azkenaldian Oñatiko 
kaleetan. Zer izango dira, ba, 
fardel-tarta horiek? Eta nor dago 
kartel horien atzean? Paperean 
ageri den telefono zenbakira 
deitu eta Aitziber Iglesiasek 
atsegin handiz eman dizkigu 
xehetasun guztiak. 

Jaioberriei opari egiteko 
fardel-tartak egiten ditu, eta, 
antza denez, ideia berritzaile 
hori arrakasta handia izaten 
ari da. "Duela bi hilabete ingu-
ru hasi nintzen fardel-tartak 
egiten. Niri horrelako bat opa-
ri egin zidaten eta oso ideia 
originala irudi zitzaidan. Ni neu 
Zarautzen bizi naiz, baina fami-
lia daukat Oñatin; beraz, lotura 
daukat Debagoienarekin".

Opari pertsonalizatua 
Lagun eta senitartekoendako 
opari gisa hasi zen fardel-tartak 
egiten Aitziber Iglesias, baina, 
apurka-apurka, haren artelanak 
gero eta ezagunagoak egiten ari 
direla kontatu digu: "Oso pozik 
nago izaten ari diren erantzu-
narekin. Egia esan, oso opari 
originala da, horrelako momen-
tu berezi batean emateko apro-

posa. Gainera, nork bere nahie-
tara eta aurrekontura molda 
dezake oparia. Izan ere, fardel
-tarta oinarria litzateke eta gero 
oparitxoak gehitzen dizkiot horri: 
peluxe bat, adur-zapia, bodya, 
toalla txikia, silikonazko goila-
rea, sonajeroa, jaboia, kolonia, 
txupetea, biberoia...". 

Opari guztiak ez dira agerian 
geratzen, beraz; Iglesiasek berak 
esaten duen moduan, epe luze-
rako oparia da, tarta zabaltzen 
den neurrian gauza berriak 
agertzen dira-eta Prezioa, nos-
ki, gehitutako oparitxoen ara-
berakoa izaten da, baina, batez 
beste, 70 euro inguru izaten 
da (argazkian ageri dena, esa-
terako). 

moda berria sortzeko asmoz
Aitziber Iglesias ez da geldik 
egoten den horietakoa eta azken 
bi hilabete hauetan han eta 
hemen zabaldu du bere idea. 
www.regalosoriginalesparabebes.
blogspot.com webgunea ireki 
du eta hainbat enpresarekin 
harremanetan jarri da produk-
tuen berri emateko. Argi dau-
ka bere tartek etorkizun handia 
dutela: "Ez dakit oraindik modan 
dauden, baina dakidana da 
modan jarriko ditudala".Aitziber Iglesias, fardel-tarta bat eskuetan dela.  |   regalosoriginalesParabebes

aitziber iglesiasek fardel-tartak egiten ditu jaioberriei opari egiteko; arrakasta handia dutela dio

denetariko oparitxoak gehitzen dizkio tartari: txupetea, biberoia, bodya, kolonia, sonajeroa...

esne-gain eta txokolate bako tartak
b u k at z e kO

IDOIA  
EtxEbErrIA

A
urrerapena?", esan dit 
baserritarrak. "Lehen 
ez genuen urik etxean, 
baina ura debalde zen". 

Etxetik oso gertu zuten iturria. 
Ez zaio ondo iruditzen naturak 
emandakoa kobratzea. "Zaborrik 
ere ez dut sekula atera nik, eta 
hori ere pagatu egin behar!". 
Baserrian dena aprobetxatzen 
dela dio. Lehen, inork ez zuen 
ezer botatzen. "Behin Garbigu-
nera joan nintzen, aulki bat 
ikusi nuen, eta ez zidaten har-
tzen utzi! Debekatuta dagoela!". 
Hori ere ez du ulertzen. 

Zer eta nola birziklatu… 
eztabaida horrekin gabiltza. 
Ahalik eta gehien birziklatu 
behar da, ados. Baina hori 
bezain inportantea da ahalik 
eta zabor gutxien sortzea, ala? 
Behar duguna bakarrik eros-
tea gure esku dago, egia. Bai-
na inguruak ez du laguntzen: 
zer egin erosi eta urtebetera 
mobila ez badabil? Gutxiene-
ko iraupena exijitu beharko 
liekete ekoizleei. Bost urteko 
garantia izatea, adibidez. 

Hori zaila da, bale. Kon-
tsumoaren gurpila geratzea. 
Baina bada erraz egin daitekeen 
zerbait: berrerabiltzea. Tru-
keguneak sor daitezke, erabil-
tzen ez ditugun objektuak hara 
eramateko. Pantaila lauko 
telebista erosi duzula? Ba era-
man zaharra hara! Arropa, 
liburuak, altzariak, bizikletak, 
jostailuak... zernahi truka dai-
teke. Zuretzat zaharra dena 
berria izango da niretzat.

Aurrerapenaren 
kontra

a z k e n  b e r b a


