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lEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Etziko hauteskundeetan, Espai-
niako legebiltzarra osatzen duten 
bi ganberetako kideak aukeratuko 
ditugu. Hego Euskal Herriak 23 
diputatu izango ditu Kongresuan, 
eta 16 kide Senatuan. 

espainiako botere 
legegileak eratzeko
Espainiako Gorteetarako hautes-
kundeak dira azaroaren 20koak. 
Diputatuen Kongresuak eta Sena-
tuak osatzen dituzte Gorteak, eta 
Espainiako botere legegileak dira. 
Gorteei dagozkie honako eginbeha-
rrak: aurrekontuak onartu, Espai-
niako Gobernua kontrolatu eta 
Espainiako Konstituzioak ematen 
dizkien beste hainbat betebehar. 
Gorteek bozkatzen dute Espainia-
ko Gobernuko presidentea.

Espainiako lehenengo Gorteak 
1977an aukeratu ziren eta 1978ko 
Konstituzioa egin zuten. Konsti-
tuzioa onartu zenetiko 10. hau-
teskundeak dira hauek.

Kongresuko eta Senatuko kide 
berriek abenduaren 13an egingo 
dute eraketa-batzarra. 

Sei diputatu 
aukeratuko ditugu
Kongresuak 350 diputatu ditu. 
Hego Euskal Herriko eta Espai-
niako lurraldeen artean, honela 
banatzen dira: lurralde edo pro-
bintzia bakoitzak, gutxienez, bi 
diputatu izan behar ditu; Zeutak 
eta Melillak bana aukeratzen dute, 
eta gainerako 248 diputatuak 
lurralde edo probintzia guztien 
artean banatzen dira, probintzia 
bakoitzaren populazioaren ara-
bera. Hauteskundeak deitzen 
dituen Errege-Dekretu berak 
zehazten du lurralde bakoitzak 
zenbat diputatu aukeratuko dituen. 
Hala, Gipuzkoak sei diputatu 
aukeratuko ditu oraingoan.

Senatuak ez du kide 
kopuru finkorik
Espainiako lurralde-ordezkari-
tzarako ganbera da Senatua. Bere 
funtzio batzuk hauek dira: legeak 
onartzeko zein Estatuko aurre-
kontu orokorrak onartzeko pro-
zesuetan parte hartzea, Estatuko 
aurrekontu orokorren onarpenean 
ere parte hartzea, Gobernuaren 
kontrol politikoa egitea eta denon 
intereserako gaien inguruan 
informatzea eta ikertzea.

Senatuak ez du kide kopuru 
finkorik. 2008-2011 legealdian, 264 
senatari izan ziren, eta hurrengo 
legealdian, 266 izango dira.

Bi modutara aukeratzen dira 
senatariak, eta 208 dira domekan 
aukeratzen direnak: Hego Euskal 
Herrian, lurralde bakoitzeko lau 
senatari. Kongresurako hautes-
kundeetan ez bezala, norbanakoen 
alde bozkatzen da kasu honetan, 
eta norberak hautagai bat, bi edo 
hiru aukera ditzake.

Beste 58 senatari erkidegoe-
tako legebiltzarrek aukeratzen 
dituzte: bat erkidego bakoitzeko, 
eta beste bat erkidego horrek duen 
milioi biztanle bakoitzeko.

botoak askotariko 
'balioak' izan ditzake
Kongresuko eserlekuak D'Hondt 
Arauaren arabera banatzen dira. 
Horrek nahastea sortzen du jen-
de askorengan; araua korapilatsua 
da eta itxuran harrigarriak diren 
proportzioak sor ditzake.

Honela funtzionatzen du 
D'Hondt arauak: lehenengo, zir-
kunskripzio edo barruti bakoi-
tzean emandako baliozko botoen 
%3 baino gutxiago jaso dituzten 
hautagaitzak baztertu egiten dira; 
gero, handitik txikira, zutabe 
baten jartzen dira gainerako 
alderdiek lortu dituzten boto 
kopuruak; segidan, hautagai edo 
alderdi bakoitzak lortu duen boto 
kopurua zatitzen joaten da (1, 2, 
3…), eta zatitzaile handiena barru-
ti horri dagozkion jesarleku kopu-
rua izango da. Bukatzeko, zati-
dura handiena lortu duen alder-
diari jesarleku bat ematen zaio; 
bigarren zatidura handiena lor-
tu duenari, beste bat; hirugarren 
handiena lortu duenari, beste 
bat…denak banatu arte. 

D'Hondt Araua edo Metodoa 
Victor d'Hondt legelari belgikarrak 
asmatu zuen XIX. mendean. 
Herrialde askotan erabiltzen da. 
Hego Euskal Herrian eta Espai-
nian, lurralde edo probintzia 
bakoitzeko emaitzei aplikatzen 
zaie, nahiz eta lurralde horreta-

tik kanpo ere aurkezten diren 
alderdiak izan tartean.

Biztanle kopuruaren arabera, 
ez da gauza bera lurralde txiki 
baten edo handi baten bozkatzea: 
Madrilen, 100.000 boto inguru 
beharko dira Kongresuan jesar-
leku bat lortzeko, baina lurralde 
txiki baten, 19.000 botorekin nahi-
koa da. Horregatik, Espainia osoan 
aurkezten diren alderdiendako 
oso garrantzitsuak izaten dira 
gutxi populatutako probintzietan 
emaitza onak lortzea.

Baina, horregatik, gutxi popu-
latutako probintzia baten erraza-
goa da norberak emandako botoak 
eraginik ez izatea: izan ere, boto 
gutxiago egongo direnez, arrisku 
handiagoa dago norbere botoa 
boto baliodunen %3aren azpitik 
geratzeko. EAEn, alderdi batek 
botoen %18 edo %20 inguru behar 
du jesarleku bat lortzeko.

boto zuriak, alderdi 
handien onerako
Boto zuria ere baliozko botoa 
da. Zuriz bozkatzeko, hauteston-
tzian gutunazal itxia hutsik sar-
tu behar da. 

Boto zuri asko jasoko balira, 
alderdi politikoei arreta-deia 
izango litzateke. Baina hori ger-
tatzeko moduko kopururik ez da 
inoiz egon. Hala, D'Hondt araua 
aplikatuz gero, alderdi bozkatue-
nek aukera handiagoak dituzte 
jesarlekua lortzeko, eta alderdi 
txikiek, aukera txikiagoak.

norberak sartuko ditu 
botoak ontzietan
Hauteslekuak 09:00etan irekiko 
dituzte jendearendako. Norberak 
dagokion hauteslekuan eta 
mahaian bozkatu behar du.

Hautesleak banan-banan aur-
keztu behar dira mahai aurrean 
eta mahaiko presidenteari izen
-abizenak esan behar dizkio. Boka-
lek eta interbentoreek haren izen
-abizenak eta bozkatzeko eskubidea 
egiaztatuko dute. Hautesleak pre-
sidenteari gutunazal edo gutuna-
zalak emango dizkio, eta presiden-
teak ozen esango du hauteslearen 
izen-abizena eta "Bozkatzen du" 
gaineratu. Orduan, gutunazalak 
itzuli behar dizkio hautesleari, eta 
berak bere eskuz sartuko ditu 
ontzian edo ontzietan. 

Hego euskal Herriak 23 diputatu aukeratuko ditu

bi ontzi egongo dira: kongresurako eta senaturako

ailegatu da 
hauteskunde 
aurretik zalantzak 
argitzeko unea

Bergarako hautesleku baten bozkatzen, 2008ko hauteskundeetan.  |   josetxo arantzabal

BozkAtzeko 84 mAhAi deBAGoieneAn

herria bozkatzeko eskubideaz hauteslekuak hautes-mahaiak

Antzuola 1.745 1 2

Aramaio 1.195 1 2

Aretxabaleta 5.331 1 7

Arrasate 17.856 6 32

bergara 11.871 5 19

Elgeta 927 1 1

Eskoriatza 3.214 1 4

leintz gatz. 199 1 1

Oñati 8.818 5 16

datuak

Bailaran, 10 alderdi 
politikoren artean aukeratu 
dezakegu.

10
alderdi

eAeko zerrendetan, 
denetara, 11 hautagai 
debagoiendar daude.  

11
debaGoiendar

debagoienean, 2008an 
baino 710 lagun gutxiago 
daude erroldan; orduan, 
51.866 hautesle zeuden.

710
Pertsona GutxiaGo
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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 

bailarakoak eaeko 
hiru lurraldeetan
Debagoieneko 11 lagun daude 
Amaiur, EAJ, PSE, PP, Ezker 
Anitza eta Equo alderdien zerren-
detan. Gehienak Gipuzkoako 
zerrendetan daude: Amaiurren 
zerrenda-burua, Kongresurako, 
Maite Aristegi bergararra da; 
Esther Larrañaga eta Joseba 
Ugalde arrasatearrak 1. ordezkoa 
eta 3.a dira, hurrenez hurren. 
EAJtik, Senaturako, Lorea Lea-
nizbarrutia aretxabaletarra 
zerrenda-burua da, eta Arrasa-
teko zinegotzi Juan Karlos Gari-
tano, Senaturako 2. hautagaiaren 
ordezkoa. Ezker Anitza alderdian 
bi debagoiendar daude Kongre-
surako zerrendan: Isabel Salud 
bergararra 3.a da, eta Juan Luis 
Merino eskoriatzarra, 6.a. PSE
-EEk Senaturako 3. hautagai 
moduan du Blanca Roncal.

Araban, Izaskun Moiua oña-
tiarra EAJren 3. hautagaia da 
Senaturako, eta Itziar Lamarain 
arrasatearra, PPren Senaturako 
lehenengo hautagaiaren 2. ordez-
koa. Bizkaian, Junkal Arruti 
bergararra Equoko zerrenda-bu-
rua da.

australian, derrigorrez 
bozkatu behar dute
Herrialde batzuetan, ofizialki 
derrigorrezkoa da botoa ematea, 
baina, praktikan, ez da zigorrik 
ipintzen: adibidez, Frantzian, 
Italian edo Grezian.

Beste herrialde askotan, ordea, 
praktikara eramaten da derri-
gortasun hori eta diru-zigorrak, 
kartzela-zigorrak edo bestelako 
zigorrak (ordezko zerbitzu sozia-
lak egitea, adibidez) ezartzen 
dituzte: hori gertatzen da Aus-
tralian, Argentinan, Txilen, Ekua-
dorren, Brasilen, Luxenburgon 
eta beste batzuetan.

Hego euskal Herriak 23 diputatu aukeratuko ditu

bi ontzi egongo dira: kongresurako eta senaturako

ailegatu da 
hauteskunde 
aurretik zalantzak 
argitzeko unea

Bergarako hautesleku baten bozkatzen, 2008ko hauteskundeetan.  |   josetxo arantzabal

zer proposatzen du bakoitzak ekonomia suspertzeko?

maite aristegi | aMaiurren HautaGaia konGresurako

"euskal herritarron 
hitza madrilera eraman 
eta haren bozgorailua 
izan nahi dugu. Besteak 
beste, arlo ekonomi-
koan burujabe izan nahi 
dugu, krisi egoera honetan behar 
diren neurriak hartzeko tresnak 
izateko. Gure iritziz, krisi honeta-
ra eredu zehatz batek eraman 

gaitu, eta eredu hori 
zeharo aldatu behar 
dugu: langileen aldeko 
eredua egin, aberasta-
suna banatzea, pare-
kidetasunean eta Ama 

Lurrarenganako errespetuan… 
Burujabetza behar dugu lan-ha-
rremanak, gizarte-prestazioak, 
dena hemen arautzeko".

"burujabe izan behar dugu krisitik irteteko"

lore leanizbarrutia | eaj-ren HautaGaia senaturako

"madrilen jokatzen diren 
proiektuetatik, Gipuz-
koarendako garrantzi-
tsuena lana da; gazteen-
dako lana. Gipuzkoak 
kualifikatutako gazte 
asko dauzka, eta proiektu zienti-
fiko, teknologiko eta berritzaileak 
han jokatzen dira. Guk hori ekarri 

behar dugu, horregatik 
ekarri genuen i+G+i 
eskumena. 

Bestalde, ekono-
mia sozialaren, koo-
peratiben alde tinko 

egon gara orain arte; kooperati-
betatik erretiratu direnen egoe-
ra hobetu egin dugu".

"gazteendako lana ekarri behar dugu Madrildik"

mikel izagirre | ezker anitzaren HautaGaia senaturako

"diru publikoa ezin da 
inolaz ere erabili indar 
ekonomikoen eta enti-
tate finantzarioen alde, 
esanez horiek gero 
merkatua erregulatuko 
dutela. Gure apustua da banku 
publikoa, non kreditua erabiliko 
den enpresa txiki eta ertainei eta 
autonomoei laguntzeko. herrita-

rrendako ere banka 
publikoa zegoen, eta 
desegin egin zuten.

enpresa publiko 
asko pribatizatu egin 
ziren, eta berriz publi-

ko egin behar dira, gizarteak 
dituen baliabide handienak eta 
beharrezkoak mozkinen mende 
ipintzen dituztelako".

"banka eta enpresa publikoak dira gure apustua"

eneko andueza | Pse-ren HautaGaia konGresurako

"egoera oso txarra da, 
5 milioi langabe dau-
kagu espainian. Gure 
aldetik, lana eskain-
tzen dugu. Gure lehen-
tasuna enplegua sor-
tzea da, batez ere gazteendako. 
Erreforma fiskal handi bat egin 
nahi dugu, gehien dutenek gehia-
go ipintzeko; eta enplegua sor-

tzeko, enpresa txiki 
eta ertainei abantaila 
fiskalak ematea eta 
kontratazioa merkatu. 
ez  da  gauza bera 
moncloan alderdi bat 

edo beste bat egotea. Langabe-
zian gure jendea dago, eta guk 
baino inork ez du egingo beharra 
eurak krisitik ateratzeko".

"beste inork ez du langabeen alde jardungo"

juana bengoetxea | PP-ren HautaGaia konGresurako

"Administrazioak asko 
argaldu behar dira. 
Bere momentuan ego-
kiak ziren baina orain 
eutsi ez diren gastu 
asko dago. hortik 
murriztu nahi dugu; baina pen-
tsioak, hezkuntza eta osasuna 
ez ditugu ukituko. horiek ziur-

tatzeko enplegua sor-
tu nahi dugu: gauzak 
erraztuz autonomoen-
dako eta enpresa txi-
ki eta ertainei kontra-
tatzeko erraztasunak 

emanez. kaleratzea erraztu barik, 
kontratazioa erraztuko dugu eta 
fiskaltasuna hobetuko dugu".

"kontratatzeko erraztasunak emango ditugu"

junkal arruti | equoren HautaGaia konGresurako

"Politika eta ekonomia 
errotik aldaketu behar 
dira, iraunkortasuna 
gainetik jarrita. Propo-
satzen dugu enplegu 
b e r d e a k  s o r t ze a ; 
ordaindu bako lanen birbanaketa 
–adibidez, emakume askok egiten 
dituzten zainketa lanak–, horre-
la jende gehiagok lan egin dezan 

eta bakoitzak lan 
gutxiago egin dezan; 
erreforma fiskala, 
enpresa handiei eta 
aberatsei zergak han-
dituz; gizarte murriz-

ketak kentzea, eta estatuaren 
diru-sarrerak handitzea; eta oina-
rrizko gizarte-errenta ipintzea 
diru-sarrerarik ez dutenentzat".

"Ekonomia iraunkorra proposatzen dugu"
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A. AlkOrtA |  berGara

Bergarako sei urteko ume bat 
bahitzen saiatu ziren ezezagun 
batzuk Zornotzan. Ezustekoa 
horretan geratu bada ere, gurasoek 

gertatutakoa Ertzaintzaren 
aurrean salatu dute. "Ez dugu 
alarma soziala piztu nahi baina 
bai esan beste gurasoei kontuz 

ibiltzeko, horrelakoak gertatu 
egiten dira eta", dio umearen 
amak. 

Gertaera barikuan gertatu 
zen, Zornotzan. 18:45ak bueltan 
6 urteko umea eta bere ama autoa 
aparkatuta zegoen lekurantz abia-
tu ziren, etxerantz joateko asmoa-
rekin. "Autoranzko bidean beti 
jolasten joaten gara; bera alde 
batetik eta ni bestetik", dio amak. 
Auto batetik besterako tartean 
amak umea ikusten zuen baina 
momentu baten umea desagertu 
egin zen. "Umea non sartu zen 

ikusteko gerturatu nintzenean, 
emakume bat ikusi nuen, nire 
alabari heltzen". Momentuan 
horretan amaren erreakzioa ema-
kumeari muturreko bat ematea 
izan zen. "Ez dakit ondo egin 
nuen edo ez, baina horrela atera 
zitzaidan". 

"dena azkar pasatu zen" 
Emakumeak atzera egin, odoletan 
hasi eta k orrika ihes egin zuen, 
errepiderantz. "Gizonezko batek 
gidatzen zuen auto urdin baten 
sartu zen eta ziztu bizian alde 

egin zuten. Nik umea autora sar-
tu eta Udaltzaingoarengana abia-
tu nintzen".

Dena azkar pasatu zela dio. 
"Bat-batekoa izan zen dena". Umea 
bahitzen saiatu zen emakumeari 
emandako kolpearen ondorioz 
umearen amak eskumuturrean 
min hartu zuen.

Hurrengo egunean gurasoek 
Ertzaintzan salaketa jarri zuten. 
"Orain lasai nago, umea etxean 
daukagulako. Baina kontziente 
izan behar gara horrelakoak ger-
tatzeko arriskua dagoela".

bergarako ume bat bahitzen 
saiatu direla salatu dute
Gertaera zornotzan izan zen eta umearen 
gurasoek ertzaintzan jarri dute salaketa

AsIEr AlkOrtA  |  arrasate

2012ko Gipuzkoako Foru Aldun-
diaren aurrekontuek "politika 
berri bat eta politika egiteko modu 
berri bat" erakutsiko dutela esan 
du Martin Garitano Gipuzkoako 
ahaldun nagusiak. Aurrekontu 
parte-hartzaileak egin nahian, 
Garitano, beste batzarkide batzue-
kin batera, Arrasaten izan zen 
eguaztenean eta herriko eragileen 
eta norbanakoen iradokizunak 
eta galderak entzun zituen. Bes-
teak beste, bizi kalitatea hobe-
tzeko gizarte gastuak eta Udalen 
Foru Kutxan diru gehiago inber-
tituko duela esan zuen Garitanok, 
"nahiz eta doikuntza –ajuste– 
garaian egon". Aldaketa fiskal 
sakona ere iragarri zuen.

Garitanorekin batera Idoia 
Arantzabal Bilduko batzarkidea, 
Gizarte Politikako diputatu Ander 
Rodriguez, Larraitz Ugarte Mugi-
kortasuneko eta Bide Azpiegitu-
retako diputatua eta Arantxa 
Ruiz de Larrinaga Herritarren 
Partaidetzarako zuzendaria egon 

ziren Kulturateko areto nagu-
sian.

Ahaldun nagusiaren esanetan, 
Aldundiaren egoera ez da batere 
ona. "20 urterako zorrak ditu eta 
guk ez duguna nahi da gehiago 
zorpetzea". Ugartek esan zuen 
aurreko Aldundiak 700 milioi 
euroko zorra utzi duela. "Ezin 
dugu nahi duguna egin, egoera 
den modukoa delako. Horregatik, 
egoerari aurre egiteko, aldaketa 
fiskal sakona bultzatuko dugu". 

Behin azaleko egoera zein den 
azaldu eta gero, Aldundira sartu 
zirenean aurkitu zuten panorama 
deskribatu zuen Garitanok. "Aurre-
koek zergen bidezko diru-iturriak 
jaisten zuten bitartean gastua igo 
egin zuten. Aukeren gainetik bizi 
ziren. Nola? Zorpetzen eta neurri 
fiskalik ez eskatzen".

hartutako erabakiak 
Egoera horren aurrean, neurriak 
berehala hartzeko erabakia har-
tu zutela esan zuen. Erabaki horien 
artean dago Gipuzkoa aurrera 

egitasmoa desagerrarazteko neu-
rria. Egitasmoak zorrak utzi 
dituela eta, abenduaren 31n ber-
tan behera utziko dutela iragarri 
zuen.

Baina aurrekontuak doitzeko 
proposamenak ez dira horrekin 
amaitzen. "Diru sarrerak admi-
nistrazio desberdinen artean nola 
banatzen diren ikusita, aldaketa 
bat proposatzen dugu. Batetik, 
Jaurlaritzari ematen diogun diru 

kopurua jaitsi egin nahi dugu, 
baita Espainiari ematen diogun 
kupoaren portzentajea ere".

Garitanok Aldundiaren egoe-
ra zein den eta aurrekontuak 
nola itxi dituzten azalduaz bate-
ra, Larraitz Ugartek Aldundiaren 
azken urteetako bilakaerari erre-
pasoa eman zion. Ondoren, herri-
tarren txanda izan zen. Horretan, 
herritar batek aurrekontu horiek 
aurrera ateratzeko gutxiengoa 
dutela gogorarazi zien aginta-
riei. 

Bada, Garitanok honela eran-
tzun zuen: "Gutxiengoa? EAJk 
ere Bizkaian 22 diputatu ditu eta 
egoera berberean gaude gu. Gai-
nera, diru gutxi dagoenean, ez 
dago non eztabaidatu. Eztabaida 
diru asko dagoenean sortzen da. 
Diru gutxirekin, aldiz, proposa-
menak errazago onartzen dira".

aurreko ereduaren "porrota"
Emakumearen, osasunaren, zabor 
bilketaren eta kulturaren alorrean 
zer egiteko asmoa duten ere gal-
detu zieten herritarrek Garita-
nori eta haren taldekideei. "Zabor 
bilketan, esaterako, erraustegirik 
ez dugu nahi. 400 milioi euro 
kostatzen da eta 14 lanpostu baka-
rrik sortuko lituzke. Atez ateko 
sistemak, aldiz, 400 lanpostu fin-
ko sortuko lituzke".

Orokorrean, Gipuzkoako Foru 
Aldundiak orain arte jarraituta-
ko "eredu neoliberalak" kale egin 
duela esan zuen Garitanok. "Dena 
hankaz gora dago. Hori kontuan 
hartu behar dugu. Arazoa sus-
traietan dagoela uste dugu eta 
egoerari buelta emateko sakon-
sakoneko aldeketak egin beharko 
ditugu". Proiektu handiak egite-
ko aukerak ere murritzak direla 
gaineratu zuten. 

Bilerara joan zirenen artean 
Eskoriatzako, Elgetako, Antzuo-
lako, Oñatiko, Bergarako eta 
Arrasateko alkateak zeuden, bes-
te elkarte eta eragile askotako 
kideekin batera.

ezkerretik eskumara, Ruiz de Larrinaga, Ugarte, Garitano, Rodriguez eta Arantzabal, eguaztenean kulturaten.  | a. alkorta

Martin garitano: "Doikuntza 
garaian aldaketa fiskal 
sakona proposatzen dugu"

aurreko aldundiak 700 milioi euroko zorra utzi duela esan dute

'Gipuzkoa aurrera' egitasmoa bertan behera geratuko da abenduaren 31n

Jose Ramon 
koRtabaRR ia 
e s k u a l d e ko 
l a b - e ko 
o r d e z k a r i a

"interes handia neukan jakiteko 
nola osatu dituzten aurrekontuak. 
orokorrean, aurrekontuak 
herritarren aurrean azaltzeko 
formatuarekin oso pozik irten 
naiz. Argi ikusten dena da 
aurrekontuak egoerari lotuta 
daudela eta egoera honekin 
baldintzatuta egon direla".

aitoR 
aR antzabal 
b e r g a r a r r a

"ni herritar moduan etorri naiz eta 
izugarri positiboa ikusten dut 
euren asmoa zein den esateko 
herritarren aurrean egin duten 
agerraldi hau egin izana. Lan 
filosofia egokia erakutsi dute eta 
aurkezpena txukun egin dute. 
esan duten gauza guztien artean, 
gastu soziala igotzea oso pauso 
ausarta iruditzen zait".

beñat HeR ce 
e s ko r i at z a ko 
a l k at e a

"dezenteko esfortzua egin dute 
Aldundikoek komunikazio lan hau 
egiten. Guztion eskubidea da 
aurrekontu hauek ezagutzea eta 
zergatiak ezagutzea. inork ez luke 
nahi horrelako egoera baten 
aurrean aurrekontuak egin, baina 
posible da diru barik ere gauza asko 
egitea. egoera ekonomikoa gogorra 
da, eta ulertzen dugu".

eneko 
baR beR ena 
t x at x i l i p u r d i ko 
k i d e a

"oso positiboa da lehen 
eskutik egoera zein den 
jakitea. Askotan, umeak izango 
bagina bezala tratatzen 
gaituzte eta ez digute datu 
askorik ematen. oraingoan, 
aldiz, kontrakoa izan da. 
Guztiontzako da ona modu 
honetan hitz egiteko eta 
galderak egiteko aukera".

746 milioi euroko aurrekontua
Aldundiak proposamen hori eramango du mahai gainera eta, 
aurreikuspenak betetzen badira, abenduaren 23an onartuko dute. 
2011n izan dugunarekin alderatuta, %13ko jaitsiera dakar kopuru 
horrek.

2007a ezkero, zergen bidezko sarrerak erori dira; gastua, 
mantendu edo handitu; zorpetze maila, igo –2006an 270 milioi 
euro eta 2011n, berriz 568,2 milioi euro–. Altxortegiko 
soberakinak ere nabarmen jaitsi direla esan dute.

orokorrean, bi ezaugarri nagusi izango ditu 2012ko egitekoak: 
zorpetzea kontrolatzea eta gastuaren doikuntza.
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MIrEIA bIkuñA  |  arrasate

2012rako Eusko Jaurlaritzaren 
aurrekontuetan gizarte laguntzek 
%7ko murrizketa izango dute. 
54.000 familiak jasotzen dute 
laguntza. Horietatik 20.000 pen-
tsionistak dira eta 14.000 lan 

prekarioa dutenak. Alegia, gutxie-
neko soldatara heltzen ez direnak. 
Hori guztiori salatzeko kanpaina 
egiten dihardu ESK sindikatuak. 
Gizartea sentsibilizatu gura dute, 
eta, horretarako, informazioa 
banatu dute asteon Arrasaten 
eta Bergaran. Gaur, Oñatiko pla-
zan egongo dira.  

"pobreenak errudun" 
ESK-k dio PSE-EE eta PPrenda-
ko pobreenak direla egungo kri-
siaren errudun: "Gizarte laguntzak 
kentzen badituzte, pobreak pobrea-
go izango dira. Euren egoera 
asko zailduko da, muturrerai-
no".  

Aurrerantzean hiru urteko 
errolda beharko da gizarte lagun-
tzak kobratzeko –orain arte urte-
betekoa zen–. "Neurri horrekin 
milaka gazte eta immigrante 
sistematik kanpo geratuko dira. 
Gainera, edozein lan prekario 
onartu beharko dute", esan du 
ESK sindikatuko Felix Iriza-
rrek.

eSk, eusko Jaurlaritzak gizarte zerbitzuetan 
egitekoa asmoa duen murrizketen kontra

Felix irizar, prentsaurrekoan.  |   M.b.

MONIkA bElAstEgI  |  berGara

Jakiundek, Euskal Herriko Zien-
tzien eta Letren Akademiak, 
egoitza berria Bergaran izango 
duela eta, pozik azaldu da Jesus 
Elortza Bergarako alkatea, asteon, 
Jesus Ugalde Jakiundeko kidea-
rekin batera egindako prentsau-
rrekoan: "Eskerrik asko, Berga-

rara etortzeagatik", esan zion 
Ugalderi. "Halako erakunde batek 
egoitza Bergaran izatea oso garran-
tzitsua eta pozgarria da eta Jakiun-
deri transmititu nahi diot hona 
etortzeak herrian sortu duen 
poza". 

Izan ere, jakintsuen akademiak 
Olaso dorrean izango du egoitza 

berria datorren urtetik aurrera, 
Olaso Dorrea Fundazioarekin 
sinatutako hitzarmenari esker, 
Ugaldek azaldu zuen moduan.

Dagoeneko lanak hasita dau-
de, martxa onean doaz, eta, Ugal-
dek gehitu zuenez, uste dute 
apirileko batzar orokorra Olason 
egingo dutela. 

Ugalde ere pozik azaldu zen 
akademiaren izenean egoitza 
berriarekin, eta hauxe gehitu 
zuen: "Guretako egoitza hori oso 
ona eta egokia da eta eskerrak 
eman nahi dizkiegu alkateari eta 
herriari agertutako prestutasu-
nagatik eta emandako erraztasu-
nengatik. Orain guk geuk, Jakiun-
dekook, dugu erronka hori herria-
ri bueltatzeko, guk egin dezakegun 
moduan, alegia, gure lana ondo 
eginez".

Horren harira, Jakiunderen 
hausnarketarako gune eta jardu-
naldietarako egoitza izango dela 
esan zuen. Hori horrela, akade-
mikoak Bergarara joango direla 
azpimarratu zuen: "Guztiak prest 
daude Udalarekin hitzartuta  behar 
diren beste eta ezein ekintza egi-
teko, akademikoak herriari hur-
biltzeko helburuarekin".

Jakiunde bergarara joatea "oso 
pozgarria" da udalarendako
zientzien eta letren akademiak olaso dorrean 
izango du egoitza eta egokitze lanak hasita daude 

elortza alkatea eta Ugalde –Jakiundeko kidea– eguaztenean.  |   a.t.

Hauteskunde kanpainako 
azken txanpan, atzo, eguena,  
Bergaran izan zen arrosak 
banatzen Jose Luis Valles 
Senaturako PSE-EEren zerren-
daburua Bergarako ordezka-
riekin batera. Gaur, Blanca 
Roncalek, Senaturako hiru-
garrenak, Arrasaten banatu-
ko ditu, 11:30ean.

arrosak banatuko ditu 
arrasaten blanca 
roncal sozialistak gaur

Ezker Anitzak Arrasaten egin 
zuen eguen iluntzean kanpai-
nako ekitaldia. Bankari bat 
jan, txorizo bat jan izeneko 
antzezlana egin zuten, banke-
txeen bitartez herria xahutzen 
ari direnen kontrako haserrea 
irudikatzeko. Aurrezki kutxak 
banku publiko bihurtzeko lan 
egingo dutela azaldu zuten.

banku publikoa  
sortzea proposatu du 
ezker anitzak 

M.b.  |  arrasate

EAJ alderdiak asteon egin ditu 
kanpainako ekitaldi nagusiak 
gurean. Astelehenean Garaia 
Berrikuntza Gunean izan ziren 
Kongresurako eta Senaturako 

Gipuzkoako hautagaiak. Testuin-
guru horretan, Kongresurako 
hautagai Arantxa Tapiak azpi-
marratu zuen jeltzaleen ekonomia 
ereduak ezagutza eta bikainta-
suna bilatzen dituela: "Gure 

enpresek aurrera egin dezaten". 
Joseba Egibar GBBko buruak 
ere hartu zuen hitza eta PPk eta 
PSE-EEk "hemendik ateratzen 
duten guztia Madrilera eramaten" 
dutela esan zuen, "ez dutelako 
proiekturik Euskadirendako". 
Ezker abertzaleaz esan zuen 
"zaharkitutako eredua" duela, 
"epikan eta emozioetan oinarri-
tutakoa". 

eguaztenean gehiago 
Eguazten iluntzean Senaturako 
Gipuzkoako buru Lore Leaniz-
barrutia Aretxabaletako batzokian 
izan zen. Besteak beste, hauxe 
esan zuen: "Ezagutzen gaituzu; 
beti egin dugu lan herri honen 
alde. Ez dugu gezurrik esaten eta 
ekintzetan oinarritutako progra-
ma daramagu Madrilera, besteek 
ez bezala".

Eguazten iluntzean, baita ere, 
Joseba Agirretxea Kongresurako 
hautagaia eta Joseba Egibar pro-
paganda banatzen ibili ziren 
Bergaran. Horrez gain, azken 35 
urteetako gertaera politikoak eta 
EAJren Madrilgo Gorteetako 
ibilbidea jasotzen duen autobusa 
Bergaran izan zen.

Lore Leanizbarrutia: "beti 
egin dugu lan herri honen alde"
euzko alderdi jeltzaleko hautagaiek bailarako  
lau herritan eskatu du botoa asteon

egibar eta Agirretxea eguaztenean Bergaran.  |   Goiena

M.b.  |  berGara

Hauteskunde kanpainari 
amaiera emateko, Amaiur 
koalizioak Debagoieneko hiru 
herritan beste horrenbeste 
ekitaldi egingo ditu gaur, egu-
bakoitza. 

Oñatin Herriko Plazan 
egin dute deialdia, 18:30ean. 
Elgetan ere Herriko Plazan 
egin dute hitzordua, 19:30ean, 
eta ekitaldia musikarekin, 
trikitilariekin eta gaztaina
-erreekin alaituko dutela 
aurreratu dute.

Aretxabaletan ere gaur, 
egubakoitza, kanpaina amaie-
rako ekitaldia egingo du 
Amaiurrek. 18:30ean izango 
da, Durana kalean. Eguen 
goizean egitekoak zirena, 
berriz, bertan behera geratu 
zen.

amaiurrek 
ekitaldiak 
egingo ditu hiru 
herritan gaur

 a-20 
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txOMIN MAdINA  |  oñati

Azken urteotan Oñatin bizi den 
arren, jatorriz Siziliako Catania  
hirikoa da Marco Micciche kaze-
taria. Gertutik jarraitu ditu azke-
naldian bere herrialdean, Italian, 
izan diren gorabehera politiko 
eta ekonomikoak, eta horietaz eta 
etorkizunaz berba egin dugu hare-
kin.
Egun berezia izan zen zapatua Ita-
liarendako, silvio berlusconik dimi-
sioa aurkeztu zuen eguna. Nola bizi 
izan zenuen egun hura?
Esperotako eguna zen, ez gintuen 
ezustean harrapatu. Baziren zor-
tzi hilabete zalantza, zailtasun eta 
ziurgabetasun egoeran bizi gine-
la. Eta bai, lasaitasuna izan zen 
lehen sentsazioa; lehenengo sen-
tsazioa, pentsatzen jarri gabe, 
lasaitasunezkoa izan zen. Batzuek 
poztasun handiz hartu zuten; bes-
te batzuek oraindik ez dute sines-
ten; eta beste askorentzat, urte 
askoan Berlusconiri botoa eman 
zietenentzat tristura handiko uneak 
dira. Izan ere, horrelako gehien-
goa izanda, ibilbidea horrelako 
era, esango nuke, patetikoan amai-
tzea: botazioa irabaziz, baina abs-
tenitu zirenak Berlusconiren azken 
legearen aldeko botoak baino 
gehiago izanda... 

Berlusconi bezalako pertsona 
batendako, Italiaren historiara 
pasa gura zuen pertsona baten-
dako, egon zitekeen amaierarik 
txarrena da. Historiara pasako 
da, bai, baina seguru epaia gehia-
go dela negatiboa positiboa baino. 
Dena den, pertsonalki albiste ona 
izan zen. Baina orain ikusi egin 
beharko da zer gertatzen den. Ez 
gaude denak konbentzituta ber-
lusconismo-a amaitu denik; hark 
hor jarraitzen du, ez dakigu zer 
egingo duen, haren hurrengo 
urratsen zain gaude.
berlusconi korrupzioarekin eta eskan-
dalu sexualekin lotua izan da urte 
hauetan guztietan. deigarria da, 
baina, ekonomia izan dela boteretik 
kendu duena...
Oñatiko lagunek galdetzen dida-
tenean Italian gertatzen denaren 
gainean, nik esaten diedana da 
Italian, duela hamazazpi urtetik 
hona, italiarrak acto de fe baten 
arabera batzen direla: Berlusco-
niren aldekoak eta kontrakoak. 
Nork bere istorioa kontatu eta 
sinesten du. Arazoa da epaiak 
egon aurretik, justiziak bere lana 
egin aurretik dena egunkarietan 
agertu dela: erdiek egunkari 
batzuek ziotena sinistu dute eta 
beste erdiek, beste egunkari 
batzuek ziotena. Emaitza izan da 
gobernuak hor jarraitu duela 
gehiengo garbiarekin. Parlamen-

tuan ez dira hauteskundeak galtzen 
kontrako titularrak daudelako; 
galtzen dira azkenean ekonomiak 
agintzen duelako. Normala da 
erabakigarriagoa izatea herrialde 
bat krisian egotea, ia kiebran, 
ustezko eskandaluak baino. Nire 
ustez, ez dira hain ustezkoak; 
baina epaiketa asko ez dira amai-
tu eta askoren ustez Berlusconi 
epaileen biktima bat da.
Zein da berlusconiren sekretua, 
eskandaluak eskandalu, hainbeste 
jende erakartzeko, hauteskundeak 
irabazteko?
Italia beti izan da nahiko herrial-
de polemikoa. 1992an lehenengo 
errepublika erori zenean, Italiak 
bi gobernu tekniko izan zituen.
Nahasketa handiko garaiak izan 
ziren, partidu handiak eskandalu 
handien ondorioz erori ziren eta 
orduan Berlusconi agertu zen: 
dena irabazi duen enpresaburua, 
bere burua eraiki duena. Eskan-
daluak gero etorri ziren, baina 
orduan enpresaburu garrantzitsua 
bakarrik zen, berritzailea. Aurre-
ko alderdiak erori ostean, kon-
tserbadoreen gehiengoak beste 
alderdi bat bilatzen zuen, eta 
alderdi hori Berlusconiren Forza 
Italia izan zen.  

Jendeak interesen arabera 
ematen du botoa, ez Berlusconi 
egon den prostituten kopuruaren 
arabera. Adibide garbiena Eliza 
Katolikoarena da: ez dago Berlus-
coni baino katoliko inkoheren-
teagorik. Baina, era berean, hura 
izan da bakarra  homosexualen 
eskubideak oztopatu dituena, bai-
ta koma atzeraezinean dagoen 
pertsona baten bizia etetea erre-
gulatuko lituzketen legeak ere. 
Izan da gizon bat, katoliko guztiz 
inkoherentea izanda, Elizaren 
pribilegioak bermatu dituena. 
Baina, interes askorentzat, hobe 
inkoherentea izan arren interes 
horiek bermatzea, koherentea 
izan eta enpresaburuen edo eli-
zaren interesak ez bermatzea 
baino.
berlusconik Italiako klase politikoa-
ren irudiari egin dion kaltea azpima-
rratzen dute askok. Nola ikusten 
dituzte italiarrek politikariak?
Italiarrak futbol entrenatzaile 
onak dira, tabernan politikari 
onak dira, eta politikariak gorro-
to dituzte. Politikariek beti izan 
dute oso balorazio kaskarra; orain, 
okerragoa. Jende askok esan dit, 
eta horrek arduratu egiten nau, 
hobe izango litzatekeela Parla-
mentua itxi eta arazoak konpon-
tzeko ardura teknikari bati ema-
tea. Klase politikoarekiko erres-
petua oso txikia da, Berlusconik 
horretan lagundu du. 

Italiaren arazo ekonomikoak izan 
dira gauzak aldatzea ekarri dutenak.  
Nola bizi dute krisia?
Italia erdialdetik iparraldera doan 
eremuan, ia Alemaniak bezalako 
ekoizpen erritmoa duen eremuan, 
duela urte eta erditik hona krisi 
ekonomiko garrantzitsua dago 
eta jendea arduratuta dago: EREak, 
kaleratzeak... Konfiantza falta 
handia dago, ez dakite-eta nora 
doan herrialdea. Hegoaldean beti 
izan dituzte arazo asko, baina 
ongizate gizarte informala dute: 
familia, harremanak... Hor krisia 
gutxiago ari da eragiten; baina 
ospitaleetan edo pentsioetan moz-
ketak datozenean, orduan arazo 
garrantzitsuak etorriko dira.

Momentu honetan beldur han-
dia dago. Izan ere, Espainia oke-
rrago zegoela uste zuten, ez Italia 
Espainia baino okerrago zegoenik. 
Eta orain okerrago daudela ikusi 
da. Langabezia aldetik ez, baina 
bestela bai. Iratzartzea izan da, 
iratzartze garratza. Datu batzuk 

bagenekizkien: dugun zor publikoa 
Espainiaren bikoitza da, %120az 
ari gara. Datuak hor zeuden, bai-
na galderak ziren ea Berlusconi 
deabrua edo santua zen, eta horrek 
arreta desbideratzen zuen gerta-
tzen ari zenetik. Eta orain esnatu 
egin dira.
Mario Montirena da gobernu berria 
antolatzeko ardura. uste duzu 
momentu honetan Italiak behar 
duena dela?
Teorian gaur, ostirala, konfian-
tzazko boto bila joango da. Lortzen 
badu izango dugu gobernu bat 
Montik esan duenaren arabera, 
ez dena bi hilabeterako bakarrik 
izango, 2013ra artekoa baizik. Ez 
dakit irtengo den, baina nik neuk 
espero dut ezetz.
Egin ditzatela bi hilabetean egin 
beharrekoak eta gero egon daite-
zela hauteskundeak; jendeak 
proiektu bat ordezkatuko duen 
beste proiektu baten alde. Horrek 
dauka ona demokraziak, proiek-
tu politiko baten edo bestearen 
alde egitea. Baina ez dadila etorri 
Monti bezalako bat, gizon zintzoa, 
baina era berean Goldman Sach-
seko langilea, Europara krisia 
ekarri duen enpresetako bat. Pro-
fesional handia izan arren, eko-
nomialari handia, zalantzak 
ditut. 
Ze etorkizun espero dezake Italiak? 
Irtengo da honetatik?
Italiaren etorkizuna Europako 
gainerako estatuei lotuta dago. 
Italia saia daiteke irteten gastua 
murriztuta, edo probintziak ken-
duta. Ez naiz ekonomialaria, bai-
na, nire ustez, arazo horiek kon-
ponduta ere, ez dakit Italia bera 
bakarrik gai izango litzatekeen 
Txina bezalako herrialde batekin 
lehiatzeko. Hemendik denak bate-
ra irteten gara, edo ez gara irten-
go. Nire ustez, Europa solidarioa-
goa behar da, gauzak orain egiten 
ari direna baino hobeto egiteko.
gertatu den guztiak izango du era-
ginik italiarrengan? Nolakoa?
Ni neu ezkor samarra naiz. Italia 
oso herrialde kontserbadorea da, 
gehiengo kontserbadorea duena, 
baina kontserbadorismo hori arlo 
publikoan aplikatu eta arlo pri-
batuan nahi duena eginaz. Men-
talitatean zerbait aldatzea asko 
kostako da. Berlusconismo-a ken-
du dugu gainetik, baina ez zen 
Berlusconi bakarrik izan berlus-
conismo-a eraiki zuena, jende asko 
zegoen halako zerbaiten zain. 
Kultura horrek 
jarraitu egiten 
du, ez da amaitu. 
Zentzu horretan, 
ez naiz oso bai-
korra.

marco micciche, oñatiko Antixena parkean.  |   txoMin Madina

Marco Micciche | kazetari italiarra

"Silvio berlusconiren eskandaluek arreta 
desbideratu dute gertatzen ari zenetik"

berlusconik zapatuan aurkeztu zuen dimisioa, egoera ekonomikoak horretara bultzatuta

Gaur onar dezake Parlamentuak Mario Montik diseinatutako gobernu berria 

"Interesen arabera 
eman zaio botoa 
berlusconiri; Eliza 
da adibide garbiena"

"beldur handia dago 
Italian; ekonomia 
uste baino 
okerrago dago"

"Asko kostako da 
italiarraren 
mentalitatea 
aldatzea"
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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 
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oJd erakundeak ikuskatutako astekaria.

KOMUNIKAZIO tALDeA

laguntzaileak

E
uskal Herrian 202.600 langabe dira, 186.862 Hegoaldean eta 
15.738 Iparzraldean. Hegoaldeko langabeen %36,5ek ez dute 
inolako laguntzarik jasotzen eta datuek adierazten dute 
hauen proportzioa igotzen ari dela. Iparraldearen kasuan, 

ez dakigu zenbatek jasotzen duten laguntzaren bat; administrazio 
ezberdinetan zatituta egotearen ondorioa da hori.  

Langabe hauen sufrimendua ikusten dugu egunerokotasunean, 
eta hau honela bada gure artean, askoz egoera larriagoan bizi dira 
aspaldian krisian murgilduta dauden herrialdeetako milioika per-
tsona: gosetea, gerrak, erbesteratzea… Eta guk ere badugu zeriku-
sia egoera horren sorreran eta 
iraupenean.

Berriro ere ikusi dugu iraba-
ziak lortzen dituzten bitartean 
munduan agintzen duten kapi-
talistei bost axola zaiela jendea 
miserian bizitzera behartzea, 
baita hiltzea ere. Dirudun eta 
bankariek euren burua ezkutatzen 
dute Merkatuak agintzen duela 
esanez; baita haien esanera dauden politikariek ere. 

Halako porrota ekarri diguten agintarien esku utzi behar al 
dugu geure eta munduaren etorkizuna? Norbaitek pentsa dezake 
honelako arazoei irtenbidea aurkitzeko ez garela nahiko adituak: 
egia da bakarka gauza handirik ez garela, baina talde lanean bider-
katu egiten da bakoitzaren ekarpena.

Frankismo garaian ere antzeko egoera bizi izan genuen, batzuen 
ustez ezin zen ezer egin, baina Euskal Herria biziberritu duten bide 
berriak asmatu ziren, aspaldiko tresna batez baliatuz: auzolana. 
Auzolanean egin ziren ikastolak, landu zen euskal kantagintza eta 
kultura, eratu zen erakunde eta alderdietatik independentea den 
sindikalgintza autonomoa, sortu ziren euskara elkarteak, indartu 
zen bertsolaritza, eta beste hainbat proiektu. Oraindik ere hauetako 
proiektu ugarik eta beste askok auzolanean funtzionatzen dute.

Gauza ote gara geure burua loturetatik libratuz askatasunez 
erantzun berriak aurkitzeko? Ba ote dugu ausardiarik horrelako 
proiektuak aurrera eramateko?

rufINA OlAsAgAstI
http://goiena.net/iritzia/

Loturak askatu

"Auzolanean egin 
ziren ikastolak, 
landu zen euskal 
kantagintza..."

z a b a l i k

A
spertu samar naukate krisi-soinuek. Eta aspertu baino 
gehiago, arduratu egin beharko nindukete, baina sarriegi-
tan entzuten den kantuarekin gertatzen zaidan gauza bera 
gertatzen zait: as-per-tu! Telebista jeneralistek itsutu dituz-

te jubilatuak (eta gaituzte…), esaterako. Hori ikusita, gogoratzen 
naiz lagun batek esaten duenaz: "Amari Sálvame eta La Noria ez 
ikusteko esaten pasatzen ditut egunak, eta orain, informatiboak 
ikusten hasi ostean esaten dit ez diotela jubilazioa ordainduko 
laster, seme-alabak langabeziara joango direla…". Esan berri dio 
Belen Estebanez arduratzeko! Ez Esteban eta ez Berlusconi, badau-
kagu gertuagoko konturik arduratzeko, ez?

IbAN ArANtZAbAl | iarantzabal@goiena.com

Biba, Belen Esteban?

u st e a k  u st e

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

m a R R a z k i z

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

Antxon Ezeiza, 
ahobilorik gabeko 
gizona
Mikel garcia
http://argia.com/erredakzio-mahaia/

Antxon Ezeiza (Donostia, 1935) 
zendu da. 

Duela aste pare bat deitu 
nion telefonoz, osasunaz 
galdetzeko. 

Bi ebakuntzaren ostean, 
sendatze bidea gogorra egiten 
ari zitzaion, baina beti bezain 
sakon eta ozen mantentzen zuen 
ahotsa. 

Itzulingururik gabe 
mintzatzen zen, zuzen. 

Horregatik, iaz ezagutu 
nuenean ahobilorik gabe hitz 
egin zidan euskal zinemaz: 
hainbat zinemagile biltzen 
dituen Zeluloidezko begiradak 
libururako elkarrizketatzera 
gerturatu nintzen ni, eta nik 
berari adina galdera luzatu 
zizkidan berak niri. 

Ezbairik gabe, 
elkarrizketetatik baino gehiago 
ikasten da norberaren usteak 
zalantzan jartzeko eta 
gogoetatzeko bide ematen duten 
horrelako solasaldietatik. Azken 
finean, euskal zinemari buruz 
luze eta zabal hausnartutako 
gizona zen, teoria hori guztia 

batez ere bi proiektutan islatu 
zuelarik: Ikuska saila eta Ke 
arteko egunak filma. Obra 
handiak, biak ere.

[...] 1980ko hamarkadako 
lehen urteetako artxibo lan 
bikaina da Ikuska saila 
(zehazki, 1978 eta 1985 artean 
filmaturiko 20 dokumental), 
sasoiko euskal gizartearen 
errealitatearen berri ematen 
duena. 

Ezeizaz gain, beste hainbat 
zuzendarik ere hartu zuten 
parte Antxonek gidaturiko 
proiektuan, tartean Xabier 
Elorriagak, Montxo 
Armendarizek, Juanba 
Berasategik, Imanol Uribek 
edota Koldo Izagirrek. 
Euskararekin eta euskal 
gizartearekin zerikusia duten 
gaiek hornitu zuten Ikuska, eta 
honako hitzekin agurtu zuen 
saila azken dokumentaleko off 
ahotsak: "Ikuska-k etorkizuneko 
zinemagintzari euskararen 
lekukoa ematen dio. Hasi 
genuenean lehenengo Ikuska, 
Euskal Herri lainotuarekin hasi 
genuen, eta Euskal Herriko 
arazo eta borroken lainoan, 
zinemarena pixka bat kentzea 
dagokigu guri. Arazo eta 
borroka berean jarraitzen dugu, 
baina hori bai, laino 
gutxiagorekin".

Ke arteko egunak (1989) 
lanak berriz, Donostiako 

Zinemaldiko Donostia Saria 
eskuratu zuen eta Urrezko 
Maskorra lortzeko lehiatu den 
euskarazko lehen pelikula izan 
zen. Kritikari askok, dena den, 
ez zion barkatu obrak zuen 
kutsu ezkertiar abertzalea. 
Filmean, Pedro Sansinenea 
Euskal Herrira bueltatu da 
herri-minak bultzatuta, hogei 
urte Mexikon igaro ostean. 

Giza harremanez mintzo da 
Ke arteko egunak, maitasunaz, 
familiaz, desiraz… eta 
sufrimenduaz, sufrimendu 
pertsonala eta sufrimendu 
politikoa, testuinguru mugitua 
bizi baitu Euskal Herriak, 
manifestazioetako ke arteko 
egunak dira, eta bere gordinean 
ageri da gatazka.

Pelikulak errodatzeaz gain, 
idatzien bitartez Euskal Zinema 
Nazionalaren bere ideia 
zehazten joan zen 70eko 
hamarkada bukaeraren eta 80ko 
hasieraren artean. 

Euskal zinemaren oinarriez 
egin zuen gogoeta, hiru adar 
nagusiri tiraka: hizkuntza, 
estetika eta edukia. Handik urte 
askora, 2003an bere herriko 
Zinemaldiaren eskuetatik Ama 
Lur saria hunkituta jaso 
zuenean, koherente eskertu 
zuen garaikurra: zinema 
euskalduna, euskaraz eta askea 
aldarrikatu zuen. Ahobilorik 
gabe.
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Aintzane 
Oiarbideri
Jose Mari Iturbe leceta
antzuola

Aurreko asteko zure idatziaren 
azken berbak: "Flandesen gu 
baino zorrotzagoak izan dira 
ingurumena zaintzen". Arrazoia 
daukazu, baina ez duzu urrun 
joan beharrik buelta emateko; 
etorri Antzuolara eta entzunak, 
susmoak eta asmatutakoak 
zehaztu, bazterrak usaindu eta 
ondoren Bergarako Komenio 
kaleko lurpekoekin konparatu.

Zaborra hondakinen zati bat 
da eta hondakin mota 
desberdinak sailkatzea oso 
garrantzitsua da, eta hemen 
dago atez atekoaren abantaila 
nabarmenetako bat.

Hondakin kopurua jaistea 
ere ona, posiblea eta 
beharrezkoa dugu; horretarako, 
zure susmoetatik aparte, 
Antzuolan 150 familiak 
auto-konposta egiten dute, 
herritarrok kontzientzia eta 
ardura handiagoa ere hartu 
dugu sistema berriarekin. 
Organikoa (hondakinen %50) da 
beste klabea. Antzuolan 2.000 
biztanlerekin atez ate 12.000 kilo 
batzen ditugu; bosgarren 
kontenedorearekin, 
Aretxabaletan 6.000 
biztanlerekin 7.000 kilo eta 
Azkoitian 10.000 biztanlerekin 
14.000 kilo. Gu ez gara beste 
batzuk baino hobeak edo 
txarragoak, sistema 
eraginkorragoa dugu.

Nire aldetik, ahalegin 
handixeagoarekin ondo egiten 
saiatzen diren antzuolar asko 
animatu nahi ditut, beraiekin 
aurrera egingo baitugu, eta ez 
zabor turistak justifikatuz.

Zaborren ipuinaren 
beste bertsioa
Andoni Agirre eta Haizea Agirre
(oñati zero zabor)
oñati

Oñati Zero Zabor ez dago ados 
Aintzane Oiarbidek azaroaren 
11ko GOIENAn idatzi zuen 
artikuluarekin. Eta puntuz 
puntu erantzutea erabaki dugu:

-"(Antzuolan) zaborren 
kopurua bat-batean %50era 
jaitsi da. Antzuolako zenbait 
herritar ikusten omen dituzte 
Bergarako edukiontzietan 
zaborrak botatzen…". Jaitsi den 
%50 hori Bergaran proportzioan 
igo da? Atez ateko sistemak 
zaborraren inguruko ardura, 
kontzientziazioa, eragiten du eta 
horren ondorioz zaborra 
murriztu egiten da. Atez atekoa 
martxan jarri den toki guztietan 
gertatu da hori.

-"Herri guztietarako balio du 
(atez atekoak)?". Bai, zalantzarik 
gabe; milaka adibide daude: San 
Frantzisko, Antzuola, Milan, 
Hernani…

-"Gure etxe azpian zabor 
potoak eta zabor kiratsa egun 
osoz edukitzeko prest gaude?". 
Hori ez da horrela. Honen 

harira aipatzekoa da Usurbilen 
atez atekoa jarri eta hilabete 
gutxira zintzilikarioak etxe 
atarira gerturatzeko makina bat 
eskari egon zirela usainik 
botatzen ez zuelako. Bestalde, 
zaborrak kalean egungo 
sistemarekin baino askoz 
denbora gutxiago egiten du.

-"Zenbateko igoera 
suposatzen dio herritarrari 
zabor zergetan sistema hau 
aukeratzeak?". Eta zenbateko 
gastua suposatzen dio 
herritarrari errauskailuaren 
eraikuntzan diru publikoarekin 
egin behar den inbertsioak? 
Atez ateko "bilketa" izan 
garestiagoa da. Baina 
birziklatzen dena saldu egiten 
denez kostu totala txikiagoa da; 
hala adierazten dute Usurbilen 
burutu diren azterketek ere. 
Beraz, zerga igoera erraustegia 
eraikita baino txikiagoa izan 
beharko litzateke.

-"Errauskailuari ezetz esatea 
jarrera politiko bat besterik ez 
den susmoa daukat". Orduan 
baietz esatea ere hala izango da, 
ezta?

-"(Errauskailuaz aparte) 
Beste alternatibarik ez dago 
oraingoz". Bai, badago, atez 
ateko bilketa da, munduan 
zehar leku askotan martxan 
dagoena eta zabaltzen ari dena, 
gainera.

-"Flandesen… 10 errauskailu 
dituzte eta gu baino 
zorrotzagoak izan dira 
ingurumena zaintzen". Badirudi 
Flandes proposatzen duela 
Aintzanek eredu bezala. Jakin 
beharko luke Flandesen 
martxan dagoen "zabor bilketa 
sistema" atez atekoa dela. 
Flandesko erraustegietan atez 
ateko bilketa egin ondoren 
birziklatu ezin daitekeena 
bakarrik erretzen dute. Beraz, 
Zero Zabor taldeak eta Aintzane 
ados gaude, Flandesko eredua 
jarraituz atez atekoa bultzatu 
behar da. Eztabaidagarria 
litzateke errefusarekin (zati 
birziklaezina) egin beharrekoa.

Kritika 
administrazioei, 
Deba ibaian 
gertatutakoagatik 
Josu garitaonandia
bergara

1-Bigarren aldiz ibaia hiltzen 
laga dutelako.

2-Etsenplu txarra eman dute: 
Epelen ur fekalak isurtzeagatik, 

depuratu gabe. Lantegiei 
presioa egiten ibili dira urtetan 
isurketak behar bezala egiteko, 
eta orain, beraiek lasai asko 
isurtzen dituzte depuratu 
gabeko urak ia bi urtetan.

3-Lehen ahateak hil 
zirenetik bi hilabete beteko dira 
eta ez dakigu ze neurri hartu 
behar dituzten berriz halakorik 
ez gertatzeko, ibaia hirugarren 
aldiz ez hiltzeko.

Argumentuak:
Ibaian gora, Arrasate aldera 

itxura bikaina dauka; Epelen 
isurtzen diren ur fekalen 
ondoren, berriz, ibaia hilik 
dago, kirats galantarekin; eta 
Soraluzen arrainak daude. Nire 
ondorioa da Epeleko isurketa 
horrek ibaiaren hilketan 
zerikusia duela.

Administrazioek bazeukaten 
nahiko diru Epeleko 
depuradora bukatzeko, baina 
beste preferentzia batzuk 
dauzkate: AHT, autobideak, goi 
tentsioko kableak, gasaren Y... 
Proiektu erraldoiok 
Bergarakoei bereziki tokatu 
zaie sufritzea, baina, 
administrazioen ustez, 
sufrimendu hori ez da nahikoa 
izan eta 2010eko uda ezkero 
kirats galanta usaindu behar 
izan dute bergarar askok, eta 
orain, ibaiaren faunaren 
hilketarekin, Bergarakoak 
gehiago izorratzerik ez dago. 
Baina diru faltaren kontu 
honetan... erabili duten diru 
berdina zergatik ez dute beste 
era logiko batean erabili? Hau 
da, logikoagoa iruditzen zait 
Epeleko depuradora martxan 
ipintzea lehenago Mekolaldekoa 
baino. Ibaian behera dagoen 
depuradora martxan ipini eta 
ibaian gorago ur zikin guztiak 
isurtzen ibili, negozio ederra 
egiten dugu!

Administrazioak eman du 
honen erantzuna. Mekolaldeko 
depuradora eraikitzea Eusko 
Jaurlaritzaren ardura zen, 
baina Epeleko depuradoraren 
obren arduraduna Espainiako 
Estatua da. Bere garaian, 
Epeleko depuradora "interes 
orokorrekoa" ei zen, eta Eusko 
Jaurlaritzak enkajatu egin zion 
Espainiako Estatuari beraien 
arteko negoziazioetan Epeleko 
depuradora eraikitzearen 
ardura.

Epeleko depuradoraren 
kasuan, faltan sumatu dut 
ekologiarekiko interesa; 
administrazioek, eta denak 
aipatzen ditut, Diputazioak, 
Mankomunitateak, udalek... 
denek egin zezaketen zerbait 
gehiago ibaiaren hilketa 
saihesteko.

Hiru hilabete barru Epeleko 
depuradora %100eko 
errendimenduan egongo da; 
beraz, ur fekalen arazorik ez da 
egongo, baina administrazioak 
emandako "ur gutxi" egotearen 
arazoa eman dezake 
etorkizunean. Horrentzako ze 
plan daukate administrazioek? 
Nire proposamena: Urretxuko 
depuradora dela eta, Legazpitik 
Urretxurako tartean uda aldean 
ur gutxi egoten da ibaian; beraz, 
instalazioa daukate Urretxun 
depuratutako urak jasotzeko 
Legazpi aldera, ibaian urik falta 
ez dadin. Hortaz, begi-bistakoa 
da Epelen depuratutako urak 
(espero dut datorren urtean 
martxan egotea) Eskoriatza 
aldera altxatzeko instalazioa 
egin beharko litzatekeela...

Administrazioen gestio 
txarrak kontuan hartuz, ez 
litzaidake harrituko beste 
lantegi batzuek aprobetxatzea 
aukera isurketa kutsagarriak 
egiteko, baina hau suposizio 
hutsa da. Nik dakidana da 
Mekolalden bizi direnak 
urriaren 2an esnatu zirela 
aspaldiko usain berezi batekin, 
ehungintza-lantegien garaietan 
botatzen zuten usaina; baina 
orain ez dago 
ehungintza-lantegirik Bergaran! 
Mamuak izango ziren?

Misterioa argitzeko, Asier 
Altuna Kixi zinemagileari 
eskatuko nioke film bat egin 
dezan! Aupa Etxebeste-ren 
bigarren zatia Bergaran hutsik 
dagoen lantegiren baten, baten 
bat gelditu delakoan nago; 
beharbada, filma 
administrazioaren erreakzioa 
baino lehenago etorriko da.

Elkartasuna 
zinegotziei
Joseba beñat Elortondo
(oñatiko udal langileen komitea)
oñati

Oñatiko Udal Langileen 
Komiteak hauxe azaldu nahi du 
Bildu koalizioko zinegotziak 
jasaten ari diren mehatxuen 
aurrean:

1-Udal Langileen Komiteak, 
udal langileen izenean, gogor 
salatu nahi ditu Bildu 
koalizioko udal zinegotzien 
aurkako kanpaina eta 
mehatxuak.

2-Udal zinegotziak 
herritarren gertuko ordezkariak 
direnez, herritarrok eta udal 
langileok babes jarrera tinkoa 
adierazten dugu.

3-Mehatxatzaileek jarrera 

honekin ez dituzte zinegotziak 
bakarrik mehatxatu; 
zinegotziak herritarren 
ordezkariak direnez, Oñatiko 
herri osoari ere bota diote 
mehatxua.

4-Egoera latz honetan, udal 
langileen gertutasuna 
erabatekoa da.

Sexu jazarpenari 
stop, ekin 
alternatibari!
Ana sebal Agirregabiria
(lab sindikatua)
bergara

Azaroaren 25ean Indarkeria 
Sexistaren Aurkako 
Nazioarteko Eguna dela eta, 
emakumeok gure bizitzako 
eremu guztietan pairatzen 
dugun indarkeria salatzera 
behartuta gaude beste urte 
batez.

Emakumeon kontrako 
indarkeria patriarka-sistemaren 
ondorioa da, sistema honek 
gizonen eta emakumeon artean 
ezartzen dituen botere 
harremanetan oinarritzen baita. 
Gizonekoei dominazio papera 
aitortzen zaie, emakumeoi 
menpekotasunarena egokitzen 
diguten bitartean.

Lan eremuan, 
patriarka-sistemak sexuaren 
araberako lan banaketa 
ezartzen du, eta honek 
emakumeon prekarietatea 
areagotu eta indarkeria sexista 
iraunarazten du; sexu jazarpena 
da adierazgarri larriena.

Emakumeon kontrako 
indarkeria orori, sexu 
jazarpenari barne, aurre egin 
nahi badiogu, prebentzioaz hitz 
egin behar da; finean, 
jendartearen ardura ere bada 
gisa honetako gertakizunak 
berriz ere ez izatea. Bada, LAB 
sindikatuak aspaldi 
aldarrikatzen du lan munduan 
parekidetasuna bermatzeko 
beharrezkoak diren neurriak 
aplikatzea enpresetan. Helburu 
honi jarraituz, 2008an 
ezagutaraztera eman genuen 
sexu jazarpenaren 
prebentziorako eta kasuen 
kudeaketarako protokoloa. 
Geroztik, protokolo hau 
lantokietan ezartzea izan da 
gure lana.

Hala ere, ez da nahikoa lan 
munduan LAB sindikatua 
horretan aritzea, jendarte 
osoaren eta, batez ere, botere 
politiko eta instituzioen 
inplikazio zuzenik ez badago. 
Izan ere, egun ez dago 
borondate politikorik hau 
aldatzeko. Beharrezkoak diren 
neurri integralak eta lege hauen 
jarraipena egiteko 
mekanismorik ezartzen ez den 
bitartean.

Hori guztia salatzeko, LAB 
sindikatuak azaroaren 25ean 
goizeko 11etan Bergarako 
plazan egingo den 
kontzentrazioan parte hartzeko 
dei egiten du. Ez lan munduan 
ez inon, emakumeon aurkako 
indarkeriari stop!

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

gutunarekin batera bidali beharrekoak dira: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. 
gutuna helarazteko bideak dira: ibarra 6, 20570 bergara  |  papera@goiena.com  |  faxa: 943 25 05 13
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GIZARTE-LAGUNTZAN PRESTAKUNTZA

UDAZKENEKO IKASTAROAK

Informazioa eta Matrikula 
UNED-Bergara • San Martin Agirre plaza 4 • 20570 Bergara 

Tel.: 943 76 90 33 • csoriano@bergara.uned.es 
www.uned.es/ca-bergara (“gure ikastaroak” atala)

Osasun Mentalaren Psikologia  
Iraupena: 20 ordu.

Matrikula epea: urriaren 1etik azaroaren 15era arte.

Komunikatzeko jarraibideak eta 
gizarte-trebetasunak 

Iraupena: 20 ordu.
Matrikula epea: : azaroaren 1etik 30era arte.

Oinarrizko masaje teknikak 
ohean dauden pertsonentzat 

Iraupena: 15 ordu.
Matrikula epea: azaroaren 1etik 30era.

elgeta

AsIEr AlkOrtA  |  elGeta

Armak eta musika. Hasiera 
baten, harreman handirik ez 
duten hitzak dira, baina elgetar 
baten bizitzari oso lotuta daude. 
Armagile izatetik musikari iza-
tera pasatu den herritar bat. 
Musika bere zainetan daramana. 
Musika abesteaz gain, egin ere 
egiten duena. Artista da, hark, 
horrela deituta, lotsa sentitu 
edo ukatu egiten badu ere. Egi-
ten duena ez da gutxi, eta dena 
belarriari esker. Jose Antonio 
Retolatza Altube-k bere bizitza-
ren zertzelada batzuk eman eta 
gero, ez dago beste hitzik gaur 
egun bera dena deskribatzeko: 
gizon ona, lagunen laguna eta 
artista.

1943ko urriaren 31n jaio zen 
Retolatza. Txiki-txikia zenetik 
musikak beti erakarri izan due-
la dio. "Ganadua zaintzera joaten 
ginenean aho-soinua jotzen nuen". 
Musikarekiko zuen interes hori 
On Juan Arretxe Elgetako aba-
de eta orduko koruko zuzendariak 
bizitu zion. "Hark lagundu zidan 
musikan gehiago sakontzen". 8 
urte zituenerako koruan abesten 
zuen. Hasierak izan ziren 
haiek.

Bizitza profesionala, aldiz, 
beste bide batzuetatik eraman 
zuen Retolatzak: "Armak egitea 
zen nire lana". Baina, tarteka-
marteka, beti izaten zuen den-
bora musikaz arduratzeko. 

Eta bai garatu ere. Urteek 
aurrera egin ahala, koruan egin 
duen ibilbidea luzatzen joan da. 
Geroz eta barnerago sartu da. 
Eta orain, gaur egun, Elgetako 
koruko zuzendaria da.

Dena belarriz egin duela dio. 
"Ez dut musikarik ikasi, baina 
denborarekin gauzak barneratzen 
eta ikasten joan naiz". 

Bere historia kontatzen duen 
bitartean ez du momentu bakar 
baten ere irribarrea ahotik ken-
tzen. Eta atzean utzitako oroi-

tzapenak gogora ekartzean ere 
begiek dir-dir egiten diote. 

azken urteetako pausoak 
Urte askoan abesten eta ahoko 
soinuarekin ibili eta gero, orain, 
duela urte gutxi, abestiak egiten 
ere hasi da Retolatza: "Azken sei 
urteetan, gitarra hartu eta abes-
tiak egin ditut. Baina horreta-
rako denbora behar izaten dut. 
Negua izaten da abestiak egite-
ko garairik onena. Orduan, egu-
raldi txarrarekin, etxean, lasai
-lasai, notak banan-banan ate-
ratzen joaten naiz". Dena dela, 
hasieran, gitarra eskuetan har-
tu zuenean, atzamarrak soka 
artean ezin kokatuta ibiltzen 
zela dio.

Inork inoiz bere gitarra kon-
tzertu bat ez duela entzungo badio 

ere, bere abestiak lau haizetara 
zabaldu dira. Izan ere, egin dituen 
abestiak Elgetako mezetan aire-
ratu dira. Estreinakoz urriaren 
31n, bere urtebetetze egunean, 
egin zioten opari hori. Eta pozik 
dago lorpen horrekin: "Pozgarria 
da nik egindako abestiak herri-
ko jendeak mezan abestea".

Bada, musikan emandako 
aurrerapauso guztietan, Lorea 
Larrañaga Elgetako musika ira-
kaslea beti izan du presente 
Retolatzak: "Lorea pertsona bere-
zia da niretzat. Asko egin du 
nigatik eta biziki eskertzen diot 
egindako guztia". 

Musikarekiko zaletasuna 
betidanik eduki badu ere, 
Larrañagak zaletasun hori gara-
tzeko bultzadak behin eta berriz 
eman izan dizkiola aitortzen du. 
"Lorea beti egon da hor, lagun-
tzeko eta ni animatzeko prest. 
Hari gauza asko zor dizkiot".

ahotik, bihotzetik, begietatik 
Musikak guztiz asetzen duela 
dio. "Gauean, lo hartu aurretik, 
beti entzuten dut musika".

Erreportaje xume hau egi-
teko oroitzapen asko ekarri 
ditu gogora Retolatzak. Eta, 
tarteka, isilik ere geratzen zen, 
urteak atzera egindakoa gogo-
ra ekartzeko. Bere begirada, 
aldiz, ez da isiltzen: bihotzetik 
eta ahotik musika  irteten zaion 
neurrian, begietatik ere musi-
ka isurtzen du.

jose antonio retolatzak urteak daramatza musikaren munduan pausoak ematen

Armagile baten soinu-banda

Jose Antonio Retolatza, elgetako elkartean, bere abestiak biltzen dituen liburua esku artean duela.  |   asier alkorta

Abesti asko egin ditu 
Retolatzak orain arteko 
ibilbidean. Baina 
zirriborro modura 
Larrañagari pasatzen 
dizkion orri solteek 
forma hartu dute 
azkenaldian. horrela, 
bere abesti batzuk 
hartuta, esku artean 
hartu eta irakurri edota 
interpreta daitekeen 
liburua du orain. musikari askok eta askok bezalaxe.

Liburu osoa berezia bada ere, azken orriak benetan bereziak 
direla esan du: "Larrañagari eskainitako abestia dago jasota 
azken orrialde horietan. Abesti hori berezia da niretzako, baita 
Larrañagarentzako ere". Liburuaz harro dagoela dio, eta, bigarren 
edizio bat izango duen edo ez galdetuta, ez du ezezkorik esan.

Letrak eta partiturak liburuan.  |   a. alkorta

Retolatzaren abestiak liburuan bilduta

esanak

"Negua gitarra 
jotzeko urtaro 
aproposa da 
niretzako" 

J .  a .  r e T o L aT Z a   |   m u s i k a r i a
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J.b.  |  arrasate

Ostalaritzan esperientzia han-
dikoa, lan arlo berriak ezagu-
tzeko erabakia hartu zuen Mikel 
Oteitzak duela zenbait urte. 
Denetariko konponketak egiten 
ditu; San Andres auzoan duen 
Urmai kafetegian azaldu digu 
zertan dabilen. 
denetariko konponketak egiten 
dituzu. Noiz eta nola hasi zinen 
arlo horretan lanean? 
Hiru edo lau urte daramatzat 
denetariko konponketak egiten. 
Ostalaritzan ere egiten dut lan 
eta tabernetan, adibidez, hamai-
ka konponketa egin behar iza-
ten dira. 

Nire kasuan nik egiten ditut 
konponketok, baina beste askok 
ez dakite nora joan. Hutsunea 
ikusi nuelako eta hutsune hori 
betetzeko asmoz hasi nintzen 
arlo horretan lanean.
Zer-nolako enpresa da zurea?
Mantentze-lanez arduratzen 
den enpresa da, ostalaritzan, 
merkataritzan eta etxebizitzetan. 
Orain, gainera, erronka berrie-
kin ari gara, bizilagunen komu-
nitateetan, hain justu. 

Komunitateon mantentze-
lana kontratatzea aurreztea da 
epe luzera, ez gastu gehigarria. 
Horrela ulertzen dugu guk, eta 

prezio ekonomiko bat ordain-
duta urte osoko mantenua egi-
ten dugu. Eta ez mantentze-la-
nak bakarrik, erreforma osoak 
egiteko gai gara, baita errefor-
ma horiek aurreikusi eta iru-
dikatzeko ere. 
Nola egiten duzue lan?
Arazoak 48 ordutan konpontzen 
ditugu eta orduka egiten dugu 
lan. Ez dugu esku-hartze bakoi-
tzeko kobratzen. 

Hau da, gremio ezberdine-
tako arazo txikiak –esaterako, 
iturgintza edota elektrizitatea-
ri dagozkienak–, esku-hartze 
bakarrean konpon ditzakegu 
eta beraz, irteera eta beste hain-
bat gastu aurrezteko aukera 
ematen dugu.

Hau da, hiru arazo konpon-
du behar badira, hiru irteera, 
hiru ordu eta hiru ordainketa 
dakartza bezeroarendako. Gure-
kin ez da hori gertatzen (699 60 
97 08). 

Mikel oteitza | denetariko konponketak

"Mantentze-lana aurreztea 
da komunitateetan, eta lan 
hori merke egiten dugu" 

mikel oteitza, lanean.  |   Mikel oteiza

ostalaritzan, merkataritzan eta etxebizitzetan 
konponketa lan txikiak egiten ditu oteitzak

"Esku-hartze 
bakarrean hainbat 
arazo konpon 
ditzakegu"

Lanbideren enplegu sustapenaren 
barruan atera diren lanpostuetan 
emakumeei deialdi berezia egin 
gura die Udalak. Maskulinotuta-
ko postuetara animatu gura dituz-
te emakumeak, puntuazio berezia 
emanda. Laguntza horren kanpoan 
geratzen dira dokumentalista, 
kale hezitzaile eta web diseina-
tzaileen postuak. 

Maskulinotutako lanetan 
emakumeen presentzia 
indartu gura du Udalak

o H a R R a k

1936an jaiotako 
emakumeak
Urte hartan jaiotako emakumeek 
bazkaria egingo dute bihar batzo-
kian. Joan gura dutenek batzokian 
bertan eman behar dute izena, 
aurrez 10 euro ordainduta.

1976an jaiotakoak
Bihar, hilak 19, egingo dute ospa-
kizuna. Herriko Plazan batuko 
dira, 12:30ean. Poteoa, bazkaria 
eta goatekea egingo dute. 

Urteko azken baserritarren 
azoka izango da biharkoa

JOkIN bErEZIArtuA  |  arrasate

Hileko hirugarren zapatuan egi-
ten den baserritarren azokaren 
urteko azkena egingo da bihar. 
Azarokoa ere Seber Altube plazan 
egingo da, bihar, 09:00etatik 14:00e-
tara. 11 postu egongo dira, eta 
postu horietan guztietan baserri-
ko produktuak erosteko aukera 
egongo da. Baserritar guztiak ez 
dira arrasatearrak; Tolosako, 
Aretxabaletako eta Bergarako 
postu bana egongo da bihar. 

Enplegu eta Garapen Ekono-
miko Zerbitzuaren teknikari 
Marga Garmendiaren arabera, 
aurreko azoketan horren erantzun 
ona izan duen pintxo ekologikoen 
dastatzea ere egongo da, eroske-
ta bat egiterakoan trukean eman-
go zaion txartela erabilita. Eros-
ketarik egin gura ez duenak 
pintxoa erosteko aukera ere izan-
go du, noski. 

okela ekologikoa ere bai
Pintxo horietan produktu bege-
talez gain, biharkoan okela eko-
logikoaz egindako pintxoak ere 
dastatu ahalko dira. Aretxabale-
tako Mendibitzu baserriko okela 
ekologikoarekin prestatuko ditu 
pintxoak Jesus Romero sukalda-
riak: "Oraingoan usaina ezber-
dina izango da eta pintxo beroak 
dastatzeko aukera egongo da". 
Pintxoak nola prestatzen dituen 
ikusteko aukera egongo da, ber-

tatik bertara, eta errezetak eska-
tzeko eta zalantzak argitzeko 
aukera ere izango dute azokara 
doazenek. Eta noski, azokako 
bezeroen artean ortuko produk-
tuekin betetako otarrearen zoz-
keta ere ez da faltako. 

2012rako, aurrekontuetan
2011ko ekitaldiaren balorazioa 
egiteko goizegi da oraindik. Balo-
razio hori egiteko ezinbestekoa 
da baserritarren iritzia, eta aza-
ro amaieran edo abendu hasieran 
bilera egin ohi dute azokan par-
te hartzen duten baserritarrek 
eta Udaleko ordezkariek. 

Bilera horretan, urteak eman 
duenaren balorazioa egiteaz gain, 
datorren urteari begira aurrei-
kusten diren nobedade eta ekimen 
berrien gainean ere egingo dute 
berba. Garmendiak esan duenez, 
Udalak 2012rako aurrekontuen 
barruan aurreikusi du azoka, 
baina aurrera egingo duen era-
baki aurretik baserritarren iritzia 
jaso behar dute. 

abendukoa, santamasetako egitarauaren barruan; 
2012ari begira baserritarren iritzia beharko du udalak 

2011ko azken azoka egingo da bihar Seber Altuben (09:00-14:00).  |   artxiboa

datua

Arrasatekoez gain, tolosa, 
Bergara eta Aretxabaletako 
baserritarrak egongo dira. 

11
baserritar Postu azokan

Pelukak eta ilea berreskuratzeko
sistema berri eta pertsonalizatua

ILE APAINDEGIA
Otalora Lizentziaduna 5

ARRASATE
Tel.: 943 79 12 74

Lehen mailako nesken partidua
Azaroaren 19an, larunbatean, 

16:00etan, Mojategin (Arrasate)

Real Sociedad-Prainsa Zaragoza
Zuen zain gaude Mondrako nesken 

25. urteurrena ospatzeko.
Anima zaitez!

Azaroaren 22an, asteartean, 
18:00etan, Mojategin (Arrasate)

Mondragon CF-Euskal Selekzioa
HEDABIDE LAGUNTZAILEA
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emaitzak

iluna-fidel&discipulo 2-6

dublin-abokajarro 7-4

lasagabaster-dribling 2-5

at. beatrayer-aston birra 6-4

mcawen-sonografos 6-4

aldatz-iriztu 3-3

iluntz-ekaitz 5-1

portaboleiros Atsedena

sailkaPena

  taldea p J

 1 dublin 6 2

 2 fidel & discipulos 6 2

 3 dribling 6 2

 4 aldatz 4 2

 5 mcawen 3 2

 6 at. beatrayer 3 2

 7 sonografos 3 2

 8 iluntz 3 2

 9 ekaitz 3 2

 10 abokajarro 3 2

 11 iriztu 1 2

 12 lasagabaster 0 2

 13 iluna 0 1

 14 portaboleiros 2.0 0 1

 15 aston birra 0 2

PaRtiduak

azaroak 19, zapatua

10:30 aldatz-iluntz / iriztu

11:30 at betrayer-iriztu / iluntz

12:30 dublin-aston birra / aT betrayer

16:00 iluna-dribling / Sonografos

17:00 lasaga.-sonografos / Dribling

azaroak 20, domeka

11:30 portaboleiros-abokajarro / ekaitz

12:30 mcawen-ekaitz / Portaboleiros

z a l d i b a R

Jose Maria Arizmendiarrietari buruzko mahai 
ingurua egingo dute astelehenean Kulturaten
Astelehenean Jose Maria Arizmendiarrieta Mondragon Corpo-
racion Cooperativa (MCC) kooperatibaren sortzaileari buruzko 
berbaldia egingo dute Kulturateko areto nagusian, 19:00etan. 
Arizmendiarrietaren heriotzaren 35. urteurrenaren harira egin-
go dute hitzaldia eta Arrasateko eta Bergarako artzapezgoak eta 
Arizmendiarrietaren Lagunak elkarteak antolatuta dago. Juan 
Maria Uriarte Donostiako gotzaina eta Jose Maria Ormaetxea 
Arizmendiarrietaren laguntzailea egongo dira bertan.

A. AlkOrtA  |  arrasate

Arrasateko Ekin Emakumeak 
elkarteak Emakumearen jantzi 
eta janzkera tradizionalak azken 
100 urteetan, atontzeran garran-
tzia: tailer teoriko-praktikoa 
hitzaldi-tailerra antolatu du 
azaroaren 23rako. Hitzordua 
18:00etan dago jarrita, Kultu-
raten. 

Ane Albisu Iriarte izango 
da hizlaria. 35 urtean jantzi 
tradizionalaren gaineko iker-
keta eta ekimenetan parte har-
tu eta gero, Albisuk Arrasatera 
ekarriko ditu jasotako ondo-
rioak.

Albisuk Atondu, XXI. men-
derako proposamena liburua 
argitaratu zuen 2006an eta gaur 
egun, Donostiako San Telmo 
museoko jantzi eta ehun onda-
rea aztertzen dabil.

Horrez gain, diseinu arloan 
ere hainbat lan egindakoa da. 

Bada, hitzaldi-tailerrera 
joaten direnek, teoria ezagutzeaz 
gain, teoria hori praktikara 
eramateko aukera ere izango 
dute.

Emakumeen jantzi eta janzkeren 
gaineko hitzaldia eguaztenean

zapiak ere izango dira aztergai.  |   G.

AsIEr AlkOrtA |  arrasate

Arrasateko AED elkarteak Duin-
tasunaren bidea-Euskararen egoe-
ra Osakidetzan izeneko ekitaldia 
antolatu du datorren eguaztene-
rako. Hitzordua 18:30erako dago 
jarrita, Kulturateko Jokin Zaite-
gi aretoan.

Osakidetzan izaten diren hiz-
kuntza-eskubideen urraketak 
partekatzeko eta arazo horri aurre 
egiteko Behatokiak abian jarri-
tako ekimena izango da hizpide 
eguaztenean. Kepa Elortza oña-
tiarrak bere garaian egindako 
salaketa azalduko dute eta azter-
gai izango dira salaketa horrek 
eragin dituen erreakzioak ere. 
"Elortzaren esperientzia lazgarria 
abiapuntutzat hartuz, ikus-en-
tzunezko lan bat ere egin zen eta 
horrek oihartzun zabala lortu 
du; Eusko Legebiltzarreraino 
iritsi da".

Hala eta guztiz ere, AEDren 
eta Behatokiaren esanetan, Elor-
tza ez da, tamalez, Osakidetzan 
hizkuntza-eskubideen urraketa 
sufritu duen bakarra. "Behatokiak 
urterik urte ondorioztatzen du, 

herritarrek helarazitako kexak 
direla medio, osasungintzaren 
arloa dela euskaldunon hizkuntza
-eskubideak errespetatzen ez diren 
eremu nagusietako bat".

Horrekin guztiarekin, Beha-
tokiak eragite-dinamika bat jarri 
zuen abian, eta, euskaldunen 
artean jarrera aktiboak bultzatuz, 
Euskal Autonomia Erkidegoko 
osasun zerbitzu publikoaren joka-
bidea aldarazteko konpromisoa 
hartu zuen.

Orain, aldiz, egindako lanak 
eta izandako lorpenak eta eran-
tzunak mahairatuko dira, ber-
ton.

dei zabala bailara osora 
Ekitaldia Arrasaten bada ere, 
parte hartzeko deia bailara oso-
ra zabaldu du AEDk. "Keparen 
esperientziatik abiatuta, guztion 
egitekoa da bailarako osasun 
zerbitzu publikoa euskalduntze-
ko mugitzea eta neurriak exiji-
tzea". 

Ekitaldian, Kepa Elortza eta 
Garbiñe Petriati Behatokiko 
zuzendaria egongo dira.

Euskarak Osakidetzan 
duen egoeraz berba 
egingo dute eguaztenean
aedk eta behatokiak bailarako osasun zerbitzu 
publikoa euskalduntzeko neurriak exijituko dituzte
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san joxepekoak 
lizarrara eguenean
Azaroaren 24an Lizarrara joate-
ko irteera antolatu dute erreti-
ratuek. Egun osoko irteera izan-
go da eta autobusa 08:30ean 
irtengo da autobus geltokitik. 
Irache Hotelean bazkalduko dute. 
Izen-ematea eta argibideak erre-
tiratuetan: 943 76 21 40.

autobusa kantu txapelketa-
ko finalera joateko
Bergarako Nau taldea (Maitane, 
Garazi, Olatz, Miren eta Markel) 
eta Sara Manzano bakarlaria 
Gipuzkoako kantu txapelketako 
finalean lehiatuko dira azaroaren 
27an Donostiako Printzipal antzo-
kian. Finala ikustera joateko 
autobusa antolatu du Musika 

Eskolak. Autobusa 15:00etan irten-
go da autobus geltokitik. Izen
-ematea Musika Eskolako idaz-
karitzan egin daiteke azaroaren 
22a baino lehen. Edozein argibi-
detarako 943 76 57 80 telefono 
zenbakira jo dezakezue.

lasai-tokiren luncha 
erretiratuendako
Aspaldiko ohiturari eutsiz, 
Lasai-Toki elkarteak herriko 
erretiratuendako luncha iragarri 
du abenduaren 8rako. Lasai-Tokin 
izango da luncha, 12:00etatik 
14:00etara.

plaza libreak 
esperientzia eskolan 
Mugabek eta Udalarekin elkarla-
nean Bizikasik antolatutako Espe-

rientzia Eskolan plaza libre batzuk 
gelditzen dira oraindik eta izen
-ematea martitzenera arte, hilaren 
22ra arte, dago zabalik. Argibideak: 
943 76 93 94 (Miren).

keinu hizkuntza 
ikastaroak
Aransgik, Gipuzkoako pertsona 
gorren familien elkarteak, kei-
nu  hizkuntza ikasteko ikastaroak 
antolatu ditu. Gorrekin komu-
nikazioa hobetu nahi duten 
debagoiendarrendako dira. Has-
tapen eta sakontze mailak izan-
go dira, urtarriletik maiatzera. 
Ikastaroak 30 ordukoak izango 
dira. Argibide gehiago Aransgi-
ko egoitzan, Boni Laskurain 
pasealekuan, edo 943 76 27 03 
telefonoan.

'gaztañatan' egitaraua 
osintxun
Osintxuko Gaztañatan azaroa 
egitarauaren barruan, domekan, 
hilaren 20an, gaztetxoendako 
zinema emanaldia izango da ludo-
tekan, 17:00etan. Azaroaren 21ean, 
berriz, Arimen Eguna ospatuko 
dute Osintxun eta gaztainak eta 
sagardoa dastatzeko aukera izan-
go da auzoko plazan, 19:00etan 
hasita.

1939an jaiotakoen 
bazkaria hilaren 26an
1939an jaiotako bergararrek baz-
karia egingo dute azaroaren 26an 
Pertxan, 14:30ean. Aurretik Fron-
toian batuko dira, 13:00etan. Izen
-ematea ondoko telefono zenba-
kietan egin daiteke: 943 76 24 79 

(Eulali Elgarresta) edo 943 76 28 
58 (Pello Garitano).

1966koen hitzordua  
azaroaren 26an
1966an jaiotako bergararrek afaria 
egingo dute azaroaren 26an. Batzo-
kian afalduko dute, 22:00etan. 
Hala ere, 19:30ean elkartuko dira 
Ariznoa tabernan. Izen-ematea 
Ariznoa tabernan, azaroaren 7tik 
24ra. 10 euro ordaindu behar dira 
fidantza moduan.

1945ekoak hilaren 26an 
batuko dira 
1945ean jaiotakoek afaria iragarri 
dute azaroaren 26rako. Azpeitxi 
jatetxean afalduko dute. Izen-e-
matea Azpeitxin bertan, 25 euro 
aurreratuta.

Edu MENdIbIl  |  berGara

EAJko udal taldeak eskatuta, 
Udalaren egoera ekonomikoari 
buruzko osoko bilkura monogra-
fikoa izan zen astelehenean. Zifra 
asko ibili ziren dantzan ordu eta 
erdi luzez. Aitor Iturriaga kontu
-hartzaileak adierazi zuenez, hala-
ko egoera ekonomiko larririk ez 
du ezagutu. Haren arabera, admi-
nistrazioaren egoera delikatua 
da, baina ez dramatikoa. Gauza 
bera esan daiteke Bergarako Uda-
laren gainean: "Horrenbeste zalan-
tza sortzen da egun batetik bes-
tera makroekonomian... Euroa 
desagertu egingo dela, BEZa pun-
tu bat edo bi puntu igoko dela, 
Raxoiren gobernuak lege ekono-
miko zorrotzak jarriko dituela 
dirudi... Gure menpe ez dauden 
inkognitak dira, baina marjina 
bat dugu oraindik etorkizunari 
lasaitasun apur batez aurre egi-
teko. Ekonomia kontuetan serioak 
izan gara Euskal Herrian, ekono-
mia legeak beste inon baino hobe-
to errespetatu direlako. Baina epe 
ertainean gauzak okertu egin 
daitezke neurriak hartzen ez badi-
ra. Emaitza baikorrik ez dut urtee-
tan espero".

zorpetze maila 
Udalaren zorpetze mailari dago-
kionez, bankuekiko zorra jaitsi 
egin dela adierazi zuen Udaleko 
kontu-hartzaileak: bankuekin 10 
milioi euroko zorra eta Diputa-
zioarekin 1.370.000 eurokoa izan-
go du Udalak urte amaieran. Azken 
urteetan Udalak mailegurik eska-
tu ez duenez, bankuekiko zorra 

behera egin duela esan zuen kon-
tu-hartzaileak. Etorkizunari begi-
ra, gastu arrunta kontrolatzeko 
garrantzia azpimarratu zuen; hau 
da, pertsonal gastuak, erosketak 
(azpi-kontratazioak tartean) eta 
Debagoieneko Mankomunitateko 
kuota eta dirulaguntzen kontro-
la eraman beharko ditu Udalak. 
Batzordeetan gastu arrunta kon-

trolatzeko neurriak lantzeko 
premia azpimarratu zuen Iturria-
gak. Adibide moduan, Tolosa eta 
Gabiriako udalen kasua aipatu 
zuen: argiteriarekin aurrezteko 
neurri eragingarriak hartu dituz-
te han.

eajren kezka 
Aintzane Oiarbide EAJko boze-
ramaileak hauxe adierazi zuen: 
"Udalaren egoera ekonomikoa ez 
dago gastuak gehitzeko. EAJko 
udal taldeak etorkizuna kezkaz 
ikusten du. Gobernuak hemendik 
aurrera hartzen dituen erabakiek 
Udalari urte askotarako eragina 
egin diezaiokete. Zuhurtziaz 
jokatzeko garaiak dira eta inber-
tsioak erakartzea ezinbestekoa 
da. Gure apustua herriko indus-
triaren, komertzioaren eta zer-
bitzuen sustatzea ezinbestekoa 
da".Udalaren Plan Estrategikoa 
dela eta, Udalaren erabakiak 
noren esku egongo diren galde-
tu zuen Oiarbidek. Haren ustez, 
erabakiak hartzeko ardura gober-
nuarena da, ez herritarrena. 
Jesus Elortza alkateak hauxe 
erantzun zion: "Dudarik ez. Gober-
nuak hartu beharko ditu eraba-

kiak, baina herrien nahien ara-
bera jokatuko dugu". Lauri Askar-
gorta Ogasun batzordeko buruak 
esandakoaren arabera, egoera ez 
da hain txarra, gastuak ahal den 
neurrian mantenduko dituzte eta 
Plan Estrategikoaren ondorioen 
zain daude.

Juan Jesus Alberdi EAJko 
zinegotziaren ustez, presio fiskal 
handia da Udalaren ezaugarrie-
tako bat. "Bergarar bakoitzak 
700 euro eta piku ordaintzen 
ditu, beste udaletan baino 300 
bat euro gehiago". Maileguak 
eskatzeko orduan inolako muga-
rik ote dagoen galdetuta, orain-
dik maileguak eskatzeko kapa-
zitate handia dagoela esan zuen 
Iturriagak. Presio fiskalari dago-
kionez, inspekzio fiskal propioa 
izateagatik kobrantza beste hain-
bat herritan baino zorrotzagoa 
dela eta Bergarak beste udalen 
tributu antzerakoak dituela adie-
razi zuen.

Udalaren egoera ekonomikoa: 
delikatua, baina ez dramatikoa
EAJk eskatuta, egoera ekonomikoaren gaineko osoko bilkura monografikoa izan zen astelehenean

Bergarako udaletxea.  |   edu Mendibil

datua

11,3 
zorra urte amaieran: 
10 milioi bankuekin; 
1,3 diputazioarekin. 
Aspaldian mailegurik 
eskatu ez, eta bankuekiko 
zorra txikitu egin da.

Milioi euro
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A
spaldian, teknologia 
berriekin erlazionatu-
riko korronte berria da 
hizpide. Bideojokoen 

industria. Gertuko adibide, pasa 
den astean Bilbon ospaturiko 
Fun&Serious Game Festival. 
Hau guztiau errealitate bihur-
tzeko programazioan eta artean 
oinarrituriko ezagutza espezia-
lizatua behar da eta pasa den 
irailetik badugu heziketa mota 
hori jasotzeko aukera.

Hiru urtetan zehar lanean 
aritu ondoren, puntako inge-
niaritzan eta arte digitalean 
oinarritzen diren ikasketak 
eskaintzen dituen DigiPen Ins-

titutu Teknologikoaren egoitza 
inauguratu dugu. Europan izan-
go duen egoitza bakarra da eta 
Euskal Herrian dago, Zierbenan. 
Bertatik aterako dira etorkizu-
neko ingeniari eta artistak, eta 
hauen artean debagoiendarrak 
daude, Oñati eta Aretxabaleta-
koak.

Bideojokoetan oinarritutako 
teknologia ezagutu eta barne-
ratuko dute, simulazioa, adimen 
artifiziala, errealitate birtuala, 
artea, animazioa hiru dimen-
tsiotan… etorkizunean aplika-
tu beharreko puntako teknolo-
gia, alegia. 

Sektore hau etorkizuneko 
sektore gisa izendatu dute haz-
kunde ekonomikoan izan deza-
keen eragin handiagatik eta 
Debagoiena ordezkatuko dituz-
tenak dagoeneko lanean dabil-
tza.

Bideojokoen 
inguruko
ikasketak

AItZIbEr 
AZkONdO

n i R e  u s t e z

"sektore hau 
etorkizuneko sek- 
tore izendatu dute"

Martitzenean, hilaren 22an, Santa Zezilia musikarien zaindaria-
ren eguna ospatuko da. Alai Taldeak aurten ere ez du hutsik 
egingo: kalejira –edo txikiteoa abestuta– egingo dutela iragarri 
dute Alai Taldea abesbatzako kideek. Bidekurutzetan, Guria 
taberna parean hasiko dute ibilbidea, 19:00etan. Ondoren, Barren-
kalean, Irala kalean eta frontoian egingo dute kantuan.

Alai Taldeak kalejira egingo du martitzenean, 
Santa Zezilia musikarien eguna ospatzeko

Jardunek euskarazko liburuen truke azoka antolatu du azaroaren 
25erako eta 26rako San Martin plazan. Azokarako liburu bilketa 
hilaren 24ra arte egingo dute Jardunen, kultura etxean, aste barruan, 
09:00etatik 13:00etara 15:00etatik 19:00ak arte. Eramandako  liburu 
bakoitzeko txartel bat emango zaie partaideei. Ondoren, txartel 
bakoitza sailkapen bereko edozein libururengatik trukatu ahal 
izango da azokan. Argibideak Jardunen, 943 76 36 61 zenbakian. 

Hurrengo asteburuko liburuen truke azokarako 
bilketa ari dira egiten Jardunen, kultura etxean

Alfonso Romerak 21 margolan jarri ditu ikusgai Masterrekako 
Nahikari tabernan. Rikardo Azkargortaren ikaslea da Romera 
aspaldian. Bestalde, Artekaleko Raizabal gozotegian ere erakus-
ketak egiten hasi dira; Maite Azkargortaren margolanak izango 
dira ikusgai hurrengo astera arte. Ondoren, Pili Azkarateren 
erakusketa jarriko dute Artekaleko dendan. 

Alfonso Romeraren margoak Nahikari tabernan eta 
Maite Azkargortaren erakusketa Raizabalen

Edu MENdIbIl  |  berGara

Gabonetan botako dute Mariaren 
Lagundiko eraikin berria. Asmoa 
zen joan den abuztuan botatzea, 
baina lanak atzeratzen joan dira, 

eta, azkenean, abenduko oporral-
dian egingo dituzte lanok. Ardu-
radunen arabera, 15 bat egun 
beharko dituzte Erregetxo plaza 
aurreko eraikina botatzeko.

63 etxebizitza 
Ez da garairik onena etxeak egi-
teko, baina, Ortubairko ordez-
karien arabera, behin merkatu
-ikerketa txiki bat egin ostean, 
udaberri aldera etxeak eraikitzen 
hasiko dira. Proiektuaren ara-
bera, 12 etxebizitza babes ofizia-
lekoak izango dira; beste 13 
tasatuak: eta 38 etxebizitza 
libreak. 

Ortuibarrek eta Jabier Arre-
giren Lotzen enpresek egingo 
dituzte etxebizitzok. Sustatzaileen 
arabera, dagoeneko hainbat jen-
dek azaldu du interesa, batez ere 
eraikina botako zutela zabaldu 
denean herritarren artean. Izan 
ere, eraikinaren lekuan etxeak 
egiteko proiektua aspaldikoa da, 
eraikina erosi zutela 11 urte bete-
tzear baitira.

Mariaren Lagundiko eraikina 
1960ko hamarkadaren hasieran 
hasi ziren egiten eta ikasle asko 
eta asko igaro dira hango geleta-
tik. 1990eko hamarkadaren bukae-
ran utzi zion Mariaren Lagundiak 
eraikin berria erabiltzeari. Erai-
kineko ikuskizun aretoak ere 
aspaldi jaitsi zuen teloia. Azken 
urteotan herriko hainbat elkartek 
lokalak izan dituzte han, Udalak 
utzita. 

mariaren Lagundiko eraikin berria Gabonetan eraitsiko dute.  |   e.M.

Mariaren Lagundiko 
'eraikin berria' botako dute
Gabonetako oporrak aprobetxatuta eraitsiko dute 
eraikina, 63 etxebizitza eraikitzeko 

E.M.  |  berGara

Mankomunitatearen eta Berga-
rako Turismo Bulegoaren esku-
tik, erreileno, tostoi eta txokola-
te dastatzea izango da bihar, 
zapatua, Munibe plazan, 19:00etan 
hasita. Hain zuzen ere, euro baten 
truke merienda gozoa hartu ahal 
izango da. 

Bergarako produktu ezagu-
nenen promozioa egiteaz gain, 
biharko ekitaldiarekin antola-
tzaileek herriko gozogile tradi-
zionalen lana aitortu nahi dute 
nolabait. Hain zuzen ere, Larraña-
ga, Mujika eta Raizabal gozote-
gietako ordezkariak Muniben 
izango dira bihar, euren produk-
tuak saltzen eta erreileno eta 
tostoien gaineko azalpenak ema-
ten. Dastatzeak irauten duen 
bitartean Musika Eskolako ikas-
leek jarriko dute musika, giroa 
alaitzeko. Era berean, gozogileen 
lana erakusten duen bideoa ere 
erakutsiko dute Munibeko eki-
taldian.

abenduaren 11ra arte 
Bestalde, Debagoieneko Manko-
munitateak antolatutako jardu-
naldi gastronomikoak IX. ekital-
dira iritsi dira. Bada, parte hartzen 
dutenen artean bi pertsonarenda-

ko afaria zozketatuko dute; jardu-
naldien balorazio inkesta bete 
behar da zozketan parte hartzeko. 
Abenduaren 11n bukatuko dira 
jardunaldiak. Argibideak: www.
turismodebagoiena.com.

Erreileno, tostoi eta txokolate dastatzea bihar 
Muniben, herriko gozogileen eskutik

Juanje Amasorrain eta Justina elexpuru zinegotziak, herriko gozogileekin.  |  udala
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Zapatu gauean lapurtu zuten 
Azkoagain futbol zelaiko argin-
dar kablea. 1.000 bat metro kable. 
"Kutxatilak jaso eta kabletik 
tira egin dute. Autoren baten 
laguntza behar izan dute tira 
gogor egiteko", esan digute Aloña-
ko ordezkariek.

Taberna eta aldageletako 
kablea ez zuten ukitu. Azkoa-
gainen dauden hiru argi-posteen 
kablea lapurtu zuten –poste 
bakoitzak sei foku ditu–. Aste-
lehenean argi-poste bat konpon-
du zuten, eta taldeek argi gutxi-

rekin baina entrenamenduak 
egin zituzten. Udal langileek eta 
beste enpresa bateko langileek 
konpondu dute arazoa. Hori 
horrela, aste bukaerako parti-
duak normal jokatuko dituzte; 
tartean, domekako Aloña-Mon-
dra derbia. 

beste futbol zelai batzuetan 
Lehen aldia da Azkoagainen 
argindar kablea lapurtzen dute-
na. Bada, Aretxabaletako eta 
Arrasateko futbol zelaietan ere 
kableak lapurtu dituzte orain 
dela gutxi.

Argindar kablea lapurtu zuten 
zapatu gauean Azkoagainen

Antton tabernan hitzordua dute gaur bluesa, funka eta rocka 
maite dutenek. Sumision City Blues gasteiztarrek zuzenekoa 
egingo dute 20:00etan. Euren azken lana aurkeztuko dute. Eskor-
buto, Cicatriz , Muddy Waters eta Gram Parsons taldeen ukituak 
dituen taldea da. Esperientzia handiko musikariak ditu: Sexty 
Sexers eta Los Padrinos taldeetan ibilitakoak dira, hain justu. 

Blues, funk eta rock doinuak gaur Antton   
tabernan Sumision City Blues taldearekin

Tailerretako hiru taldeek, Ganbara Txikitxok, Ganbara Txikik 
eta Ganbara Gaztek egingo dute kontzertua bihar, 19:30ean, 
Santa Anan. Ikasturteko lehen emanaldia izango da, eta azken 
asteotan entseatutako kantuak abestuko dituzte. Talde bakoitzak 
kantu sorta bat eskainiko du, bakarka, eta bukaeran elkarrekin 
abestuko dute guztiek.

Ganbara Txikiko taldeek Santa Zeziliaren 
omenezko kontzertua egingo dute bihar Santa Anan

Oñatiko Udalak antolatuta eta AHK enpresak zuzenduta jostailuen 
gaineko erakusketa egingo dute hilaren 26an eta 27an Txaloka 
ludotekan (11:00-13:00 eta 17:00-20:00). Erakusketa baino askoz 
gehiago izango da: gurasoek informazioa eskatu ahal izango dute, 
kezkak argitu, jostailuak probatu, gomendioak eskatu eta jaso...

Jostailuen gaineko erakusketa egingo dute Txaloka 
ludotekan hilaren 26an eta 27an

Aurreko asteko GOIENA paperean idatzi genuen Aurrekontuak 
Herrijorran egitasmoan parte hartu duten herritarrek eta EAJ-
ko zinegotziek esku artean zutela batzarretatik jasotako propo-
samenen zirriborroa. Bada, EAJko kideek esan digute oraindik 
ez dutela ezer jaso. "Hilaren 7rako agindu ziguten zirriborroa, 
eta oraindik ez daukagu ezer", esan digu Lourdes Idoiagak.

EAJko zinegotziek ez dute jaso 'Aurrekontuak 
Herrijorran' egitasmoaren zirriborrorik

San Andres jaiak ospatuko dituzte Uribarrin gaurtik domekara 
arte. Etxafuego jaurtiketarekin hasiko dituzte festak eta ondoren, 
22:00etan, mus txapelketa jokatuko dute. Bihar, haurrendako 
jolasak egingo dituzte, 16:00etan; eta 21:00etan, auzo afaria Sora-
luzen. Domekan, jaiak bukatzeko meza izango da, 12:00etan; eta 
ondoren, luncha egingo dute, bertsolari eta trikitilariekin.

Meza nagusia esango dute Uribarri auzoko ermitan 
domekan, San Andres jaien ospakizunak bukatzeko

XVII. xake txapelketa jokatuko dute bihar gaztelekuan, 09:00etan 
hasita. Herriko jokalariek eta punta-puntako maisuek suitzar era 
azkarrean jokatuko dute, sei itzulitara. Bakoitzak 15 minutu izan-
go ditu bandera jaitsi arte. Guztira, 1.035 euro banatuko dituzte 
saritan; besteak beste, 140 euro lehen oñatiarrarendako eta 105 
euro gazte mailako lehen oñatiarrarendako. 

Herriko jokalariak eta punta-puntako maisuak 
lehiatuko dira gaztelekuko xake txapelketan bihar

M.b.  |  oñati

Bilduko udal taldeak eta bereziki 
Josu Lizarralde zinegotziak etxe-
ko postontzian jasotako mehatxuak 
salatzeko mozioa aho batez onar-
tu zuten martitzenean. Bilduko 
eta EAJko zinegotziek mozioa 
onartzearen alde bozkatu zuten. 

Bilduko udal taldeak aurkez-
tutako mozioak lau puntu ditu:  
gatazkaren irtenbidea sustatzeko  
dagokion jarduera instituziona-
lean urratsak egiteko konpromi-
soa hartzea; kargu politikoen 
aurkako mehatxuak behin betikoz 
alde batera utz daitezen eskatzea 
eta  zabaldu den garai berriari 

jarri nahi zaizkion oztopoak amai-
tzea; elkartasuna adieraztea 
mehatxatuak izan diren udal 
hautetsi guztiei; eta udalbatzak 
bere gain hartzea horren ondo-
riozko balizko gastu judizialak. 

Gainera, elkartasuna adiera-
zi zioten Josu Lizarralderi eta 
azpimarratu zuten halako meha-
txuek maiatzaren 22an hasitako 
bide berria "oztopatu" egin gura 
dutela: "Baina ez dute lortuko". 

Lourdes Idoiagak EAJren 
izenean elkartasuna adierazi zion 
Lizarralderi, eta mozioari baiez-
koa eman aurretik hauxe esan 
zuen: "Kargu politikoen kontra-

ko mehatxuak behin betiko alde 
batera utz daitezen eskatzen 
dugu".

Eta Josu Lizarraldek hartu 
zuen hitza azkenik. Osokoen are-
toan bilduta herritarren txalo 
zaparrada jaso ondoren, emozio-
natuta eskerrak eman zizkien 
alkateari, Bilduko gainerako 
zinegotziei eta Lourdes Idoiaga-
ri erakutsitako elkatasunaren-
gatik; eta familiari emandako 
babesarengatik.

udal langileen komitea 
Bestalde, Udalaren webgunean 
eta etxean jasotako mehatxuak 
direla-eta, udal langileen komiteak 
oharra kaleratu du. "Gogor" sala-
tzen dituzte Bilduko zinegotzien 
kontrako kanpaina eta mehatxuak, 
eta gaineratu dute mehatxuak 
"herritarrek aukeratutako ordez-
karien" kontrakoak direla.

Bilduko udal taldeak jasotako 
mehatxuen kontrako mozioa 
onartu zuten aho batez

MIrEIA bIkuñA  |  oñati

Euskadi etorbideko autobus gel-
tokiak lekuz aldatzeko proposa-
mena egin dio Udalak Aldundiari. 
Zergatik Aldundiari? Euskadi 
etorbidetik kentzen dituzten gel-
tokiak Aita Lizarralde kalera eroan 
gura dituztelako eta errepide hori 
Aldundiarena delako. "Aldundiko 
Mugikortasun zuzendariarekin 
bildu ginenean esan zigun begi 
onez ikusten zuela aldaketa, baina 
errepidea euren ardura zenez 
Aldundiko teknikariek ikusi behar 
zutela guk proposatutako aldake-
ta posible zen edo ez", esan digu 
Zerbitzuak batzordeko buru Josu 
Lizarraldek.

Udalak Aldundiari egindako 
proposamenean, autobus geltokiak 
Aita Lizarralde eta Kalegoiena 
kaleetan ipintzea eskatzen du. San 
Lorentzotik Arrasatera doazen 

autobusak Kalegoieneko biribil-
gunean ipini duten zebra bidearen 
ondoan geratuko lirateke. Aldiz, 
Arrasatetik Oñatira datozenak 
Aita Lizarralde kalean, San Mar-
tinera joateko zubiaren ondoan. 
"Metro batzuetako distantzia egon-
go da batetik bestera, baina ez 
dugu parez pare ipintzeko auke-
rarik", dio Lizarraldek.

autobusak herrigunetik kanpo 
Herrigunetik autobusak ateratze-
ko asmoz erabaki du Udalak Eus-
kadi etorbideko geltokia aldatzea. 
Portu kalean eta Santa Marinatik 
Euskadi etorbidera hartzeko bide-
gurutzean sortzen diren arazoak 
saihesteko. "Portu kalean, taber-
naren parean, autoak gaizki apar-
katuta badaude, autobusa ezin 
da pasatu. Bestalde, Euskadi etor-
bidean stop egiten duten autoek 
leku txikia uzten diote autobusa-
ri. Bi arrisku horiek ekiditeko 
hartu dugu erabakia", dio Liza-
rralde zinegotziak.

Pauso hori emanda, beste 
hainbat ditu esku artean Udalak 
autobusak herrigunetik kentzeko; 
besteak beste, ikastetxeetara ikas-
leak eroateko autobus handiak 
kendu eta txikiagoekin ikastetxe 
guztietako ikasleak eroatea.

Euskadi etorbideko 
autobus geltokia lekuz 
aldatzeko proposamena
aita lizarralde kalean ipintzeko eskaera egin dio udalak Foru aldundiari

Aita Lizarralde kalean, San martinera joateko zubiaren ondoan ipiniko dute autobus geltokia.  |   Mireia bikuña

esanak

"Aldundiarena 
da geltoki berria 
jarriko dugun 
errepidea" 

J o S u  L i Z a r r a L D e   |   z i n e g o t z i a
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zentzu komuna,
albertia etxeko 
ardatz nagusia

b
erri usaina da nagu-
si duela gutxi ateak 
ireki dituen Albertia 
Etxea  ego i t zan . 
Berritasuna, baina, 

ez da lau solairuko eraikin moder-
nora mugatzen. Egoitzaren plan-
teamendua bera eta funtziona-
mendua ere berritzaile kontside-
ra daitezke. 

Zugandik hurbil da Debagoie-
netik gertu, Arabako Miñao 
herrian dagoen egoitzaren leloa, 
eta, arduradunen esanetan, ez da 
lelo soila, lan egiteko filosofia 
baten laburpena baizik. Ardura-
dunen esanetan, zentzu komuna 
da egoitzaren antolaketa; pertso-
nak oinarri hartzen dituen anto-

laketa, ez programa zurrunetan 
eta gehiegizko teknifikazioan 
oinarritutakoa.

dena alda daiteke
Izan ere, behin adin batera hel-
dutakoan, askotarikoak izan 
daitezke zaharren egoitza bate-
ra joateko arrazoiak: bakarrik 
geratu diren adinekoak izan 
daitezke, baita euren kabuz mol-
datzeko gauza ez direnak ere. 
Eta beharrak, gainera, ez daude 
derrigorrez egoiliarren adinare-
kin lotuta; izan ere, egon daite-
ke 65 urteko pertsona bat alzhei-
mer gaitza duena edo 85 urteko 
beste pertsona bat osasunez ondo 
dagoena. 

Esan bezala, lau solairu ditu 
Albertia Etxeak, horietako bat 
mendekotasun handia duten egoi-
liarrendako izango dena. Baina 
egoitzaren ezaugarrietako bat da 
dena alda daitekeela; egoiliarren 
beharren arabera, momentu 
batean gauza bat dena handik 
gutxira beste gauza bat izan dai-
tekeela. Ezer ez dago betiko fin-
katuta, eta horren adibide da 
telebista bera. Askotan, ohitura 
izaten da telebista beti leku berean 
egotea eta, azkenean, guztien 
arreta bereganatzen duen ele-
mentua izatea. Albertia Etxean, 
baina, telebista ere mugitu ahal 
izango den elementu bat izango 
da, batzuetan gelan egongo dena  

eta beste batzuetan ez; betiere, 
programatuta dauden ekintzen 
arabera.

Aldaketaren filosofia, baina, 
logeletan ere antzeman daiteke; 
izan ere, logela hutsak dira, 

dekorazio bakoak. Zergatik? 
Momentu horretan logela hori 
bizileku duen pertsonak bere 
erara antola eta apain dezan, 
esaterako, etxean zeuzkan koa-
droak jarrita.

Ireki berri duten Albertia Etxea zaharren egoitzen beste 
eredu baten adibide da; Miñaon dago (Araba)  |  txOMIN MAdINA

albertia etxean duen karguaz gain, MaP institutuaren 
zuzendaria ere bada (Musika, artea eta Prozesua). 
zaharren egoitzen gainean planteamendu ezberdina 
egiten dute, eta planteamendu horren gakoez eta xehe-
tasunez berba egin dugu harekin. 
Albertia Etxea ez da egoteko leku bat bakarrik; 
zentzu zabalean, bizi izateko leku bat ere bada, 
ezta?
etxean egingo genituzkeen ekintzak egitea da asmoa, 
betiere egoerara egokituta. Hala, norbaitek etxean otoitz 
egiteko ohitura badu, zergatik ez dugu sortuko otoi 
talde bat? beste batzuei, akaso, paseatzea gustatuko 
zaie, eta lorategian egon daitezke; beste batzuei ezta-
baidatzea, eta hor eztabaida talde bat sortu... 
egoitza, gainera, ez da bertan daudenendako bakarrik; 
gauzak horrela, diseinatu dugu egoitza bat familia guz-
tiarendako izango dena, denekin egiten dugu lan. egoi-
tza askotan, oso programazio itxiak egoten dira, eta 
horrek familiarekin haustea ekar dezake. Gure asmoa da 
familiek egoitzan egiteko zerbait izatea, bisitatzea 
etortzea, baina antolatzen diren ekintzetan ere parte 
hartzea.
Eta hori nola lor daiteke?
Familia bizimoduarekin kontziliatu ahal 
izateko eta egoitzan sartzean munduarekin 
ez hausteko ere, programazio kultural zaba-
la prestatzen ari gara. Hiritartasun aktiboa 
deitzen dena mantendu gura dugu. Hala, 
asmoa da helduen abesbatza batek hilean 
behin egoitzan bertan entseatzea; beste kolektibo batzue-
kin ere elkarlanean ari gara egoitza euren topaleku izan 
dadin. ez dugu gura egoiliarrek komunitatearekin duten 
harremana etetea, ezta komunitateak adinekoekin haus-
tea ere. asmoa da ikasleen egoitza baten tankerakoa 
izatea, non eskaintza kultural handia dagoen. 

Programa kultural horretan, gainera, ekimen asko fami-
lia osoarendako diseinatutakoak izango dira. adibide bat 
jartzearren: egoitzan txotxongilo antzerki bat jartzen 
badugu, norbaitek esan dezake alzheimerra duen ama-
ma batek ez duela jarraituko, ez diola kasurik egingo. 
baina amama hori ilobarekin badabil antzerkia ikusten, 
eta ilobak eskutik heltzen badio, akaso ez da kontura-
tuko ikusten ari denaz, baina ilobaren maitasuna senti-
tuko du. baliteke iruditzea ekintza batzuk ez daudela 
adinekoendako diseinatuta, baina hori, nire ustez, akatsa 
da. denendako, familia osoarendako ekintzak dira, eta 
horrek onurak ekarriko dizkio adinekoaren ongizate 
psikologikoari.
bestalde, badakigu familiendako oso gogorra dela adi-
neko bat egoitza batera eroatea, eta gu kontziente gara 
horretaz. Gauzak arintzeko, norbait familia bisitatzera 
doanean ez dugu gura bisita aurrez aurre eserita egote-
ra mugatzea; hori ekitideko programazioak ari gara 
prestatzen. egoitzan dagoen senidea zati aktibo bat da. 
elkarbizitzarako ekintzak diseinatzeko ardura ez da 
bakarrik lantalde teknikoarena, familiarena eta egoilia-
rrena ere bada.

Esango zenuke esparru hori, alor hori 
ez dela behar beste landu?
nik uste dut azken urteotan asko espe-
zializatu izan direla zaharren egoitzak eta 
galdu egin dela zentzu komuna eta giza 
kalitatea, pertsonen arteko harremana. 
Horregatik, ez zaigu gustatzen esatea 

talde teknikoa, giza taldea baizik. zergatik? interneten 
sartu eta zaharren egoitzen bila hasiz gero, batzuetan 
igerilekuak ere aurki ditzakezu; egoitza beharrean, hote-
lak dirudite. Gure kasuan, azpimarratzea gustatzen 
zaiguna da egoiliarraren eta haren familiaren inguruan 
lanean dabilen giza taldea garela. 

"beti mugimenduan baina beti 
orekan egotea bilatzen dugu"

patxi del campo | albertia etxeko alor teknikoaren zuzendaria

"egoitzak asko 
modernizatu 
arren, zentzu 
komuna  
galdu da"

debagoieneko zaharren egoitzak
Gipuzkoa osoan, debagoienak dauzka nagusien erresidentzietan 
sartzeko itxoin-zerrenda txikienak. hala, Gipuzkoako egoitzetan, 
batez beste, eskaera eginez geroztikako itxoinaldia 191 egun den 
neurrian, gure ibarrean 75 egunera jaisten da egun kopurua. 
Adineko pertsonendako egoitzetara sartzeko, Bergara aldean 
(Bergara, Antzuola eta elgeta) hamar lagun zeuden zain eta 
Leintz ibarrean (Arrasate, eskoriatza, Aretxabaleta, oñati eta 
Leintz Gatzaga), 49 (Gipuzkoa osoan, 843); eguneko zentroetan 
sartzeko, Bergara aldean lau eta Leintz ibarrean zortzi 
(Gipuzkoan, 205). debagoienean 499 leku daude bost 
egoitzatan.

iturbiden 104 leku daude, 78 mendekotasun handia dutenendako 
eta zazpina burujabe handi eta txikiendako.

mizpirualden 110 leku, horietatik 104 hartuta: 57 mendekotasun 
handia dutenendako, 28 mendekotasun larria dutenendako, 11 
mendekotasun moderatua dutenendako eta zortzi burujabeendako.

san martinen  83 leku, horietatik 60 mendekoendako.

gsr debagoienean 170 leku: 97 hitzartuak, eta plaza gehienak 
mendekotasun handia dutenendako dira.

mesedeetako amaren egoitzan 32 leku mendekotasun 
handia dutenendako.

Arrasateko iturbide egoitza.  |   Goiena

miñaon dago albertia etxea (araba), naturaz inguratuta.  |   albertia etxea
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Momentu batzuetan, egin beharreko guztiak egoitzara 
datorren pertsona batek dituen beharretara egokitzea 
izango da guk egin beharrekoa. Guretzat erronka da, 
programazio gurutzatuak ari gara egiten. 
Detaile moduan, esan dezakegu fisiote-
rapeuta aldi berean piano-jotzailea ere 
badela, eta, ondorioz, fisioterapia musika-
rekin eta mugimenduarekin lotuta egongo 
dela. lantaldeko kideek norabide baten 
baino gehiagotan lan egin ahal dute. Horri 
esker, pertsona bat datorrenean ez dugu 
betiko lan bera egingo, pertsona horri egokitutakoa 
baizik: kontuan hartzen dugu nor den eta zer egin duen 
bizitza osoan. teknikariek pertsona bakoitzaren arabera 
diseinatu behar dituzte jarraitu beharreko bideak. baina 
interaktibitatea ere garrantzitsua da. ez dugu nahi izatea 
guk agindu eta egoiliarrek bete.

Zein da, zure ustez, Albertia Etxearen ezaugarri 
nagusia?
talde moduan bilatzen duguna da beti mugimenduan 
egotea, baina, era berean, beti orekan egotea. zaharren 
egoitza bat ez da geldi dagoen zerbait. denon esku dago, 
bai langileen eta baita egoiliarren esku ere, egoitzak 
kolore gehiago izatea, mugimendu handiagoa izatea, 
dinamikoagoa izatea eta oreka harmonikoagoa izatea. 
Hori denon artean lortu beharreko zerbait da; betiere. 
ardatza galdu gabe: zaintza fisikoa, psikologikoa eta 
espirituala. azken hori, zaintza espirituala, zentzurik 
zabalenenan hartu behar da. ez da ahaztu behar zaharren 
egoitzara, azkenean, hiltzera goazela. Gogorra den arren, 
horrela da. baina gauzak ondo egiten baditugu, azken 
momentu horretan era hurbilenean lagun diezaiokegu, 
norberak diseinatu gura duen moduan. lantaldeak jaso 
duen formazioaren zati handi bat izan da hiltzen lagun-
tzen ikastea. une horretan gauzak ondo egiten baditugu, 
gogoratzeko orduan pisu handiagoa izango dute gauza 
positiboek gauza negatiboek baino.
MAP Institutuaren eta Cuidados dignos funda-
zioaren aholkua eta laguntza jasotzen duzue. Zer 
dira bi erakunde horiek eta zein esparrutan dira 
lagungarri?
bi erakunde horiekin elkarlanean arituko gara. MaP 
institutuaren aldetik, bertako talde tekniko osoa egoi-
tzaren diseinu teknikoan buru-belarri lanean dabil: bai 
ekintzak antolatzeko, baita jendeari laguntza eman eta 
zaintzeko ere. 25 urtetik gora daramate musikoterapian 

espezializatutako master bat eskaintzen, 
eta dagoeneko badute pertsonengan 
zentratutako atentzioa nola garatu lantzen 
duen diseinua eginda. Hori erabiliko dugu 
albertia etxean. Cuidados dignos Fun-
dazioa da beste bazkide bat, gure asmoa 
da-eta loturarik gabeko egoitza izatea: 
jendea ez lotzea ohera, gauean mugitu 

egiten delako, edo medikamentu gogorrik ez erabiltzea 
ohetik ez jaikitzeko. oso gogorra iruditu daiteke metodo 
hauek erabiltzea, baina erabiltzen dira. Gure alternatiba 
da, esaterako, ohe baxuak erabiltzea, alzheimerra duen 
gaixo bat jaikitzen bada ez erortzeko. langileen formazioa 
ere eskatzen du, baita kontzientziazio handia ere.

Patxi del Campo.  |   albertia etxea

"interaktibitatea 
garrantzitsua 
da: ez dugu 
gura izatea guk 
agindu eta 
eurek bete"

lorategi sentsoriala
Baliabideei dagokienez, egoilia-
rren beharrei moldatutakoak 
izan dira. Hala, baliabide horiek 
funtzionalak eta erabilera asko-
takoak dira, antolatzen dituzten 

kultura eta aisialdiko ekitaldie-
tara eta ekintza terapeutikoeta-
ra egoki daitezkeenak. Musika 
gelak daude, baita fisioterapia-
rakoak ere.

Eraikina naturaz inguratuta 
dago, naturarekin harreman 
zuzenean, eta harreman hori 
estutzeko baliagarria da lorate-
gi sentsoriala. Bertan, askota-
riko elementuak daude: batetik, 
kolorez betetako landareak; bai-
na baita baratzdak ere, makur-
tu ezin direnenedako edo gurpil
-aulkian ibili behar dutenenda-
ko altura egokian jarritakoak. 
Laku bat ere izango du lorategiak, 
baita txoriei jaten emateko 
guneak ere.

giza kapitala
Arduradunek lantaldearen garran-
tzia azpimarratu gura dute; haiek 
ere "dena alda daiteke" filosofia-
rekin bat egiten dutenak, egune-
ko momentuaren arabera funtzio 
bat edo beste bat izango dutenak. 
Laguntzaile batek, esaterako, 
bere interesen arabera, egoitza-
ko bloga kudea dezake, edo lora-
tegiko lanetan ibili. Langileek 
astetako lana izan dute trebatze-
ko orduan; horrez gain, ez dituz-
te aginduak bakarrik hartzen, 
eurek ere proposamenak egiten 
dituzte. MAP Institutuaren eta 
Cuidados Dignos Fundazioaren 
laguntza eta aholkua ere jasotzen 
dute.

miñaon dago albertia etxea (araba), naturaz inguratuta.  |   albertia etxea

baratzeen altuera, egoiliarren beharretara egokituta dago.  |  albertia etxea
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t
xomin Murgiondo dok-
toreak 32 urte darama-
tza bularreko minbizia-
r e n  k o n t r a  l a n e a n 
(donostia, 1954) eta 

urte hauetan guztietan borroka 
horren alde egin diren aurrerapenak 
azpimarratu ditu. Hasteko, medikuek 
izan duten espezializazioan. 

Minbiziaren aurrean, prebentzioa.
Halaxe da. Emakumeek sexu-ha-
rremanak izaten hasten direnetik, 
edo 25 urte dituztenetik, euren 
burua zaindu behar dute bula-
rreko minbizia prebenitzeko: 
medikuarengana joaten hasi behar 
dute esplorazio klinikoa egiteko; 
eta, beste alde batetik, nork bere 
bularrak aztertzeko ohitura har-
tu behar du.
gaztetatik hasita.
Bai; izan ere, askotan, ematen du 
50 eta 65 urte artean egon ezean 
ez dagoela ia arriskurik, eta hori 
ez da horrela. Egia da zenbat eta 
nagusiagoak izan orduan eta 
aukera handiagoak ditugula min-
bizia izateko, baina ez pentsa 
gazteek ez dutenik arriskurik. 
Kasu ezohikoak dira, baina 20 
urteko neskak ere baditut trata-
menduan.
Emakumearendako noiz da bularrak 
aztertzeko momentu apropose-
na?
Nork bere bularrak esploratzeko 
momentu egokiena da hilerokoa 
izan eta 4-5 egunera, bularrak 
bigun daudelako. Hilean behin 
10 bat minutu hartzea nahikoa 
da. Bestalde, ginekologoarengana 
urtero joan behar da, eta mamo-
grafia egiten hasi 35 urterekin.
Eta zelan egiten da azterketa?
Lehenengo, nork bere bularrak 
zelakoak diren jakin behar du; 
ez dira lauak, eta gune gogorrak 
eta biguinak dituzte; horrez gain, 
denborarekin aldatzen doaz. Azter-
keta ondo egiteko komenigarria 
da ispilu aurrean egotea. Besoak 
altxatu eta buru atzean ipinita 
ikusiko dugu bularretan zerbaitek 
ezohiko itxura hartzen duen; adi-
bidez, bularrak ez duela normalean 
moduan atzera egiten, titi-puntak 
ez direla hondoratzen... Gero, 
etzan egin behar da eta, besoak 
buru atzean ipinita, bularra oso-
rik ukitu, eta ez zatika; titi-pun-
tak estutu behar ditu, eta besapeak 
ere ukitu.
gipuzkoan, urtero, bularreko min-
bizia duten 350 kasu diagnostika-
tzen dira. kopuru handia da.
Bai, baina, zorionez, diagnostiko 
kopurua jaitsi egin da azken urteo-
tan, eta hilkortasuna oso txikia 

da; ospitaleetan tratatu dituzten 
gaixoen %90 bizirik daude min-
bizia izan eta 10 urtera. 
kontrara, lasaigarria da ikustea 
medikuntzak arlo horretan ze aban-
taila egin duen.
Emakumeek geroago eta presta-
kuntza handiagoa dute, eta bai, 
kontzientziazio maila ere handia-
goa da. Gogoan dut lehenago 
emakumeak guregana etortzen 
zirenean, kasu askotan ez zegoe-
la ezer egiterik, gaixotasuna oso 
hedatua zegoelako, tumore bila-
katuta. Gaur egun, horrelako  oso 
kasu gutxi ikusten ditugu, medi-
kuarengana inoiz joaten ez diren 
emakume edadetuak izaten dira. 

Bestetik, azken urteetan trata-
menduak asko hobetu dira, lehe-
nago ginekologoak arduratzen 
zirelako bularrak aztertzeaz. Gine-
kologoek, baina, gerritik behera-
koak ezagutzen dituzte ondo, 
baina ez horrenbeste bularretako 
gaitzak, eta hor espezializazio 
handia egon da. Horrez gain, 
geroago eta botika hobeak daude 
eta geroago eta teknika hobeak; 
eta esan behar da mamografoak 
medikuon aliatu onena izaten 
jarraitzen duela, beste teknika 
batzuekin batera. 
badira mamografoak botatzen duen 
erradiazioaz arduratzen direnak.
Urte hauetan guztietan hainba-
tetan entzun dudan kontua da 
hori, eta garbi esan nahi dut 
mamografoak botatzen duen erra-
diazioa minimoa dela, huskeria. 
Eta alderantziz, aipatu dudan 
moduan, gaur egun medikuok 
bularrak ondo aztertzeko dugun 
aliatu onena da. Alde horretatik, 
nik garbi dut mezua: mamografoa 
ez da etsaia, minbizia baizik. 
Aurrekoan telebistan mediku batek 
azpimarratzen zuen berbek zelako 
eragin positibo edo negatiboa izan 
dezaketen pertsonongan. Ez dela 
gauza bera gaixo bati esatea min-
bizia duela edo esatea denon lagun-
tzarekin erronka handi bati aurre 
egin behar diola.
Garbi dago kontuz ibili behar 
dugula, nahiz eta badiren min-

bizia duzula bat-batean esaten 
duten medikuak. Eta badira hori 
eskertu egiten duten pazienteak 
ere. Minbizia berba bat-batean 
botatzea nik ez dut atsegin, zakar 
geratzen da eta aurrean duzuna-
ri ez diozu batere laguntzen. 
Gauza bat dago argi, pazienteari 
ezin diozu inoiz gezurrik esan, 
baina gauzak esateko moduak 
daude. Nik, esaterako, beste ter-
mino batzuk erabiltzen ditut: 
"Bularrean irten zaizun koskor 
honekin kontuz ibili behar dugu, 
gertutik jarraitu behar dugu, ez 
dut atsegin, susmagarria dela 
iruditzen zait...". Pazientea ez da 
tontoa, eta ebakuntza-gelara sar-

tzen diren guztiek badakite zer 
duten. 
32 urte hauetan ezustekoak ere 
handiak izango ziren.
Bai, eta horregatik ere kontuz 
ibili behar izaten dugu pazien-
teari ematen diogun mezuarekin. 
Gertatu izan zait pentsatzea per-
tsona batek gaitza gainditu due-
la eta handik bi urtera oso txar-
to ikusi. Eta kontrara, gaixota-
suna oso hedatua zuen emakume 
bat kontsultan izan, haren alde 
gutxi zegoela egiteko pentsatu 
eta handik urteetara kalean iku-
si, lasai. 
Modan daude bularrak handitzeko 
edo txikitzeko operazioak. Operatu 
aurretik jendea etortzen da zuen-
gana gomendio bila?
Galdera ona da hori. Gaur egun 
estetika operazio bat egin aurre-
tik derrigorrezkoa da mamogra-
fia bat egitea eta dena ondo dagoe-
la ikustea, eta, zorionez, medikuek 
ondo betetzen dute hori. Zergatik? 
Lehenago, halakorik egin barik 
operatzen zutelako eta sekulako 
ezustekoak hartzen zituztelako. 
Internetek mesede edo kalte egiten 
dio bularreko minbiziaren gainean 
arduratuta dagoenari?
Internet erreminta ikusgarria da, 
baina ondo erabili behar da, zabor 
asko dagoelako hor. Badira infor-
matzeko webgune serioak, onak. 
Informazio onena, baina, medikuak 
emango dizu.

"bularreko minbiziaren 
kontra, prebentzioa" 

txomin Murgiondo | doktorea

bularreko minbiziaren gainean galdetuta, prebentzioak duen garrantziaz egin digu berba txomin 
Murgiondo doktoreak; baita nork bere bularrak aztertzen jakiteak duen garrantziaz ere   |  xAbIEr urtZElAI

txomin murgiondo doktorea, arrasateko consultorio ginecologico zentroan.  |   xabier urtzelai

"bularreko 
operazioaren 
aurretik, egin 
mamografia"

"mamografoa 
da medikuon 
aliaturik 
onena"

"zorionez, 
hilkortasun 
tasa oso txikia 
da egun"

"emakumeak 
bere bularrak 
zelakoak diren 
jakin behar du"
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a
ntxon  Ga l i anak 
(Donostia, 1957) onar-
tu digu Consultorio 
Ginecologico taldean 
lokal berriaren gai-

neko apustuak ilusio handia 
sorrarazi duela: "Ez bakarrik 
Arrasateko zentroan –lehengo 
Consultorio Ginecologico–, baita 
Gipuzkoan ditugun gainerakoetan 
ere (Eibarren, Irunen eta Donos-
tian), gure profesionalek hainbat 
zentrotan pasatzen dutelako kon-
tsulta. Badakigu egungo egoera-
gatik halako apustuak egiteko 
unea ez dela erraza, baina deba-
goiendarrei zerbitzu osoagoa 
eskainiko diegu; apustu ausarta 
da, lanerako gogoz gaude". 

lokal berria 
Arrasaten Zerkaosteta kalean 
dagoen Consultorio Ginecologi-
co lekuz aldatuko dute, Nafarroa 
etorbidera –Etxebideko etxeeta-
ra–, eta aurrerantzean izen berria 
izango du: Edersalud. Aldaketa, 
baina, ez da lokalera edo izene-
ra murriztuko. Orain arte Con-
sultorio Ginecologicon eskaini 
duten gertuko zerbitzuarekin 

jarraituko dute –profesional tal-
de berarekin–, baina zerbitzu 
osoagoa eskainita. Izan ere, Eder-
salud medikuntza zentroan nutri-
zioa, fisioterapia eta kirurgia 
orokorra ere eskainiko dituzte: 
"Edersalud izenak ez du ederta-
sun fisikoarekin harremanik, 
eta bai ondo egotearekin, osa-
suntsu sentitzearekin. Izan ere, 
Edersalud zentroa ez dugu gai-
xorik egotearekin lotzen, eta bai 
osasuntsu mantentzen lagundu-
ko digun erreminta modura. Izan 
ere, ginekologian lanean dabil-
tzanek adierazten digutenez, 
guregana etortzen diren emaku-
meen %85 erabat osasuntsu dau-
de; beste barik, osasun azterke-
tak egitera etortzen dira: eko-
grafia bat egitera etortzen dira, 
bularren azterketa bat... erabat 
beharrezkoak diren azterketak, 
bestalde".

Azterketa horiek guztiak kon-
fiantzazko medikuarekin egiten 
dituzte eta horrek medikuaren 
eta pazientearen artean harreman 
estua sortzen du: "Pentsa, gure 
zentroan familia osoaren jarrai-
pena egin izan dugu, amamak 

ditugu, eta baita haien bilobak 
ere. Eta hori oso lagungarria da 
jarraipen hobea egiteko".

Edersalud taldeko gerentearen 
esanetan, egoitza berrian metro 
koadro gehiago izateak zerbitzu 
hobea ematea ahalbidetuko du: 

"Orain dugun metro koadro kopu-
ruaren ia bikoitza izango dugu 
Edersaludeko zentro berrian (300 
metro koadro). Lokal zaharrean 
aldaketak egin izan ditugu, berri-
kuntzak egin izan dizkiogu... 
baina dagoeneko txiki geratu 

zaigu eta egoitza berrian nahi 
duguna da zerbitzu hobea eskain-
tzearekin batera jendea erosoago 
egotea. Gela handiak izango ditu 
zentro berriak, eta horrek lagun-
duko du jendea kontsultan ero-
soago sentitzen. Ni ez naiz ema-
kumea, baina badakit, esaterako, 
ginekologoarengana joatea ez 
dela oso atsegina. Aldi berean, 
baina, guregana lasai etortzen 
direla esaten digute, tratu ona 
izaten dutelako eta konfiantza 
ematen diegulako". 

etengabeko inbertsioa 
Arlo pertsonalean konfiantzazko 
medikuak izatearekin batera, 
Edersalud zentroan puntako 
aparailuak erabiltzen dituzte, 
arlo guztietan: "Teknika aurre-
ratuenak erabiltzen ditugu, medi-
kuntza etengabe aldatzen doala-
ko, aurreratzen. Ekografian 
egiten diren aurrerapenak, mamo-
grafian... analisi klinikoak egin-
go ditugu... Horrek guztiak 
behartzen gaitu etengabeko inber-
tsioak egitera, bai tresnerian eta 
baita gure profesionalak presta-
tzen.

edersalud 
zentroa: 
herritarren 
eskura
Consultorio ginecologico lekuz aldatuko 
dute, eta izen berria jarri; zerbitzu osoagoa 
eskaintzea da helburua  |  xAbIEr urtZElAI

antxon galiana, egoitza berriaren aurrean, nafarroa etorbidean.  |   x.u.

edersalud:   
33 laguneko 
taldea
edersalud-en 33 
laguneko profesional 
lantaldea izango da 
pazienteen zerbitzura: 
"hainbat 
espezialitatetako 12 
mediku ditugu edersalud 
zentroan, eta haiekin 
batera 19 mediku 
laguntzaile. horrekin 
batera, staff-a osatzen 
duten beste bi laguntzaile 
ditugu. Berritasunen 
artean, Quiron klinikako 
fisioterapeuta haritza 
Cristobalek kontsulta 
pasako du Arrasaten eta 
nutrizionista ere izango 
dute nafarroa etorbidean 
egongo den egoitza 
berrian: Bea zulueta.  
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m
edikuntza tradi-
zionalak itzal 
egin die betiko 
erremedioei. Bai-
na berriro azale-

ratzeko, erakusteko helburuaz 
jaso dituztela kontatu digu Belen 
San Torcuato bergararrak. "Gure 

helburua izan da medikuntza 
tradizionala eta erremedioak 
bateragarriak direla azaltzea; 
batak ez du bestea kentzen.  Horre-
gatik, betiko erremedioak azale-
ratu, batu ditugu". Gure kultu-
raren ondarea dira. "Hipokrates 
mediku greziarrak zioen zientziak 

ez duela inoiz oharkabean pasa-
tzen utzi behar herriko jakintza-
ri esker frogatu dena", esan 
digu. 

Emakumeen papera ere nabar-
mendu gura izan digu: "Emaku-
meengandik jaso ditugu erreme-
dioak. Haiek bideratu, irakatsi 

eta belaunaldiz belaunaldi trans-
mititu dituzte". 

Jendeak medikuntza alterna-
tiboaz gero eta gehiago jakin nahi 
duela esan digu San Torcuatok: 
"Kasu askotan interesa piztu da 
oso efektiboak direlako; bestetan, 
aldiz, etxean dauzkagulako osagai 
asko eskura. Horrek ez du esan 
nahi zerbait konkretua duzunean 
beste aldera jo behar ez denik". 
"Arrasateko Ospitalera jo genue-
nean laguntza eske, hango medi-
kuak esan zigun gauean semeak 
eztula zuenean kipula jartzen 
ziola", dio. 

txikitatik ikasitakoa
Etxean betidanik ikusi izan ditu 
Belen San Torcuatok erremedioak. 
Gerora, interesa piztu eta ikasta-
roak jaso ditu; erremedioen eta 
osagai naturalen gaineko liburuak 
irakurtzen dituela esan digu: 
"Anaje Narbaitzarekin proiektu 
hau abiatu nuenean, gauza asko, 
berriak ikasi nituen". 

Bada, betiko erremedio baten 
gainean galdetuta, txikitan, heste
-zizareendako berakatzak ditu 
gogoan. "Txikitan, berakatzak 
soka baten sartu eta lepoan jartzen 
genituen heste-zizareen aurka 
egiteko. Behatzeko ospelendako, 
aldiz, berakatzak igurzten geni-
tuen".

Zaurientzako ere badaude 
erremedio naturalak: "Ebagi-be-
larra edo iodo-belarra erabiltzen 
genuen. Merkrominaren efektu 
bera daukate". 

animaliendako baita ere
Ganaduari katarroa sendatzeko, 
oso ohikoa zen gatza eta ardoa 
nahastu, eta bizkarraldean igur-
tziak ematea; eta ondoren man-
tekin tapatu. Asun-ura ere ematen 
zitzaien. "Animaliak zaintzea per-
tsonak zaintzea bezala zen garai 
hartan. Garrantzi hori jaso gura 
izan dugu DVDan". 

belen san torcuato, bergarako kultura etxe aurreko berdegunean.  |   Maider arreGi

erremedioen 
indarra gurean 
Medikuntza tradizionala eta erremedioak lagunak dira |  MAIdEr ArrEgI

katarroarendako 
erremedioak
berbena
katarroarendako, 
berbenarekin egindako 
enplastuak. zuringoarekin 
zartaginetik 
pasatu, 
tortilla 
moduan 
egin eta 
zapiarekin 
batuta 
eztarrian jar daiteke. 
Sinusitisa dutenek 
bekokian ere jar dezakete.

eztia, kipula eta 
limoi-ura
Batek baino gehiagok 
azpimarratzen duen 
erremedioa da; eztiarekin 
eta kipula 
egosiarekin 
egindako 
xarabea. 
Limoi-ura 
eztarriarendako 
ere askotan aipatu eta 
erabili da. Limoiak dituen 
berezitasunei esker, aurrez 
prebenitzeko ere balio du. 
Baita gargarak egiteko ere, 
eta eztarria zaintzeko.

abarketa zaharrak
Garai baten abarketa 
zaharrak jartzen 
zituzten bular aldean, 
labean bero-bero egin 
ostean. Buztin-enplastu 
beroak ere jarri izan 
dituzte. 
kukurruku-eztularendako, 
berriz, hau da, eztul 
bortitzarendako, 
petrolio-tantak hartzen 
ziren lehen. 
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e
rretiratuak gero eta 
gazteagoak, osasun-
tsuagoak eta presta-
tuagoak dira. Bizitza-
ko etapa berri horri 

zuku guztia ateratzeko mila auke-
ra dituzte, eta haiek aprobetxa-
tzeko gertu daude. Gorputz, buru 
eta animuarendako osasungarriak 
diren bizimoduak aukeratzen 

dituzte gure erretiratuek: lehen 
egin ahal ez zituzten zaletasunei 
berriz eusten diete, etxebizitzari 
beste buelta bat ematen diote edo 
jendarteari norbere aportazioa 
egiteko lanean hasten dira.

Horren guztiaren adibide dira 
orri honetan aurkezten dizkizue-
gun hiru erretiratu debagoien-
darrak.

enplegutik erretirora:  
beste bizitza baten hasiera
gorputz, buru eta animu aldetik bizimodu osasungarria egitea aukeratzen dute erretiratuek  |  lEIrE kOrtAbArrIA

leire kortabarria

Mila Martinez de zuatzok Pake 
leku elkarteko euskara ikastaroan 
laguntzen du; euskal dantzak 
eta paseatzea ere gustatzen 
zaizkio.
Pake leku elkarteko euskara 
ikastaroetan parte hartzen duzu. 
Zelan animatu zinen?
berbalagun gisa etortzen naiz, 
euskara ikasten dabiltzanei berba 
egiten eta lotsa edo beldurra ken-
tzen laguntzeko. bai-
na neuk ere asko 
ikasten dut: nik etxean 
ikasitako euskara 
dakit, eskolan-eta 
dena gaztelaniaz egi-
ten zen orduan, eta gehiago ikas-
teko gogoa neukan. Pili irazabal 
irakasle ohiak ematen ditu esko-
lak astean bi egunetan, eta neu 
ere etortzen naiz. ikastaroa bera 
Pake lekuko kultura batzordekook 
antolatu genuen.
Eta zelan animatu zinen batzor-
dean sartzera?
bazkide egin eta lasterrera eskai-
ni zidaten batzordekide izatea, eta 
azkenean animatu egin nintzen. 
aurten ez nago dagoeneko batzor-
dean. esan behar dut eskaintza 
handia dagoela: udaberriari ongie-
torri jaia, erretiratuen astea, aza-
roan egiten dugun aste kulturala, 
abesbatza… 

Euskara taldeaz gain, beste 
ikastaroren batean parte hartzen 
duzu?
bai: euskal dantzak ikasten ditut. 
oso politak iruditzen zitzaizkidan 
eta ikastaroan izena eman nuen. 
zerotik hasi nintzen, baina iaz irten 
nintzen taldearekin batera, ara-
tuste-dantza egitera. oñatz dan-
tza taldearekin ikasten dugu. 
bestalde, dantza sueltoa ikasta-

roak ere badaude. 
M a r g o g i n t z a 
ikastaroa ere egin 
nuen.

beste ikas-
taro  asko  e re 

badaude Pake lekun: orratz-lanak, 
gurutze-puntua, bitxigintza…
Ze beste zaletasun dituzu?
betebehar gisa dauzkat irakurtzea 
eta paseatzea; beestalde, astean 
bi egunean pilates gimnasia egi-
ten dut. interneten ere ibiltzen 
naiz batzuetan.
Zure iritziz, zein da erretiratuok 
eta nagusiek gizartean izan 
behar duten papera?
jendartean parte hartzea oso 
garrantzitsua da, eta hori egiten 
jarraitu behar dugula uste dut. ez 
da bizitza aktiboa eten behar; 
norberak aukeratuko du zer egin: 
kartetan jokatu, bidaiatu… baina 
aktibo jarrai dezatela.

"erretiratuok aktibo jarraitu 
behar dugu, nork bere erara"

mila martinez de zuatzo | erretiratu oñatiarra

"euskal dantzak 
ikasten hasi, eta 
iaz aratusteetan 
irten ginen"

iñaki inda arrasatearrak 76 urte 
ditu. zaletasun askoko gizona da 
eta denak egiteko modua du 
orain.
Zer moduz?
oraintxe bukatu dugu etxean igo-
gailua ipintzen. azken bi urteotan 
horrekin buru-belarri ibili naiz, eta 
utzi egin behar izan diot egunero-
ko ibilaldiari.
Asko ibiltzen zinen, ala?
astelehenetik eguenera, egunero 
16 kilometro egiten nituen arrasa-
tetik aingeru Guardaraino, bai.

baina zaletasun guztiak ez zeni-
tuen alde batera utziko…
ez, ez: egunero prentsa irakurtzen 
hasten dut eguna; 
gero ,  batzuetan 
ortuan ibiltzen naiz; 
asko bidaiatzen dut; 
margotu ere egiten 
dut; argazkiak ate-
ratzea asko gusta-
tzen zait… egun osoan ez naiz 
gelditu ere egiten!
Non daukazu ortua?
etxe txikietan; izan ere, ni hantxe 

jaioa naiz, eta txikitan aitarekin 
ibiltzen nintzen hantxe. Hortaz, 
niretako betiko gauza bat da ortua. 
denbora baten, ez zitzaidan gus-
tatzen, baina orain berriz zaletu 
naiz. baba beltzak, porruak, azak, 
ilarrak, zerbak… ateratzen ditut.
Zeuk prestatzen dituzu gero?
ez, emazteak; baina udalpen baz-
kide naiz eta han, lagunartean, 
afaria egiten dut batzuetan.
Noiztik margotzen duzu?
11 urte daroat margotzen. amaia 
bengoarekin nabil ikastaroan. neuk 
egindako hainbat lan dauzkagu 
etxean zintzilikatuta. argazkiak 
ateratzen ditut eta haietatik mar-
gotzen dut. argazkiak diskoetan 
gordetzen ditut. bidaiatzen duda-
nean kamera eramaten dut. Hara, 
oraintxe etorri gara Paristik…

beste non izan zara, gogoan 
duzula?
abaroako bidaietan eta gure kabuz 

antolatutakoetan 
joan izan naiz. leku 
askotan izan gara; 
new Yorken, txilen… 
leku askotan.
Erretiratu bizitza 
gustuko duzu...

bai, oso gustura bizi naiz. zerrajeran 
egin nuen lan 12 urtean, gero Fago-
rren, eta 13 urte daroat erretiratuta. 
Pozik nago.

leire kortabarria

"ortuan, lagunekin, bidaiatu, 
margotu… ez naiz geldirik egoten"

iñaki inda | erretiratu arrasatearra

"etxe txikietan 
jaioa naiz eta 
hantxe dut 
oraindik ortua"

Pedro etxebarriak 64 urte ditu, eta 
erretiratu zenetik, gaztetako bere 
grinari eutsi dio: "Mundu hobea 
egiten lagundu nahi dut".
Erretiratuen antolakuntzan oso 
aktiboa zara, ezta?
bai; basotxoko kultura batzordeko 
kidea naiz, debagoieneko batzordean 
e r e  b a n a g o ,  e t a 
Gipuzkoako federa-
zioko idazkaria naiz. 

basotxoko kultu-
ra eragile gisa, elka-
rr izketa Mahaiak 
antolatzen ditugu: 
taldetan, gai baten inguruan berba 
egiten dugu. bi helburu ditugu: gaia 
bera, batetik, eta jendeak elkarrekin 
berba egiten ikas dezan, bestetik: 
nagusien aberastasunetik eta espe-
rientziatik asko irteten da; eta hitz 
egiteko ohitura ez dutenek konfian-
tza har dezakete. arrazoitutako iritziak 
ematen dira, denok errespetatuz eta 
giro lasaian. bestalde, basotxoren 
abesbatzan nabil, eta dantza taldea 
sortu berri dugu.

Elizan ere bazabiltza lanean…
Parrokian, hausnarketa eta elka-
rrizketa talde bat daroat, nire adi-
neko jendearengan fedea lantzeko; 
bestalde, urte asko daroat guraso 
talde bat koordinatzen, eta ezkon-
dutako bikoteen talde batekin ere 
lan egiten dut. aretxabaletako 

batzorde pastorale-
ko kidea naiz.
Aspertzeko astirik 
ez duzula dirudi.
Hala da. 12 urte 
nituenean sortu zen 
nigan mundua hobe-

tzeko grina, eta erretiroa hartu 
nuenean denei esan nien horren 
alde lan egingo nuela. baketik-en 
errekontziliazio ikastaro bat egin 
dut, eta uste dut oso beharrezkoa 
izango dela hori guztia hasi dugun 
une historiko honetan.
denbora librean, zer egiten 
duzu?
eguenak mendira joateko gordetzen 
ditut: 2 eta 5 ordu arteko ibilaldia 
egiten dut. Fisikoki ariketa bete-

garria da. basotxokook ere irteerak 
egiten ditugu: aurrekoan, nerbioi-
ko eta Goihuriko ur-jauziak ikus-
tera joan ginen, eta oso polita izan 
zen jende nagusia hain ilusio han-
diarekin eta hain gustura ikustea. 
Gura dugu nagusia izan dadila 
protagonista, bere duintasuna 
beste edozein pertsonaren berbe-
ra delako.

bestalde, goizero-goizero, ordu 
erdi ematen dut prentsa irakurtze-
ko, eta arratsaldean ere irten egiten 
dut, emaztearekin.

leire kortabarria

"nagusien duintasuna beste 
edozeinen parekoa da"

pedro etxebarria | erretiratu aretxabaletarra

"basotxon nabil, 
federazioan, 
elizan… ez naiz 
aspertzen, ez!"
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i nstalazio berrietan zau-
dete jada?
Bai. Ia 24 urte baino 

gehiago eman ditut kirol-
degian. Erronka berria da 
guretako instalazio berrie-
tan jendea aholkatzea eta 
gustura sentiaraztea.
zuen zerbitzuak norendako 
dira?
Zerbitzua biztanle guztiei 
zabalik dago, haurretatik 
hasi eta hirugarren adine-

koetaraino. Azken finean, 
aholkularitza behar duen 
jendeari zuzenduta gaude. 
Oro har, bakoitzaren egoe-
ra ezagutu edota hobetu 
nahi duen edozein etor 
daiteke gurera. Geroz eta 
jende gehiago etortzen da 
familia medikuak bidalita, 
kirola egiten hasteko lagun-
tza eskatuz, hipertentsio, 
kolesterol arazoak dituzten 
pertsonak.

zergatik da garrantzitsua 
norberaren egoera ezagu-
tzea?
Denok ditugu mugak, nahiz 
eta hori ikusi nahi ez. 
Horren adierazle dira gure 
zerbitzutik beste mediku 
espezialista batzuengana 
eratortzen ditugun kasuak. 
Batzuei kirola egitea debe-
katzen zaie, lehiaketetan. 
Ebakuntza izan dutenak 
ere badira.

Alberto Garai.  |   atHlon

"jendeari aholkuak 
ematen dizkiogu"

Alberto garai | athlon-eko medikua

Athlonek nork bere egoera ezagutu 
eta hobetzeko lan egiten du |  A.A.

zer eskaintzen du m5 
dendak?
Mendiko ekipamen-

du osoa daukagu salgai 
dendan. Motxilak, sokak, 
kamisetak, txamarrak, 
oinetakoak... Denetarik 
daukagu. Horrez gain, 
kaleko arropa ere saltzen 
dugu. Gauza teknikoez 
gain, bestelakoak ere badi-
tugu. Eta bezeroak zer edo 
zer berezia nahi badu eta 
berton ez badaukagu, kata-
logo bidez eska dezake-
gu.
Beraz, ikusten denaz gain, 
gauza gehiago ekartzeko 
zerbitzua ere eskaintzen 
duzue?

Bai, noski. Azken finean, 
guk markekin funtziona-
tzen dugu. Izan liteke 
marka bateko kamiseta 
bi bakarrik edukitzea den-
dan, baina, gero, eskaerak 
katalogo bidez egiteko 
aukera daukagu.
eskaladarako materiala ere 
badaukazue, ezta?

Bai. Inguruko herrietan 
ez dago salgai eskalada-
rako ekipamendurik, eta, 
denda handietan aurki 
badaiteke ere, askotan, 
eskalatzaileak nahiago 
izaten du ezagutzen duen 
eta eskalatzen ibiltzen den 
bati materiala erostea. 
eskalatzailea eta mendiza-
lea zara, beraz?
Bai. Sarri joaten naiz men-
dira eta eskalatzera. Beraz, 
bezeroari gomendioak 
eman ahal dizkiot, eta hori 
eskertu egiten dute. 
denda ireki berri duzue eta 
jende asko ari da sartzen. 
hasiera ona ari da izaten?
Egia esan, guk uste baino 
gehiago saldu genuen lehen  
egunean (azaroak 7). Jakin 
badakigu egun guztiak ez 
direla horrelakoak izaten, 
baina, oraingoz, pozik 
gaude herritarren eran-
tzunarekin.
zer edo zer berezirik badu-
zue?
Mendi lasterketetako mate-
riala ere badaukagu. Hori 
bereziki ekarri nahi izan 
dugu; horren bila joan 
gara.
zergatik erabaki zenuten 
denda zabaltzea?
Guri asko gustatzen zaigu 
mendia eta horrekin lotu-
tako edozer. Orokorrean 
esateko, gure zaletasuna-
ri jarraitu diogu, eta, nola 
ez, berton ikusten genuen 
hutsuneari erantzuteko  
ere zabaldu dugu denda.
neska zein mutil, nagusi zein 
txiki, denentzako eskaintza 
daukazue?
Hori da. Hasi 4 urteko 
umeekin eta hortik aurre-
rako neska-mutilentzako 
arropa eta materiala dau-
kagu.  

iñaki eta nerea Lete, m5 dendan.  |   asier alkorta

Mendiko ekipamendua eta kaleko 
arropa daude salgai M5en  |  A. AlkOrtA

"material teknikoaz 
gain, kalerako 
arropa ere saltzen 
dugu m5en"

Iñaki eta Nerea lete | M5eko arduradunak

"adin 
guztientzako 
arropak 
ditugu"

LOREA ARANBURU doktorea
Medikuntzan eta Kirurgian lizentziaduna
Dietetikan eta Nutrizioan diplomaduna Bordeleko Unibertsitatean
Kirol Medikuntzan diplomaduna Bordeleko Unibertsitatean

Instituto Médico Palacio Mendia 
Erdiko kalea 22, 1. ARRASATE 

943 79 72 16 / 943 79 36 20

NUTRIZIOA ETA DIETETIKA

nDieta pertsonalizatu eta orekatuak

nHeziketa nutrizionala

nUmeei, nerabeei, helduei, haurdunei eta kirolariei zuzendua

n

n

elikaduraren alo-
rrean hiru puntu 
a zp imar ra t z e a 

komeni dela dio Lorea 
Aranburu nutrizionistak: 
balorazio nutrizionala, 
dieta pertsonalizatu eta 
orekatuak, pilula edo subs-
tantzia kimiko barik, sal-
buespenak salbuespen, eta 
elikadura heziketa.

Trata daitezkeen gaixo-
tasunen artean, loditasuna 

eta gehiegizko pisua dute-
nen kasuak daude, alde 
batetik. Gehiegizko pisua 
duten umeen kasuak ere 
atal honetan sartzen dira.

Anorexia eta bulimia 
kasuak ere lantzen ditugu 
eta pisu txikia duten eta 
dieta orekatu baten bidez 
pisua irabazi nahi duten 
pertsonei ere irtenbidea 
ematen diegu. Digestio 
arazoak ere lantzen ditugu 
(haizeak edo flatulentziak, 
bihotzerreak...). Horiek 
dieta pertsonalizatuen 
bidez konpontzen ditugu.

Hesteetako gaixotasu-
nak, idorreria, haurdunal-
diak, edoskitzeak eta meno-
pausia ere trata ditzakegu 
kontsultan. Eta kirolarien-
dako aholkularitza dieteti-
koa ere eskaintzen dugu.Lorea Aranburu.  |   asier alkorta

elikaduraren gaineko 
arazoen kontsulta
gaixoak sendatu eta aholkuak 
ematen ditu Aranburuk  |  A. A

lorea Aranburu | nutrizionista
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M.A.  |  aretxabaleta

Atxagazte gaztelekuan hartu 
diote martxa ikasturteari, eta, 
eguen guztietan egiten duten 
sukaldaritza tailerraz gain, 
beste ikastaro batzuk ere egi-
ten dabiltza azaroan; joan den 
egubakoitzean, esaterako, 
kandelak egin zituzten.

Aste bukaera honetan, 
ostera, bitxiak egiten ikasiko 
dute. Gabon egunei begirako 
ikastaroa da: "Opari guztiak 
erosi egin beharrean gu geu 
ere bitxi politak egiteko gai 
garela frogatzeko", jakinara-
zi dute antolatzaileek.

Bitxiak egiten 
ikasiko dute 
gaztelekuan

M.A.  |  aretxabaleta

Koadrilen arteko jokoak anto-
latu dituzte Loramendi elkarteak 
eta Gazteria Zerbitzuak, 14 eta 
16 urte arteko gaztetxoendako 
(DBHko 3. eta 4. mailak). Gaue-
ko aisialdi barruko ekimena 
da  eta bihar, zapatua, 20:00etan 
hasi eta 23:30ak bitartean egin-
go dute lehiaketa hori.

irabazleak sari bikaina 
Sei laguneko taldeak osatu 
beharko dituzte parte-hartzai-
leek, eta neskekin eta mutilekin 
osatutako taldeek puntu gehia-
go jasoko dituzte. Hainbat pro-
ba izango ditu lehiaketak eta 
puntuak eskuratzen joango dira 
probak bukatu ahala. Antola-
tzaileek iragarri dute sari bikai-
na jasoko duela talde irabaz-
leak.

Bada, ez dago aurrez izenik 
eman beharrik; bihar Kurtze-
barri eskolako kantxan ager 
daitezela parte hartu gura duten 

guztiak, izena eman eta lehia-
keta hasteko (20:00). 

panpina ikastaroa abenduan
Bestalde, panpina ikastaroa 
antolatu du Loramendi elkar-
teak. Abenduaren 3an, zapatua, 
egingo dute udaletxe zaharrean 
eta aurrez eman behar da ize-
na Loramendin –plaza muga-
tuak–. Prezioa: bazkideendako 
50 euro eta gainerakoendako 
55 euro.

Panpinak urte batetik hiru 
urte arteko umeendako modu-
koak izango dira: "Opari eder, 
berezi eta bakarra", diote anto-
latzaileek. Elorrioko Erreka 
Mari Panpina Tailerreko kideak 
etorriko dira ikastaroa eskain-
tzera eta egun osokoa izango 
da (09:00-14:00 eta 15:00-19:00). 

Bestetik, abenduaren 18an 
(16:30) izango den Gipuzkoako 
bertsolari txapelketako finale-
rako sarrerak salgai dituzte 
Loramendin (18 euro).

Koadrilen arteko lehiaketa egingo 
dute bihar gauean gaztetxoek

MIrArI AltubE  |  aretxabaleta

Emakumeen Aurkako Indarke-
riaren Kontrako Nazioarteko 
Eguna azaroaren 25ean da eta 
Berdintasun Sailak eta Gizarte 
Zerbitzuek hausnarketarako hitzor-
duak antolatu dituzte. Antzezlana, 
hitzaldia eta filma eztabaidarekin 
izango dira astelehenean hasi eta 
eguenera bitartean. 

nagore laffageren gainekoa
Emakumeenganako indarkeriari 
ez leloarekin antolatu dituzte 
ekimenok; izan ere, "emakumeen 
aurkako indarkeria munduan 
gehien gertatzen den giza esku-
bideen bortxaketa nagusia da", 
diote antolatzaileek. Astelehenean, 
Las Torpedolevel eta Ireki tea-
troaren eskutik Amores y desa-
mores antzezlana izango da Arku-

pen (19:00); maitasunaren eta 
harremanen gaineko elkarrizke-
ta eskainiko dute, umorea nagu-
si dela. Martitzenean, ostera, 
hitzaldia egingo dute Gizonduz 

elkarteko kideek (19:00): Gizonak 
emakumeen kontrako indarkeria-
ren aurrean. Emakundek bultza-
tutako ekimena da Gizonduz eta 
haren helburua da emakumeen 

eta gizonen arteko berdintasuna-
ren alde gizonak kontzientziatzea, 
horretan inplikatu eta parte har 
dezaten sustatzea. 

Eta eguenean, hilak 24, Nago-
re filma eskainiko dute (19:30) eta 
ondoren eztabaida saioa egin 
Jaione Juaristi psikologoak gida-
tuta. 2008ko sanferminetan Iruñean 
eraildako Nagore Laffage gaztea 
berbagai hartuta, indarkeriaren 
gainean hausnartzea da asmoa. 
Hain zuzen, hori egingo dute 
eguerdi partean Kurtzebarri ins-
titutuko ikasleek ere.

laguntza behar izanez gero 
Berdintasun Sailak eta Gizarte 
Zerbitzuek, gainera, emakumeek 
eskura dituzten zerbitzuen berri 
eman gura diete herritarrei. Arris-
kuan egon eta babesa behar iza-
nez gero: larrialdietako 112 tele-
fono zenbakia; Arrasateko ospi-
taleko larrialdi zerbitzua; eta 
Bergarako komisaria.

Eta larritasunik ez dagoenean: 
900 84 01 11 –egune ro 24 orduz; 
debaldekoa, isilpekoa, konfiden-
tziala eta ez da fakturan agertzen–; 
eta Aretxabaletako Gizarte Zer-
bitzuak –943 71 18 62–, aholkula-
ritza eta laguntzen gaineko argi-
bideak.

Berdintasunaren gainean 
hausnartzeko egunak
antzezlana, hitzaldia eta eztabaida saioa asteon, azaroaren 25ari begira

Las torpedolevelek eskainiko duen Amores y desamores.  |   kultura saila

o H a R R a k

'la deuda' filma 
Aste bukaerako filma La deu-
da da: gaur eta bihar (22:00); 
domekan (19:30); eta astelehe-
nean (16:00). Umeek Los pingüi-
nos de Señor Poper filma izan-
go dute bihar eta etzi (17:00)

bakarrizketa
Sustraiak han dituenak baka-
rrizketa eskainiko du Goio 
Arrietak eguaztenean Arkupen 
(19:30). Sarrera 5 euro da.

1975eko kintoen afaria
1975eko kintoak bihar, hilak 
19, elkartuko dira urteurrena 
ospatzeko: Taberna Berrin 
txikiteoa hasi (20:00) eta Men-
diolan afaria (21:00). Izen-ema-
tea Orlyn (20 euro).

irteera murrukixorekin
Murrukixo MEk mendi irtee-
ra egingo du azaroaren 27an, 
domeka (08:00). Araba eta 
Errioxa aldera joko dute, eta 
upategi batean bazkaldu. Ize-
na emateko Murrukixoren 
egoitzara jo martitzenetan 
(19:00-20:00); azken eguna aza-
roaren 22a da; autobusa 15 
euro da.

bideojokoak, hitzaldia
Gazteak eta bideojokoen era-
bilera segurua hitzaldia egin-
go dute hilaren 29an (18:00) 
Arkupen, gazte eta gurasoen-
dako. Izena aurrez eman behar 
da Arkupeko harreran.

M.A.  |  aretxabaleta

Gipuzkoako txapelketa jokatu 
dute UDAko karatekek, eta sei 
trofeo lortu: Odei Vazquez biga-
rrena izan da kata modalitatean 
eta hirugarrena kumitean; Ekaitz 
Irusta, hirugarrena kumitean eta 
katan; Iker Hervas, hirugarrena 
kumitean; eta Oxel Vazquez, hiru-
garrena kumitean. 

Euskadiko txapelketan ere 
izan dira Odei eta Oxel Vazquez 
anaiak eta Odei hirugarren gera-
tu da kumite modalitatean (68 
kiloz azpikoetan) lau kanporake-
ta gogor gaindituta. 

Aste bukaeran, ostera, adimen 
urritasunak dituzten kirolarien 
nazioarteko txapelketan hartuko 
du parte Alex Elortondok.

UDAko karatekek sei trofeo eta 
domina lortu dituzte asteotan

oxel Vazquez, hervas, irusta eta odei Vazquez trofeoekin.  |   odilo vazquez

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

Garbiketa orokorrak eta
mantentze-lanak

Obra bukaerako garbiketak

Auzotarren komunitateen
eta garajeen garbiketak

Kristalen garbiketak

Arropa garbiketak

Loteria 
Paper denda 

Liburuak 

Iber

Otalora 2.
ARETXABALETA

Tel.: 943 79 04 39 

Loramendi 1
Tel.: 943 79 71 69

20550 ARETXABALETA
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Olazar auzoa 9
Tel.: 943 71 50 42

ESKORIATZA

Gaztelekua

Joan den domekan never Surrender musika taldeak gaztelekua 
bisitatu zuen. Gazte asko batu ziren, taldeko kideekin hizketaldia 
izateko eta, bide batez, txatxilipurdiko irrati mugikorraren bidez 
elkarrizketa egiteko. taldeko kideek eurek eskainitako kontzertu 
batzuetako bideoak proiektatu zituzten.

Never Surrender gaztelekuan

Izena emateko epea hilaren 
23ra arte egongo da zabalik. 
Eta, hain zuzen, afarian par-
te hartu nahi dutenek Txala-
partara joan beharko dute 
egun hori baino lehen. Izena 
ematerakoan 10 euro ordain-
du beharko dira. Abenduaren 
3ko hitzordua 20:00etarako 
jarri dute, Akeita tabernan. 

1967an jaiotakoek 
afaria egingo dute 
abenduaren 3an

Zazpikoloroa ikuskizuna 
eskainiko dute pailazo ospe-
tsuek azaroaren 26an, zapa-
tuan, eta sarrerak gaur jarri 
dituzte salgai, goizeko zor-
tzietan, kiroldegian. Sarrera 
bakoitzak 5 euro balio du eta 
pertsona bakoitzak gehienez 
ere lau sarrera erosi ahalko 
ditu. Ikuskizuna 17:30ean 
hasiko da. 

Pirritx, Porrotx eta 
Marimotots ikusteko 
sarrerak salgai daude

AsIEr AlkOrtA  |  eskoriatza

Joan den zapatuan egin zen 
Eskohitza ekimenaren parte-har-
tze ekitaldi nagusia "bikain" joan 
zela esan du Udalak. Eta ekime-
nean parte hartu zutenak ere 
pozik daude. "Udalaren balorazioa 
erabat positiboa da, herritar asko 
batu zirelako eta etorritakoek 
oso jarrera positiboa agertu zute-
lako", esan dute Udaleko aginta-
riek. 

160 lagun elkartu ziren zapa-
tuan kiroldegian. Ekimena Beñat 
Herce alkatearen hitzekin hasi 
zen. "Denok gara Udala eta denon 
ideiak, iradokizunak eta iritziak 
entzunda osatu nahi dugu 2012. 
urterako ekintza plana". 

Lantaldetan banatuta egin 
zen ekimena. Guztira, bi orduko 
lana izan zela esan du Udalak, 

baina zenbait taldetan denbora 
tartea labur geratu zela gaine-
ratu du. "500 ekarpen baino gehia-
go egin ziren proposatutako hiru 
galderetan: zer mantendu behar 

den herrian, zer hobetu eta zer 
sortu, hain zuzen".

Parte-hartzaileak ideia eta 
iradokizun askorekin joan zire-
la esan du Udalak.

Bide beretik, parte hartu zute-
nak egunerokotasunean oso des-
berdinak diren herritarrak zire-
la esan du. "Guztiak helburu 
bakarraren bueltan elkarrizketan 
lasai eta gustora aritu ziren". 
Hori bai, denek helburu bakarra 
zuten: "Eskoriatza hobetzea".

esker ona adieraziz
Ekitaldia Musika Eskolako ikas-
leen emanaldi txiki batekin amai-
tu zen. "Polita izan zen".

Baina ekimena amaitutzat 
eman bada ere, orain, jasotako 
proposamenak esku artean har-
tuta, Udalaren webgunean eki-
taldiak emandako lanaren emai-
tza argitaratuko dela iragarri 
dute. "Laster argitaratuko ditu-
gu jasotako emaitzak". Dena dela, 
ekimenaren irudiak dagoeneko 
argitaratuta daude.

Eskerrak emateko ere Udalak 
bere tartea hartu du. "Eskerrak 
eman nahi dizkiegu ekintza hau 
antolatzen lagundu diguten guz-
tiei. Bai moderatzaile lanetan, 
argazkilaritzan, muntaian, musi-
ka ekitaldian... lan egin dutenei. 
Baita ere herritarrei, ekarpenak 
egiteaz gain, momentu oro, edo-
zertarako euren laguntza eskai-
ni dutelako".

'Eskohitza'-ren balorazio 
"bikaina" egin du Udalak
kiroldegian 160 lagun elkartu ziren eta 500 ekarpen baino gehiago jaso dira 

taldeetan banatuta, herrian zer hobetu aztertu zuten.  |   josetxo arantzabal

Joan den asteko euriteek eraginda 
lur-jausia gertatu zen eskoriatzako 
bidegorrian. "hasieran, bidea itxi 
egin genuen, baina orain, ingurua 
hesitu eta pasabidea utzi dugu", 
adierazi dute udaltzainek. 
konponketa lanak laster egingo 
badira ere, lur-jausia gertatu zen 
eremuak oraingoz hesituta 
jarraituko duela iragarri du Udalak.

Euriteek 
eragina izan 
dute 
bidegorrian

Mirari altube

A. AlkOrtA  |  eskoriatza

Bigarren eskuko azokaren 
bigarren edizioa etzi, domekan, 
izango da, plazan. Azoka 11:30e-
tik 14:00etara egongo da zaba-
lik eta denetarik salduko da. 
Ekimenaren helburua da bere 
garaian erosi eta orain era-
biltzen ez ditugun gauzak 
berrerabiltzea. 

Udaberrian egin zen biga-
rren eskuko azoka estreina-
koz, eta, ekimenak izandako 
arrakasta ikusita, orain berri-
ro antolatzea pentsatu du 
Udalak.

Herritarrek eta herritar 
ez direnek parte hartu ahal 
izango dute azokan eta Udalak 
animatzeko dei egin die guz-
tiei. "Interesa dutenek mahaia 
erreserba dezakete kultura 
etxera deituta (943 71 46 88) 
edo e-posta bidalita (kultura@
eskoriatza.net).

Bigarren 
eskuko azoka 
etzi egingo da, 
plazan

Astelehenean izan zen hitzal-
dia, Ibarraundi museoan. 
Gutxiago gastatu, gutxiago 
erosi gabe izenburupean, 
hitzaldiak kontsumoari 
buruzko jarrerak aztertzea 
zuen helburu. Bide beretik, 
Gabonen atarian egonda, 
kontsumitzaileek dituzten 
ohiturak zeintzuk diren ere 
azaldu zuen Marta Cobok, 
Kontsumobide elkarteko 
kideak. Bada, hamalau herri-
tar batu ziren, eta, museoko 
arduradunen esanetan, 
Cobok emandako azalpenak 
"nahiko azalekoak izan 
ziren".

Hamalau lagun batu 
ziren kontsumoari 
buruzko hitzaldian

Eskoriatzan bihar egingo den 
film laburren II. Ti Tau rallyak 
parte-hartze kopurua gainditu 
du, eta, ondorioz, ezin da izenik 
eman. Beraz, bigarren edizio 
honek ere arrakasta izan du. 
Bihar izango da, zapatua, 09:30ean. 
Ordu horretan gaiaren banake-
ta egingo da eta ondoren graba-
zioak hasiko dira. Lanak 19:00e-
tan aurkeztu behar dira eta 
ondoren luncha egongo da. Bada, 
bapo jan eta gero, lanen proiek-
zioa eta sari banaketa egingo 
da. Denaren gainetik, egun oso-
ko ekintza izango da eta parte
-hartzaileek ondo pasatzeko 
aukera izango dute.

Film laburren 'Ti Tau' 
rallyak parte-hartze 
kopurua gainditu du
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Jose Luis Zabalo

ZAHAR BERRITZEAK: 

Fatxadak
  

Bainugela eta sukaldea  

Lokal komertzialak

Teilatuak

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

EGAÑA
Era guztietako arotz lanak

Tarima eta parketa jartzea
Zoruen kutxilatu eta barnizatuak

Kalegoi 21, ANTZUOLA   Tel.: 943 76 64 23

B
adaude pertsonak 
soinean edozein trapu 
jantzita ere ondo gera-
tzen zaienak. Beste 

batzuek, aldiz, hain dira gri-
sak, Armani jantzita ere ez 
dute distira egiterik lortzen.

Goizero esaten dut: "Gaur 
da zure bizitzako lehen eguna, 
ez iezaiozu ihes egiten utzi!". 
Janzkeraren kontuarekin 
jarraituko dut, urrian egun 
zoragarriak izan baititugu. 
Domeka batean kalera jaitsi 
nintzen normalean baino ede-
rrago, buruan kapela panamar 
bat nuela (lagun maite baten 
oparia). Tabernan nengoela 
norbaitek kapelaren hegala 
ukitu eta begien gainera ero-
ri zitzaidan. Zuhurtasunez 
buelta eman eta akzioa egin 
zuena ikusi nuen; lagun eza-
gun eta estimatua. Nire zorroz-
tasunarekin (batzuetan zitala)  
eta mintzeko inongo asmorik 
gabe esan nion: "Asko maite 
zaitut eta gustatzen zait dutxan 
kruzetak laztantzen dizkida-
zunean, baina badakizu kape-
la buruan dudanean nik baka-
rrik ukitzen dudala". Haren 
erantzun zorrotza: "Ez nekien 
nola deigarri izan zuretzako; 
denentzako zeunden, niretzat 
izan ezik. Ez dut berriro egin-
go, nahiago dut beste instru-
mentu batzuk laztantzea".

1975eko azaroaren 20a egun 
historikoa izan zen frankis-
moaren nostalgikoendako. 
Domekan bozkatzera joaten 
banaiz, espero dut ez nauzue-
la nahastuko duela 36 urte 
utzi gintuen Galiziako gizon 
haren zale batekin. Eder joa-
tea ez da ez faxista, ezta bur-
ges izatearen sinonimo. Bes-
tela, galde diezaiotela Marce-
linori...

Ikasi zure burua 
maitatzen

"badakizu kapela 
buruan dudanean 
nik bakarrik 
ukitzen dudala"

n i R e  u s t e z

ANtONIO 
dEOgrACIAsEtzi, domeka, umeendako 

ipuin kontaketa egingo du 
Izaskun Muxikak. Torresoroan 
izango da emanaldia, 18:00etan. 
Izaskun Muxika antzezlea eta 
narratzailea da; Nafarroako 
Antzerki Eskolan egin zituen 
ikasketak. Antzerki talde 
askorekin aritzen da lanean 
eta, 2000. urtea ezkero, adin 
guztietako umeendako ipuinak 
kontatzen ditu.

Umeendako ipuin 
kontaketa domekan 
Torresoroan

Arrola Mendizale Taldetik 
adierazi dutenez, federatu edo 
aldaketaren bat egin nahi 
izanez gero azaroaren 30era 
arte dago epea zabalik, Arro-
laren lokalera joanda egun 
horretan 19:00etatik 20:00eta-
ra edo juntakoekin harrema-
netan jarrita. Aurten, Fede-
razioak hala aginduta, derri-
g o r r e zkoa  da  t e l e f ono 
zenbakia ematea.

Mendiko federatu 
txartela egiteko epea 
zabalik dago

34 antzuolar iritsi ziren hel-
mugara joan den domekan 
jokatutako 47. Behobia-Donos-
tia lasterketan. Jon Aranguren 
izan zen antzuolarren artean 
lehena, 1:21:03 denborarekin. 
Hurrengoak izan ziren: Jon 
Arregi (01:22:26) eta Aritz Sai-
di (01:23:22). Lehen emakumez-
koa Idoia Aranguren izan zen 
(01:34:19).

Jon Aranguren lehen 
antzuolarra 
Behobia-Donostian

o H a R R a k

futbola
Nagusiek Eibartarrak hartu-
ko dute Eztalan bihar, zapatua, 
16:00etan. Kadeteek Elgoibar 
izango dute aurrean bihar, 
11:00etan, Eztalan.

pilota
Larruzko paletan Olaldekoek 
Gaztelekuren kontra jokatuko 
dute gaur, 20:30ean, herriko 
pilotalekuan.

u.A.  |  antzuola

Aspaldion Antzuolan gertatu 
diren lapurretak direla eta, 
batzarra egin dute Udaleko 
ordezkariek eta Ertzaintzak. 
Lapurretak saihesteko zenbait 
aholku eman dituzte ertzainek 
eta herritarrei horien berri 
eman nahi die Udalak: etxeko 
ate nagusia beti giltzaz itxi 
bi buelta emanda; etxabeetan 
biziz gero gauetan pertsianak 
itxita laga; eta atea ez zabal-
du txirrina jo duena zein den 
jakin barik. Horrez gain, 
inguruan jende ezezaguna 
edo auto susmagarriren bat 
ikusiz gero, matrikula-zen-
bakia hartu eta herriko agua-
zilari edo Ertzaintzara dei-
tzeko aholkua eman dute. 
Hauek dira telefonoak: agua-
zilarena, 630 455 663; Berga-
rako ertzain-etxearena, 943 
53 47 20. 

Lapurreta asko izan dira 
aspaldian herrian. Azken 
lapurretetan, eskolatik 25 
ordenagailu eraman dituzte, 
besteak beste; Mujika hara-
tegian dirua lapurtu dute; eta 
Untzarri baserritik, berriz, 
makineria eraman dute.

Lapurretak 
eragozteko 
aholkuak 
eman dituzte

usOA AgIrrE  |  antzuola

1629ko abenduaren 12an lortu 
zuen Antzuolak Bergararengan-
dik independizatzea, orduko erre-
ge zen Felipe III.ari urrezko 5.000 
dukat ordainduta. 1997an anto-
latu zuten lehen aldiz Indepen-
dentzia Eguna eta 2004. urteaz 
geroztik Gazte Asanblada ardu-
ratzen da jaia antolatzeaz. Hain-
bat urtetan, baina, antolatu gabe 
egon da eta iaz ekin zioten berriz 
ere jaia ospatzeari, Gazte Asan-
bladaren eskutik. 

Aurten ere egun osoko jaia 
antolatu dute eta berrikuntza 
ugari egongo dira. 11:00etatik 
12:30era bitartean pintxo lehia-
keta egingo dute: talde bakoitzak 
bi pintxo ezberdin egin beharko 
ditu eta arduradunek guztiei osa-
gai batzuk emango dizkiete. Bai-
na osagai horiez gain, bakoitzak 
nahi duen dena erabili ahal izan-
go du. Pintxo lehiaketa bukatu 
ostean, Trikimonopatin poteoa 
egingo da herriko trikitilariekin. 
Poteo berezi horretarako mono-
patinarekin joan behar dela esan 
dute antolatzaileek, baina nor-
baitek ez badauka monopatinik, 

patinete edo patinekin ere parte 
har dezake. Poteoaren ondoren 
bazkaria egingo da. Aurreko 
urteetan bezala, aurten ere herri-
ko pilotalekuan egingo da Inde-
pendentzia Eguneko bazkaria; 
115 lagunek eman dute izena.. 

kontzertuak gauean 
Arratsaldean, bazkariaren ostean 
jarraituko du festak. Bazkalos-

terako jolasak antolatu ditu Gaz-
te Asanbladak. 

Gauean, 22:30ean, festa amai-
tzen joateko bi kontzertu antola-
tu dituzte gaztetxean. Enkore 
rock talde bilbotarra izango da 
lehenengo; Gaztea maketa lehia-
ketaren azken edizioko irabazleak 
dira. Bigarren kontzertuan Irrin-
tzi taldeak folk eta ska doinuak 
ekarriko ditu.

tortilla lehiaketa, iazko independentzia egunean.  |   Goiena

115 lagun bilduko dira 
frontoian bazkaltzeko 
duela 382 urte antzuolak lortu zuen independentzia ospatuko dute gazteek 

u.A.  |  antzuola

Iaz hasi ziren baserri-auzoetan 
ur saneamendu lanak eta lan 
horien bigarren fasea egin dute 
aurten. Lizarragan 200 metro 
kubikoko ur-depositua jarri zuten 
iaz eta, horrekin batera, ura Las-
kurain Handi baserri ingurura 
eramateko hoditeria ere sartu 
zuten. Horren ondoren, Laskurain 
Handi baserritik Irimo auzorai-
no ura eramateko lanak egin 
zituzten; trenbide zaharrean jarri 
zuten ur sarea. 

Aurten, berriz, lanen bigarren 
faseari ekin diote. Hain zuzen 
ere, ura Laskurain Handitik 
Galartzaraino eramatea da Uda-

laren asmoa, eta, orain egin dituz-
ten lanekin, Lizarriturrirainoko 
ur sarea jarri dute. Laskurain 
Handitik Lizarriturrirainoko 
hoditeriaren lanek 41.666 euroko 
kostua izan dute. Lanok egiteko 
25.000 euroko dirulaguntza jasoa 
zuen Udalak Debagaraia erakun-
detik. 

hurrengo fasea 2012an 
Esan bezala, ura Galartza auzo-
raino eramatea da Antzuolako 
Udalaren asmoa. Hala, Inma 
Beristain alkateak adierazi digu-
nez, hurrengo urterako aurre-
kontuan sartuko dute horretara-
ko diru-partida bat.

Ura baserrietara eramateko 
bigarren faseko lanak bukatuta
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jokin bereziartua

Amaru kultura elkartearen eskutik eta Udaleko kultura Sailaren laguntzaz, 
astelehenetik erakusketa batez gozatzeko aukera dago Sastiñan. 
Hegoaldeko emakumeak. Aldaketaren ahotsa du izenburu erakusketak. 
Atzo, esaterako, Poison Fire izeneko bideoa jarri zuten. hilaren 27ra arte 
egongo da zabalik: astelehenetik egubakoitzera 17:00etatik 20:00etara 
eta zapatu eta domeketan 12:00etatik 14:00etara. 

Hegoaldeko 
emakumeen 
gaineko
erakusketa

J.b.  |  araMaio

Galtzagorri elkartearen Bula-
rretik mintzora ekimenaren 
barruan Yolanda Arrieta idaz-
lea (Etxebarri, Bizkaia, 1963)  
Aramaioko liburutegian izan 
zen atzo. Beste bi saio ere gida-
tuko ditu datorren astean: hila-
ren 22a eta 24an, liburutegian, 
17:00etatik 19:00etara. Zertara 
etorri den kontatu digu.  
Zein da hiru saioen helburua?
Gurasoekin eta haurren ingu-
ruan dabiltzan pertsona hel-
duekin kontu kontari aritzera 
nator. Horiei guztiei gonbida-
pena egin gura diet nirekin eta 
haurrekin kontu kontari aritu 
daitezen. 
Eta nola ulertzen duzu, bada, 
kontu kontari aritzea?
Gaur [atzo], adibidez, ahozko 
literatura landuko dugu eta 
horren barruan irakurketa oze-
na landuko dugu. Ozenki ira-
kurtzearen garrantzia azpima-
rratuko dugu eta nola egiten 
den irakatsi. 

Hori guztia adibide eta jolas 
praktikoekin egingo dugu, tai-
ler erara. 
datorren astean ere beste bi saio 
gidatuko dituzu. Zer landuko duzue 
saio horietan? 
Martitzenean, haur poesia eza-
gutzera emango dugu. Asko-
rendako arraroa da gaia baina 
ikusiko dugu nola ez den horren 

arraroa. Are gehiago, ezagutzen 
hasiz gero gehienen gustukoa 
izaten da. Beldurrak kentzen 
eta haur poesiaren ahozko balia-
bideak erabiltzen ikasiko dugu 
martitzeneko saioan. 

Azaroaren 24an amaituko 
da tailerra. Istorioak bat-batean 
kontatzen ikasiko dugu. Garran-
tzi berezia emango diogu haur 
eta helduen artean emozioak, 
estetika eta irudimena osagai 
dituen komunikazioari. 
bi ordu izan arren saio eraman-
garriak izango dira, beraz. 
Badakit jende gehiena nekatu-
ta eta estresatuta dabilela. Tai-
lerra izango da, eta saioetan 
lasai-lasai eta batez ere ondo 
pasatuz kontu kontari arituko 
gara. Gonbidatuta zaudete, 
zatozte!

Yolanda Arrieta.  |   Goiena

Yolanda arrieta | idazlea

"Ahozko literatura landuko dugu 
haur eta gurasoekin, tailer erara"

Jakinarazi dituzte San Martin egunean Trikikalejira 
taldeak antolatutako zozketaren irabazleak
Aramaioko Trikikalejira trikiti taldearen San Martin eguneko 
zozketaren irabazleak jakinarazi dituzte. San Martin egunean 
bertan, azaroak 11, egin zen zozketa udaletxeko arkupean, buz-
kantza, txorixo eta ardoa dastatzeko aukera eskaini ostean. 

Hauexek dira hiru zenbaki sarituak: 970, 1.337 eta 2.120. Ira-
bazleek trikiti taldera (945 44 54 05) edo udaletxera (945 44 50 16) 
jo dezakete saria jasotzera. Hainbat txokotara irteerak egiteko 
aukera izango dute irabazleek. 

Auzo guztietarako alkate 
berriak izendatu dituzte

JOkIN bErEZIArtuA  |  araMaio

Joan den domekan Ibarra auzoko 
bi alkateak izendatzeko egindako 
bozketaren ostean, aukeratu dituz-
te 2011-2015 legealdirako Aramaio-
ko auzo alkate berriak. Ibarra da 
Aramaioko auzorik jendetsuena 
eta auzotarrek orain arte egon 
direnak aukeratu zituzten dome-
kan, bozketa bidez: Jose Carre-
tero –Ibargoia, Aita Gabriel Jua-
risti, Iturrizuri eta Bizente Goi-
koetxea plaza– eta Fernando Perez 
– Nardeaga, Pedro Ignacio Barru-
tia eta Santakrutz Abadea plaza–. 
Beste auzoetako alkateak aste 
batzuk lehenago aukeratu ziren, 
elkarteetan bozketa eginda –gehie-
nak– edo etxez etxe botoa jasoz. 
Auzo bakoitzak bere erara fun-
tzionatzen duen arren, auzo alka-
te aukeratua izan denak badu 
aukera ezezkoa emateko. 

Jose Carretero izango da Ara-
maioko auzo jendetsueneko alka-
tea, eta beste lau urtez jarraitu-
ko du lan horretan: "Bozketaren 
ostean aldaketa egiteko proposa-
mena egin nuen, aldaketa beti 
datorrelako ondo". 

Izan ere, Carreteroren arabe-
ra, ez da inor boluntario aurkez-
ten. Ibarran, Aramaioko beste 
auzo gehienetan moduan, hauta-
gairik aurkeztu gabe auzotarrek 
alkatea aukeratzen dute. 

zaborra, aparkalekua eta kakak
Aurreko legealdiko esperientzia 
ere kontatu digu Carreterok: 
"Udalaren eta auzotarren arteko 
bitartekari lanak egiten ditut 
batez ere. Jendeak kalean geratzen 
nau eta honakoa edo bestea aipa-
tzen dit. Nire lana da horren berri 
Udalean ematea". Batzarrik ez 
dute egiten, ez dagoelako beharrik; 

bizilagunek kalean harrapatzen 
dute: "Auzoan bizi naizenez denek 
ezagutzen naute eta batzarrak 
eguazten gauean edo domeka  
goizean izaten dira. Hau da, ez 
dago ordutegirik, unean bertan 
egiten dira". Jendea ez da askorik 
kexatzen, Carreterok dioenez: 
"Zaborren, aparkalekuen eta txa-
kurren kaken gainekoak dira 
kexa gehienak. Hori bai, zaborra 
edukiontzi gainean, autoa gaizki 
aparkatuta edo txakurren kakak 
jasotzen ez dituztenak berdinak 
izaten dira normalean eta horien 
aurka egiteak errespetua ematen 
du; hori da nire lanaren alderik 
negatiboena". 

udala, eginbeharra arautzera
Udalak alkateon eginbeharra arau-
tu gura du. Horregatik joan den 
domekan hautestontzi bat jarri 
zuten auzotarren iritziak eta ira-
dokizunak jasotzeko. Helburua 
da eginbeharrak zehaztea; orain 
emaitzak aztertzen dabiltza. 

udalak alkateon eginbeharra arautzeko auzotarren 
iritziak jaso ditu; emaitzak aztertzen dabiltza orain

Jose Carretero da auzo jendetsuenaren alkatea; irudian, ibargoian.  |   j.b.

ALkAte BeRRiAk
auzoa alkatea

ibarra (ibargoia, 
iturrizuri...)

Jose carretero

ibarra (nardeaga...) fernando perez

altzaga kontxi kortabarria

arexola beñat ibarguen

arraga Juan Jose peciña

arriola Jon errasti

azkoaga antonio elejalde

barajuen Jon arriaran

eguzkierripa mikel muñoz

etxaguen etor goikoetxea

gantzaga miguel inuntziaga

Matxain alaitz elexpuru

oleta agurtzane ortiz de 
landaluze

untzilla ekaitz zubia

uribarri angel mari lopez de 
bergara

Zalgo kepa lizarralde

J.b.  |  araMaio

Aurrera doa gazteendako Ber-
txoko sariketa. Hilaren 25ean 
Iturrieta sagardotegian jokatu-
ko den finalaren aurretik azken 
kanporaketa jokatuko da gaur 
Agurainen, eta Xabi Igoa ara-
maioarra han egongo da: "Ondo 
pasatzera noa, inongo presio 
barik abestu eta gozatzera". 
Bigarren aldia da eta ezagutzen 
ditu Bertxokoren berezitasunak. 
Horien artean dago, esaterako, 
hasierako agurra puntuagarria 
dela eta abesti ezagun baten 
doinuan oinarrituz osatu behar 
dela bertsoa. Paula Amilburuk, 
bestalde, ez zuen finalera sail-
katzerik lortu joan den eguba-

koitzean. Pozik zegoen, hala 
ere: "Saioa hasi eta asko lasai-
tu nintzen, gozatzeko aukera 
izan nuen. Oso gustura nago 
nire helburua bete nuelako". 

Amilburuk lan ona estreinaldian; 
Igoak, berriz, gaur abestuko du

Xabi igoa eta Paula Amilburu.  |   j.b.
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leintz gatzaga

MIrArI AltubE  |  leintz GatzaGa

San Milixan eguneko ospakizu-
nak aprobetxatuta gatz museoa-
ren berri eman zuten Gatzaga-
ko Turismo Bulegoko ardura-
dunek joan den domekan. Ate 
irekiak egin zituzten, eta ingu-
ruko herrietako jende asko joan 
zen museoa ezagutu eta gatz 
ekoizpenaren gainean galdetze-

ra. Sua piztu zuten, gainera, eta 
gatza zelan lortzen zuten sasoi 
baten ikusi. 

Bestalde, diapositiben bitartez 
gatz iturburua ezagutzeko auke-
ra ere eskaini zieten. "Ate ire-
kiekin museoa gainetik ezagu-
tzeko aukera eskaini genuen, eta 
pozik gaude, jende asko joan zela-
ko", esan du Aitziber Gorosabel 

arduradunak. Orain, azalpen 
osatuagoak gura dituenak eta 
gatzaren gaineko kontuak eza-
gutu, aste bukaera guztietan 
eskaintzen dituzte bisita gidatuak 
museoan.

Umeak, ostera, herrian ibili 
ziren gatzezko plastilinarekin 
eskulanak egiten; baita ederto 
pasatu ere. Eta munduko hainbat 
gatzen erakusketak –gatz beltza, 
laranja eta grisa– jakin-mina 
sortu zuen: "Jendea begira egon 
zen, galdezka; eta erosi ere egin 
zuten batzuek".

Gatz museoa ezagutzera jende 
asko joan zen aurreko domekan 

Astelehen arratsaldean (16:00
-20:00) zabalduko du KZgunea 
Aitor Madrid dinamizatzai-
leak. 16 urtetik gorako herri-
tar guztien kezkak argitzeko 
gertu etorriko da, eta ikasta-
ro gogoa dutenendako eskain-
tza zabala ekarriko du: Inter-
neten gaineko ikastaro oro-
korra, sare sozialak, Googlek 
eskaintzen dituen tresnak…

Dinamizatzailea 
izango da astelehenean 
KZgunean

elgeta

Ozkarbi elkarteak 21.528 zen-
bakia hartu du Gabonetako 
Loteriarako. Jokatutakoaren 
egiaztagiria nahi dutenek 
azaroaren 21ean, 22an eta 23an 
jaso dezakete elkartean bertan 
18:00etatik 19:30era. Ipinitako 
egunetan jaso ezin duenak 
zuzendaritzako kideengana 
jo dezake.

Emakumeen Aurkako Indar-
keriaren Kontrako Eguna 
dela-eta Nagore dokumentala 
emango dute eguaztenean, 
hilaren 23an, 21:30ean. Nago-
re Laffage gaztearen hilketa-
ren gainean egindako lana 
da. Udalak eta zineklubak 
antolatuta, aurkezpena eta 
eztabaida egongo dira.

Urteko bigarren eta azken 
hitzordua dute martitzenean, 
hilak 22, Elgetako odol-emai-
leek. Ohikoa den moduan, 
odol-ateratzeak udaletxeko 
beheko solairuan egingo dituz-
te. Sendagile eta erizain taldea 
odol-emaileak hartzeko gertu 
egongo da 18:00etatik 20:00e-
tara. 

Eskolako umeak, irakasleak eta 
gurasoak daude gonbidatuta Maa-
la elkarteak gaur, barikua, egin-
go duen gaztaina-erre janean 
parte hartzera. Herriko Plazan 
izango da eta 15:00etan emango 
diote hasiera festari; umeek zen-
bait kantu eskainiko dituzte eta 
jarraian, gurasoek gertatutako 
gaztainak jango dituzte. 

Maala guraso elkarteak 
gaztaina-erre jana egingo 
du gaur, barikua

Ozkarbik loteriako 
egiaztagiriak 
banatuko ditu

'Nagore' dokumentala 
emango dute 
zineklubean 

Odol-ateratzeak 
egingo dituzte 
martitzenean, hilak 22

Hirugarren eta azkenaurreko 
jardunaldia jokatuko dute 
bihar, 17:00etan hasita, Elge-
tan. Antolatzaileek 80 bolari 
inguru espero dituzte, tartean 
elgetarrak. Lehia oso estu 
dago: uneotan hiru bolari 
daude berdinduta bederatzi 
txirlo jota; elgetarrek bost 
txirlo jo dituzte.

Euskadiko hiru txirlo 
txapelketa bihar, 
zapatua, Elgetan

lArrAItZ ZEbErIO  |  elGeta

Bi urteko negoziazio luzeen ostean 
hasi dira Domingo Iturbeko lanak. 
Eskolako jolastokia hesituta dago 
eta Goitu enpresako beharginak 
hasita daude lursaila prestatzen. 
Lanok bi fasetan egingo dituztela 
jakinarazi dute Udaletik eta adie-
razi dute lehenengo bi hilabeteo-
tan hiru direla egiteko nagusiak: 

"23 autorendako aparkalekua, 
kantxa berria eta eskolako jolas-
guneko ziburuak berritzea", esan 
du Oxel Erostarbe alkateak.

Aparkalekua gaur egun futbol 
zelaia dagoen tokian egingo dute, 
kantxa eskola zaharra zegoen 
orubean, eta ziburu berriak gaur 
egun apurtuta daudenen tokian 
ipiniko dituzte. Eskolako ortua 

ere Domingo Iturbe patronatuaren 
eraikinaren atzeko aldera eroan-
go dute. 

Oraingoz, ez dute Domingo 
Iturbe eraikina botako eta obrak 
ez du kalea hartuko. Lanak hesi-
tuta dagoen gunera mugatuko 
dira. 

lan potoloenak urte hasieran 
Lanen zati korapilatsuena urta-
rriletik aurrera egingo dutela 
esan zuten udal ordezkariek mar-
titzenean auzotarrendako eginda-
ko batzar informatzailean. "Urta-
rriletik aurrera sortuko dira 
eragozpen handienak auzotarren-
dako", esan zuen alkateak. "Domin-
go Iturbe eta Maala kaleetan 
hoditeri berria sartu behar dugu 
eta kale biak zulatu behar direnez 
itxi egin beharko dira. Bizilagunak 
eta garajeetako jabeak garaiz abi-
satuko ditugu". 

domingo iturbe eraikina 
Eraikina urtarriletik aurrera 
hasiko den fasean botatzea aurrei-
kusten dute udal ordezkariek. 
Hala, bitarte horretan zutik jarrai-
tuko du. 

Eraikina egoera txarrean dago 
baina ez dute guztiz botako; asmoa 
da beheko solairuan dagoen fron-
toi zaharra zutik mantentzea eta 
zenbait egokitzapen lan egin 
ostean bertan aterpedun jolasle-
ku bat egitea. "Adostutako diru-
laguntzak jasotzen baditugu gune 
irekia izango da; frontoiaren 
arkuak zabalik lagatzea da asmoa", 
esan du Erostarbek. Teilatua 
konpondu egin beharko da eta 
barruan dauden komun zaharrak 
kendu egingo dituztela jakinara-
zi dute. Baina hori guztia urte 
hasieratik aurrera izango da. 
Bitartean, lanak hesitutako gune-
ra mugatuko dira. Eta denbora 
horretan eskolako umeek Maa-
lako parkea erabili beharko dute 
jolastoki moduan.

domingo iturbe eraikineko frontoian jolasleku estalia egin nahi dute.  |  l.z.

Domingo 
Iturbeko 
urbanizazio 
lanak martxan
bi hilabeteotan lanak hesitutako gunera 
mugatuko dira; ez dute eragozpen larririk sortuko

l.Z.  |  elGeta

Azaroko hirugarren pintxo-do-
meka dugu aste bukaera hone-
tan, hauteskunde kutsua izan-
go duen pintxo-domeka, hain 
justu ere.

Bertsoak eta haur jolasak 
izango dira protagonista. Haur 
jolasak 12:00etatik 13:00etara 
egingo dituzte Herriko Plazan 
eta herriko neska-mutiko guz-
tiak daude bertan parte hartze-
ra gonbidatuta. 

Poteorako, berriz, bertsola-
riak iragarri dituzte Kultura 
eta Turismo batzordeetatik. 
Beñat Ugartetxea eta Aitor 
Urbieta ariko dira bertsotan 
12:30ean hasita. Bada, gogoratu 
behar da ostalariek pintxo lehia-

ketara aurkeztutako pintxo 
onenak eskainiko dituztela euro 
baten truke.

argazki rallya 
Bestalde, hamar lagunek hartu 
zuten parte aurreko domekan 
egindako argazki rally lehiake-
tan. Antolatzaileek lau gai ipi-
ni zituzten –udazkena, pintxoak, 
alde zaharra eta zer erakutsiko 
zenioke kanpotar bati–. Bosga-
rren gaia librea izan zen. Par-
te-hartzaile bakoitzak bost 
argazki aurkeztu zituen. Ber-
garako argazkilariek egingo 
dituzte epaimahai lanak. Ira-
bazlearen izena eta sari bana-
keta ekitaldia hurrengo dome-
kan egingo dira.

Haur jolasak eta bertsolariak 
aste honetako pintxo-domekan

v i i i .  P i l o ta  t x a P e l k e ta

azken emaitzak
iker irazabal - diego cantabrana / sergio bouzas - koldo erostarbe 11-22
odei zenitagoia - andoni elortza / ibon untzetabarrenetxea - mikel beretxinaga 22-18
antxoka etxabe - igor irazabal / oskar askasibar - haritz gallastegi 10-22

baRikuko PaRtiduak, 19:30ean
iñaki ugarteburu - J.m. zubiaurre / asier morales - koldo goenaga
pello larrea - mikel elkoro / angel ibarluzea - alberto telleria
odei zenitagoia - andoni elortza / oskar sarasua - iñaki olaortua
ibai etxaniz - Jon irazabal / iker irazabal - diego cantabrana
antxoka etxabe - igor irazabal / sergio bouzas - koldo erostarbe
iban retolaza - Jabier larrañaga / mikel ormaetxea - garikoitz arrazola
ibai etxaniz - Jon irazabal / oskar sarasua - iñaki olaortua

domekako PaRtiduak, 10:00etan
satur ramos - mikel arkarazo / alex arantzabal - iñaki izagirre
iban retolaza - Jabier larrañaga / ibon untzetabarrentxea - mikel beretxinaga
oskar askasibar - haritz gallastegi / mikel ormaetxea - garikoitz arrazola
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atletismoa

oñatiko Antxintxiketan atletismo 
taldeak denboraldi berrian izango 
duten taldea (24 atleta izango 
dituzte) aurkeztu du aste barruan, 
eta azken urteko balorazio baikorra 
ere egin zuten. orain arteko probak 
antolatzen jarraituko dute: 
Arrasate-oñati, nazioarteko 
lasterketa, torreauzoko krosa eta 
San Silbestre.

antxintxiketan 
taldea ilusioz 
ikasturte 
hasieran

julen iriondo

x.u.  |  arrasate

Gaur, egubakoitza, jokatuko 
dute Arrasate Hiria Xake 
Txapelketako seigarren eta 
azken jardunaldia, Arrasate-
ko osoko bilkuren aretoan 
(19:00etan hasita). 

Joan den astean torneoko 
faborito Alex Franco madril-
darrak ia erabakita utzi zuen 
torneoa; Josu Tornay arrasa-
tearra poliki-poliki ito zuen, 
27. jokaldian gainera zetorkion 
matea ikusita Tornayk amo-
re eman zuen arte. Gaurko 
jardunaldian karanbola galan-
tak egon beharko lirateke 
Francok torneoa ez irabazte-
ko, baina bigarren eta hiru-
garren postuengatik sekulako 
lehia izango da, lehenengo sei 
mahaietan dauden jokalariek 
dituztelako aukerak. Orain 
arte moduan, zaleek partidak 
jarraitu ahal izango dituzte.

alex Frankok ia 
erabakita utzi 
du arrasate 
hiria txapelketa

Domeka eguerdian jokatuko 
dute Igor Isasiren mutilek 
Bera Bera taldearen kontra 
(12:30). Eta itxaropen bakarraz 
zelairatuko dira, joan den 
astean Irunen izandako traba 
guztiak alde batera uztea. 
Lesioak tarteko ARTko muti-
lak 15 jokalariz joan ziren 
Irunera, eta han beste bi joka-
lari lesionatu zitzaizkien; 
hamahirukin amaitu zuten. 

kanpanzar arT taldeak 
bera beraren bisita 
izango du domekan

Gasteizen egin zuten Euska-
diko Karate Txapelketan Sho-
tokan taldeko Josu Zalakain 
lehenengo sailkatu zen kade-
te mailan (70 kilotik gora). 
Andoni Muxikak zilarra jan-
tzi zuen 52 kiloz azpiko kate-
gorian, eta Jon Barragan eta 
Mikel Gallastegi laugarren 
sailkatu ziren. Laugarren izan 
zen, baita ere, Irati Rodri-
guez.

Josu Zalakain 
bergararra euskadiko 
karate txapeldun

Abian da hirugarren Ehun 
Miliak proba. Ultratrailen 
egutegian Gipuzkoako hitzor-
dua sendotzea da helburu 
nagusia, eta dagoeneko zaba-
lik dago izen-emate epea (kirol-
probak.com). Eta, aldi berean, 
zabalik dago batera antolatzen 
duten Goierriko Bi Haundiak 
probarako izen-ematea ere.

Zabalik dago datorren 
urteko ehun Miliak 
probarako izen-ematea

xAbIEr urtZElAI  |  oñati

Azken urteotan jokalari eta tek-
nikoek kantxa barruan egindako 
lorpena bulegoetan berretsi dute 
Aloña Mendi saskibaloi taldeko 
arduradunek, bulegoetan egin-
dako sukalde-lanari esker Natra 
Oñati etxearen babesa izango 
dutelako, oraingoz, urtebetez. 
Hala, saskibaloia eta txokolatea 
ederto bateratu daitezkeela era-
kutsi zuten atzo, eguena, egin 
zuten aurkezpenean. 

Zalantza barik EBAko proiek-
tua goitik behera egonkortuko 
du hitzarmen honek, azken hila-
bete hauetan herritarrek bazkide 
kanpainaren aurrean bikain eran-
tzun badute ere –ia 500 bazkide 
egin dituzte, eta zenbateko horre-
tara iristea ametsa zen– halako 

babesle indartsu bat izateak bes-
te lasaitasun bat ematen du.

Halaxe azaldu zuen aurkez-
penean Aloñako presidente Jose 
Luis Campok: "Dakizuen moduan 
azken urteotan kantxa barruan 
arrakasta galanta izan du talde 
honek, lorpenak historikoak izan 
dira. Zuzendaritza taldearen 
apustua EBAra salto egitea izan 
zen, eta horretarako rekurtsoak 
behar genituen bai kirol maila-
koak eta baita ekonomikoak ere. 
Natra Oñati enpresak oso filo-
sofia garbia du, Oñatirendako 
aberastasuna eta lanpostuak 
sortzea da helburua, eta gaur 
ofizial egiten dugun hitzarmenak 
xede bera du, Oñatiko herriari 
laguntzea, alegia. Hala, gaur 
egun bizi dugun egoera ekono-

mikoaren aurrean biziki esker-
tzen dugu Natra Oñatik hartu-
tako erabakia". Babesle berriari 
eskerrak emateaz gainera, aur-
kezpenean presidenteak esker 
oneko berbak izan zituen Dor-

leta Urrutiarendako eta Gorka 
Judezendako zuzendaritzako 
kideak erurak ere: "Proiektu 
honetan aurkeztu nahi genuena 
bikain ulertu zutelako, eta ACB 
mailako marketing kanpaina bat 
abiarazi dutelako". 

Babesle berriari ongietorria 
egiteaz batera, gainontzeko babes-
leak ez zituen Campok ahaztu, 
eta eurendako ere esker oneko 
berbak izan zituen. 

torrelavegakoak, berriz 
Bihar (18:00, Zubikoa) Natra Aloña 
Mendik berriro jokatuko du Torre-
lavegako talde baten kontra, 
baina ez da joan den asteko talde 
bera izango, herri berean bi ordez-
kari dituztelako kategoria berean: 
Merkamueble eta SAB.   

Oraingoan SAB Torrelavega 
taldekoak izango dituzte aurrean, 
sailkapenean hirugarren daude-
nak –Oñatikoak laugarren daude. 
Bi taldeen artean puntu bateko 
aldea dago, kantabriarrek parti-
du bakarra galdu dutelako. Etxe-
tik kanpora jokatutako bi parti-
duak irabazi dituzte, eta esate-
rako, joan den astean Cafes 
Aitonaren kantxan 5 puntuko 
aldeaz irabazi zuten (80-85).

ointxe!-k iturripera joateko deialdia
Lehen nazional mailan mondragon Unibertsitateko ordezkariak 
jakitun dira partidu garrantzitsua dutela bihar, zapatua (20:00, 
iturripen). eta horren aurrean, Arrasateko zaleak animatu nahi 
dituzte etxeko jokalariei harmailatik bultzada ematera. Partidu 
berezia izango da oncineda klub nafarraren kontrakoa, besteak 
bestek, iaz mUko gazte mailako entrenatzaile (euskal Ligan) izan 
zen Ander Aranburu talde nafarrean dagoelako jokatzen. Gainera, 
partidua irabazteak sekulako balioa du, talde hori, seguruenik, 
mUren kontrario zuzen izango delako kategoriari eusteko lehian.

esanak

"garai hauetan 
halako babesa 
jasotzea 
eskertzekoa da" 

J o S e  L u i S  c a M P o   |   p r e s i d e n t e a

Txokolateak eta saskibaloiak 
bat egin dute oñatin
natra oñati txokolate enpresak babestuko du 
oñatiko saskibaloi taldea; asteon sinatu dute

Aloña mendiko presidente Jose Luis Campo eta natra oñatiko ordezkari Jesus kortabarria elastiko berriaz.  |   aratz losada

saskibaloia

xakea

errugbia

karatea

mendi lasterketak
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futbola

Lehen MaiLa
reala-espanyol
domeka. 12:00. anoeta.

eMakuM. LagunarTekoa
reala-Prainsa Zaragoza
zapatua. 16:00. mojategi.

gaZTeen euSkaL Liga
Aretxabaleta-real Union
zapatua. 15:45. ibarra.

ohoreZko erregionaLa
roteta-Bergara
zapatua. 17:30. herrera.
Aloña Mendi-Mondra
domeka. 16:30. azkoagain.
Berio-Aretxabaleta
zapatua. 17:30. berio.

erregionaL PreFerenTea
Aretxabaleta B-Intxurre
domeka. 16:30. ibarra.
Antzuola-eibartarrak
zapatua. 16:00. estala.

Lehen erregionaLa
Mondra B-Ikasberri
zapatua.18:00. mojategi.
Aretxabaleta C-sBB Mutriku
zapatua. 18:00. ibarra.

gaZTeen ohoreZko MaiLa
Aloña Mendi-euskalduna
zapatua. 16:30. azkoagain.
Bergara-Ikasberri
zapatua. 17:30. ipintza.
Mondra-elgoibar
domeka. 16:00. mojategi.

eMakuMeZkoen Liga
Urola-Arizmendi
zapatua. 17:30. argixao.

aReto futbola

euSkaDiko TxaPeLkeTa
eskoriatza-Berrio Otxoa
domeka. 11:00. intxaurtxueta.

bigarren MaiLa
Aretxabaleta-Joxe Mari tab.
gaur. 20:45. almen.

eskubaloia

euSkaDiko TxaPeLkeTa
Ford Mugarri Arrasate-egia
zapatua. 17:45. iturripe.
soraluce BKe-elgoibar
zapatua. 17:00. labegaraieta.

Lehen Senior giZoneZk.
suministros-Izarraitz Aloña
domeka. 12:00. irun.

big. Senior giZoneZk.
Donibane-Arrasate eB
zapatua. 16:30. pasaia.

gaZTe MaiLa, giZoneZkoak
talleres Chap.-Urola
zapatua. 16:00. iturripe.
Aloña Mendi-Amenabar
domeka. 12:00. zubikoa.
Bergara-tekniker
zapatua. 13:00. labegaraieta.

saskibaloia

eba
Natra Oñati Aloña-sAAB torr.
zapatua. 18:00. zubikoa.

Lehen naZionaL MaiLa
MU-estacion serv. Oncineda
zapatua. 20:00. iturripe.

Lehen Senior giZoneZk.
easo Zahar-MU
zapatua. 20:00. donostia.
soraluce BKe-Astigarraga
zapatua. 19:00. labegaraieta.

big. Senior MaiLa
Kostkas-Aloña Mendi
domeka. 12:00. donostia.

hirug. Senior MaiLa
MU B-Gabi jatetxea
domeka. 12:00. donostia..

eMakuMeZkoak
eskoriatza-Cafes Aitona
zapatua. 18:00. manuel muñoz.

eRRugbia

euSkaDiko TxaPeLkeTa
Art Kanpanzar-Bera Bera
domeka. 12:30. mojategi.

boloak

euSkaDiko xxii. 
hiru-TxirLo boLo 
TxaPeLkeTa
zapatua, 17:00etan hasita, 
elgetan.

xakea

arraSaTe hiria TxaP.
gaur, 19:00etan arrasateko 
udaletxean
oñaTiko xvii. TxaPeLkeTa
zapatua, 09:00etan hasita, 
gaztelekuan.

as t e b u R u ko  H i t z o R d u a k

Ford Mugarri Arrasatek lau-
garren postuan dagoen Egia-
ren bisita izango du zapatuan 
Iturripen (17:45), aurrean 
jarraitzeko beste hitzordu bat 
Ane Herreroren mutilenda-
ko.

Soraluce BKEk zailago 
izango du partidua irabaztea, 
bigarren dauden Elgoibarko 
mutilak izango direlako bihar 
Labegaraietan (17:00). Munia-
tegiren taldeak azken hiru 
porrotak alde batera utzi nahi 
ditu, emaitza on bat eskura-
tuta. 

Lider dagoen Ford 
Mugarrik egiaren bisita 
izango du

Puntu beharrean diren Aloña 
Mendi eta Mondra izango dira 
domeka arratsaldean aurrez 
aurre, Azkoagainen. Oñatikoek 
(8 puntu) arnasa hartu zuten 
joan den astean Urolaren kon-
trako garaipenean (0-1) eta 
horri esker oñatiarrak ez dira 
sailkapenean azkenak. Mon-
drak (10 puntu), berriz, hiru 
gol jaso zituen ligan bigarren 
dagoen Pasaiaren zelaian. 
Aretxabaletak eta Bergarak, 
azkenik, kanpoan jokatuko 
dute, Berioren eta Rotetaren 
kontra. 

aloñak eta Mondrak 
derbia jokatuko dute 
azkoagainen

eskubaloia

futbola
xAbIEr urtZElAI  |  arrasate

Emakumezkoen Mondra taldea 
25. urteurreneko ospakizunetan 
murgilduta dabil, eta bihar, zapa-
tua (16:00), izango dute hitzordu 
handietako bat, maila gorenean 
jokatzen dabiltzan emakumezkoen 
Reala eta Prainsa Zaragoza Moja-
tegin izango direlako lagunarte-
koa jokatzeko gertu.  

Realean, gainera, urtetan 
elastiko zuri-morea jantzi duen 
ordezkari bat dago, Sokoa Azka-
rate, taldeko atezaina. Azkaratek 
12 urtez jokatu du Arrasateko 
taldean, 2008an Realak fitxatu 
zuen arte, eta seguru, harendako 
ere partidu berezia izango da, 
orain, baina elastiko txuri-urdi-
naz. Mondrako ordezkariek ez 
dute sarrerarik kobratuko par-

tidua ikustearren, baina errifak 
salduko dituzte partiduan zehar 
egingo duten zozketa baterako, 
eta diru horrek balioko du urteu-
rren barruko gastuei aurre egi-
teko.  

euskal selekzioa, martitzenean 
Datorren martitzenean, berriz, 
Mondrako neskek egingo dute 
Mojategiko berdegunera salto 
(18:00), gazte mailako Euskal 
Selekzioaren kontra lagunartekoa 
jokatzera: "Ez dut uste emaku-
mezkoen Euskal Selekzioaren 
kontra inoiz lagunartekorik joka-
tu dugunik, eta zapatuko parti-
duarekin batera, ilusio handia 
egiten digu partidu horrek ere", 
adierazi du antolatzaile lanetan 
dabilen Maitane Gallastegik.

Mondraren urteurrena ospatzeko 
reala eta Prainsa Zaragoza Mojategin

Realeko emakumezkoak, gola ospatzen.  |   valerie quiroGa

futbola
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Dragon Oriental
Fraiskozuri 7 / BERGARA

Tel.: 943 25 06 77

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

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

Egunero zabalik.

Erreka jatetxea
Zerrajera 4, behea / ARRASATE

943 53 32 72
www.errekajatetxea.euEskaintza 

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

Igande gauean eta astelehenetan itxita

Lasa jatetxea
Ozaeta jauregia, Zubiaurre 35. / BERGARA

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

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

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

Gipuzkoako bankete-jatetxerik onenaren saria 
Mas Gastronomia 2009.

Pildain
Udala auzoa / ARRASATE

943 79 11 65Eskaintza 
 Eguneko menua, karta, plater  •	

konbinatuak, eta bokatak.
Astebukaeratan menu bereziak.•	
Txerrikumea, sahieskia, bildotsa,...  •	

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

Astelehenetan itxita

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

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

Eguazten arratsaldeetan itxita

Unzueta sagardotegia
Zabola z/b / ARAMAIO

945 44 50 95
Eskaintza 

Sagardoa txotxetik urte osoan.•	
Sagardotegiko menua•	
Karta•	
Parking eta terraza•	
70 lagunendako tokia•	
Bataioak, jaunartze eta kintadak.•	

Egunero zabalik

Dukiena jatetxea
Eskaintza 

Menua eta karta•	
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ARRASATEKOBASERRIKO
PRODUKTUENAZOKA
09:00-14:00 Seber Altube Plaza

HILEKO 3. ZAPATUAN
Antolatzailea: Laguntzailea:

ArANtZAZu EZkIbEl  |  arrasate

Dena gertu dute Izaskun Murgia 
elkarte lirikoko lagunek gaurko 
estreinaldirako. Eguaztenean 
egin zuten azken entsegua, Amaia 
antzokian, dekoratu, jantzi eta 
musikarekin. La revoltosa lana 
egingo dute aurten. Azken bi 
urteetan egin duten moduan, 
Madrilen girotuko dute ikuski-
zuna. 

Agertoki nagusia Madrilgo 
plazatxo bilakatu dute, eta Madri-
len hain ohikoa den txurro usai-
na ere ez da faltako. Jantziak 
dotoreak eta koloretsuak izango 
dira. Tere Gonzalez zuzendaria 
urduri zegoen eguaztenean; izan 
ere, entsegu orokorretan "akats 
asko" ikusten direla esan zuen.

madrilen girotutako lana 
Lehenengo urteetan euskal giro-
ko zarzuelak egiten zituzten, 
baina azkenaldian Madrilen giro-
tutakoak egin dituzte: El barbe-
rillo de Lavapies eta La Gran 
Vía, besteak beste. XIX. mende 
bukaeran kokatuta dago istorioa: 
"Motza da, maitasun istorioa da... 
La tabernera lanaren antzerako 
trama dauka. Zarzuela alaia da", 
azaldu du Naroa Elortza elkarte 
lirikoko bozeramaileak. 

Hain zuzen, oso zarzuela alaia 
zelako aukeratu zuen Tere Gon-
zalez zuzendariak obra hori. "Obra 
aukeratzerakoan begiratzen dut 
ea ze bakarlari izango ditudan, 
eta ikusleek ondo pasatzea ere 
hartzen dut kontuan", azaldu du 
Gonzalezek. Oso motza denez, 
baina, sei emanaldi gehiago gehi-
tu dizkio: La verbena de la palo-
ma, El año pasado por agua, La 
Calesera, El bateo, Agua, azuca-
rillos y aguardiente eta Roman-
zado de los claveles. Hala, bi ordu 
iraungo du lanak.

Mari Pepa eta Felipe izango 
dira protagonistak; protagonista 
horien paperak Susana Vazquez 
eta Enrique Altuna arrasatearrek 
be t eko  d i tuz t e ,  hurrenez 
hurren.

urte osoko lana 
Elkarte lirikokoek martxo ingu-
ruan hasi zituzten entseguak, 
eta ekainean Arrasate Musika-
leko orkestra gehitu zitzaien. 
Zarzuelaren inguruan, taula 

gainean eta baita atzean ere, 100 
bat lagun ibiliko dira. "10 bat 
joskin ibili dira eta 60 traje egin 
dituzte, madrildar trajeak. Deko-
razio lana ere badago… gutxi 
gorabehera, 100 lagun", azaldu 

du Elortzak. Arrasate Musika-
leko orkestraren zuzendaria Iker 
Olazabal da eta eszena zuzenda-
ria, Javier Burgos.

harremanekin elkarlanean 
Iaz egin zuten moduan, Harreman 
GKEk lau margolariren koadroak 
zozketatuko ditu. Emanaldia 
hasi aurretik errifak salduko 
dituzte eta atsedenaldian zozke-
ta egingo dute: gaurko emanal-
dian Rafa Zubiagaren koadroa 
zozketatuko dute; bihar, zapatua, 
Kontxita Zarraoarena; hilaren 
26an, Valentin Aranarena; eta 
hilaren, 27an Bingen de Pedro-
rena.

esanak

"Obra 
aukeratzerakoan 
kontuan izaten 
ditut ikusleak"

T e r e  g o n Z a L e Z   |   z u z e n d a r i a

"Maitasun 
istorioa da, 
zarzuela motza 
eta alaia"

n a r o a  e L o r T Z a   |   b o z e r a m a i l e a

datua

2000. urtean egin zuten 
lehenengo obra; aurtengoa 
12.a izango da.

12
obra

Gaur estreinatuko dute 'la revoltosa' zarzuela amaia antzokian, 20:00etan

bihar, zapatua, 19:30ean eta hilaren 26an eta 27an 19:30ean hurrengo emanaldiak

Txulapoak amaia antzokian

eguaztenean egin zuten azken entsegua elkarte lirikoko eta orkestrako kideek.  |   a.e.
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Patxi irurtzunek arrasaten 
aurkeztuko ditu idatzi 
dituen azken bi liburuak
Gaztetxean izango da aurkezpena, bihar, 17:00etan
ArANtZAZu EZkIbEl  |  arrasate

Patxi Irurtzun idazle nafarrak 
Dios nunca reza eta ¡Oh Janis mi 
dulce y sucia Janis! eleberriak 
aurkeztuko ditu bihar, zapatua. 
Bi liburuak erabat ezberdinak 
dira: bat autobiografia da eta 
bestea, ostera, fikzioa.  

gaztetxean, zergatik? 
17:00etan izango da aurkezpena, 
gaztetxean. Irurtzunek dio libu-
ruen aurkezpenak "aspergarriak" 
izaten direla; horregatik, Irur-
tzunek berak egindako ajoarrie-
roa eta ardoa jarriko ditu dasta-
tzeko aurkezpen ekitaldian. Josu 
Arteaga arrasatearraren bitartez 
ezagutzen du Irurtzunek gaztetxea. 
Han dagoen giroa gustuko du eta 
horregatik erabaki du aurkezpe-
na gaztetxean egitea. Josu Artea-
gak gonbidatuta etorriko da, 
hortaz.

edonork irakurtzeko liburuak 
Bi eleberriak guztiz ezberdinak 
dira: ¡Oh Janis mi dulce y sucia 
Janis! liburu "ausarta eta lizuna" 
dela azaldu du Irurtzunek: "Fik-
ziozko liburua da, kale garbitzai-
lea eta prostituta den pertsona 
bati buruzkoa", dio. Eleberri ero-
tikoa dela dio, baina hori azala 
bakarrik dela: "Bidaia liburua, 
amodiozko istorioa, umorezkoa... 

baita liburu anarkista ere", gai-
neratu du.

Dios nunca reza, ostera, auto-
biografia liburua da: "Alabaren 
haurdunaldia, jaiotza, etxe alda-
keta... kontatzen du". Serioagoa 
eta barrukoagoa dela dio eta sen-
timenduak irakurleekin parte-
katzeko idatzi zuela dio. "Irakur-
leek negar egin dutela esaten 
didatenean oso polita izaten da", 
azaldu du idazleak. 2008an idatzi 
zituen bi liburuak, baina orain 
arte ez dizkiote argitaratu. Dios 

nunca reza Alberdaniak argita-
ratu du eta Durangoko Azokan 
egongo dela espero du Irurtzunek; 
bestea, ostera, Madrilgo Eutelekia 
argitaletxeak kaleratu du.

Edonork irakurtzeko moduko 
liburuak dira: "Diso nunca reza 
gazteek eta helduek irakur deza-
kete; baita beste liburua ere, 
baina basatia da, eta eszena batzuk 
gogorrak dira. Horregatik, norbait 
harritu egin daiteke", azaldu du. 
Biharko aurkezpenerako gonbi-
ta, beraz, eginda dago.

Patxi irurtzun, liburuak aurkezten.  |   Goiena

Txapa irratiak denboraldi berria aurkeztuko du gaur, 
egubakoitza, 19:30ean, bergarako gaztetxean
Petti musikari nafarrak hasiko du Txapa Irratiaren 27. denbo-
raldia. Kontzertua eskainiko du Pettik gaztetxean, baina hara 
joaterik ez duenak kontzertua zuzenean jarraitu ahal izango du 
irratian, baita Internetez ere. Kontzertuaren aurretik, baina, 
19:30ean, Txapa Irratiaren denboraldi berria aurkeztuko dute 
gaztetxean bertan. 27. ikasturtea hasiko du Bergarako irrati 
libreak FMko 97.20an. Beste komunikabide eredu bat posible 
dela diote, eta hori frogatuko dute beste behin.

A.E.  |  arrasate

Elektronikaren eta programa-
zioaren arloan dihardu Bilboko 
Split 77 taldeak. Sei urte isilik 
egon ondoren, lan berria eskue-
tan dutela etorriko dira Arra-
sateko gaztetxera hilaren 24an, 
22:00etan. 

Kooltur ostegunak ekimena-
ren barruan antolatutako saioa 
da. Ordubete iraungo du eta 
sarrera 5 euro da. 

izen bereko diskoa 
2002an Antenna diskoa kalera-
tu zuen taldeak eta 2004an, 
Mentura. Harrera ona izan zuten 
bi lanok. Hala, sei urteko isi-
lunearen ondoren, 2010ean tal-
dearen izen bereko diskoa argi-
taratu zuten: Split 77. Bada, 
Mentura lanean elektronikaren 
eta esperimentazioaren aldeko 

apustua egin zuen talde bilbo-
tarrak eta disko berrian ere 
elektronikak pisu handia dau-
ka. Horrez gain, 80ko ukituak 
dituen pop rock britainiar kutsu-
ko musikak leku nabarmena 
du.

Noizpop zigilupean jarri 
dute salgai lana. Lehenengo 
zuzenekoa orain dela urtebete 
egin zuten,  Bilboko Kafe Antzo-
kian, azaroaren 26an.

abenduko kontzertuak 
Horren haritik, Kooltur Ekintza 
elkartea datozen emanaldiei 
begira jarrita dago. Abenduan 
Zea Mays Bilboko rock taldea, 
NCC donostiarrak eta DJ Mala 
igoko dira gaztetxeko taula gai-
nera. Duda barik, abenduko 
iluntzeak berotzeko aukera 
aparta izango da.

Split 77 bilbotarren doinu 
elektronikoak eguenean, hilak 24

Bilboko taldea Split 77 lanaren promozio irudian.  |   sPlit 77

A.E.  |  eskoriatza

Rally horren helburua umore 
onean ondo pasatzea da, eta, 
bide batez, gazteen sormena 
lantzea. Eskoriatzako Eingein-
ke ekimenak antolatu du, aur-
ten bigarren aldiz.

izenematea itxita 
Bihar, zapatua, 09:30ean elkar-
tuko dira lehiakideak Ibarraun-
di museoan. Aurkezpena eta 
gaien banaketa egingo dute han. 
Izenemate garaia dagoeneko 
bukatu da. 14 taldek eman dute 
izena lehiaketan. Antolakuntza 
taldeak adierazi du Eskoriatza-
koez eta debagoienekoez gain 
beste hainbat herrietakoak ere 

animatu direla Eskoriatzako 
lehiaketan parte hartzera. 

gaia objektu bat izango da 
Gaia objektu bat izango da, eta, 
horrez gain, herriko zortzi leku 
edo ezaugarri banatuko dira 
eta horietatik hiruk, gutxienez, 
agertu beharko dute filmean. 
Talde bakoitzak bere ekipoa 
eraman beharko du eta euska-
raren presentzia derrigorrezkoa 
izango da.

Lanak 19:00etan entregatu 
beharko dira. Ondoren, luncha 
eta lanen proiekzioa izango da 
(21:30) Toki Alai tabernan. 300 
euroko sari bakarra egongo da 
irabazlearendako.

Film laburren ii. rallya egingo dute 
bihar, zapatua, eskoriatzan: 'Ti Tau'
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1. eTxebiZiTZak

101. SaLDu

arrasate. etxebizitza salgai 
sailuente plazan, musakolan. 
guztiz berriztua. sotoarekin. 
egoera paregabean. 143.000 
euro. 666 53 95 39 

arrasate. uriburu kalean etxe-
bizitza salgai. hiru logela, sukal-
dea, egongela, komuna eta 
despentsa. berogailua. barrutik 
eta kanpotik berritua. ikuspegi 
ederra. unibertsitatetik gertu. 
153.000 euro. 615 71 86 84  
edo 645 00 89 97 

bergara. 70 metro koadroko 
etxebizitza salgai toki ederren. 
terraza handia. bi logela, egon-
gela,  bai n ug el a  h a nd i a  eta 
komuna. igogailua eta berokun-
tza zentrala. seigarren solairuan. 
191.000 euro. 670 55 87 41 

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 

 
103. errenTan eMan

aramaio. etxebizitza errentan 
eman edo saltzen da aita gabirel 
Jauregi kalean. bi logelakoa. 
garaje eta ganbararekin. intere-
satuok deitu zenbaki hauetara: 
664 74 90 23 (naiara)  edo 679 
45 57 62 (ruben) 

arrasate. musakolan etxebizi-
tza ematen da errentan. bi 
logela. prezio interesgarria. 645 
72 53 51 

bergara.  apartamentu bat, 
duplex bat eta etxebizitza bat 
ematen dira errentan. berriak. 
deitu 9etatik 13:00etara eta 
16:00etatik 20:00etara. 943 
76 11 21 

 
104. errenTan harTu

aretxabaleta. etxea errentan 
hartuko nuke. 663 28 75 10

arrasate. etxebizitza behar dut 
errentan erdigunean edo san 
andresen. 610 82 02 17 

bergara.  bertako bikoteak 
etxebizitza behar du errentan. 
hiru logelakoa, ahal bada. 675 
62 30 03 edo 651 56 55 30 

 
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 

arrasate. logela ematen da 
errentan san andresen. erosoa 
eta handia. 617 98 78 67 

arrasate. logela ematen da 
errentan, erdigunean. pertsona 
bakarrarentzat. mutila bada, 
hobeto. 688 69 64 90 

erasmus ikasleentzat loge-
lak. otsailaren 1etik ekainaren 
30era etorriko diren erasmus 
ikasleentzat logelak behar dira 
debagoienean. 600 04 76 38 

 

2. garaJeak

201. SaLDu
aretxabaleta. lausitta kalean 
aurkitzen den garajea salgai. 
676 43 28 05 

 
204. errenTan harTu

bergara. harane erreka edo 
bolu kaleetan garajea erretan 
hartuko nuke. arratsadez deitu 
mesedez 943 76 59 94 telefo-
no zenbakira 

 4. Lana

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

haurra zaintzeko norbaiten 
beharra. antzuolan urtarriletik 
aurrera, goizetan haurra zaindu-
ko duen norbait behar dugu. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 669 83 62 53  edo 
635 70 76 79 

 
402. eSkaerak

arrasate edo bergara. neska 
gertu orduka lan egiteko: nagu-
siak zaindu, garbiketak edo 
sukalde laguntzaile. honetan 
esperientzia daukat. interesa-
tuak deitu zenbaki honetara: 
659 37 41 95 

arrasate, aretxabaleta eta 
eskoriatza. emakumea gertu 
nagusiak zaindu edota garbike-
ta lanak egiteko. interesatuak 
deitu zenbaki honetara: 672 88 
01 01 

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. emakume euskaldu-
na gertu plantxa egin edo bes-
telako lanetarako, orduka. 699 
54 17 27 

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

arrasate. orduka edo etxean 
bertan bizi izaten lan egingo 
nuke. 682 31 97 37 

bergara edo eibar. emakume 
euskalduna eskaintzen da lan 
egiteko: etxeko lanak edin edo 
ume zein edadetuak zaintzen. 
606 50 25 67 

bergara. bergarako emakumea 
etxeko lanak egin eta umeak 
zaintzeko gertu. interesatuak 
deitu zenbaki honetara: 696 84 
19 51 

bergara.  neska gazte eta 
euskalduna asteburuetan per-
tsona nagusiak zaintzeko prest. 
bailarako edozein herritan ere 
egingo nuke lan. 649 19 81 15 

bergarako. neska gertu nagu-
si zein umeak zaintzen jarduteko 
bergara, arrasate, eibar edo 
inguruan. irene. 651 70 81 70 

Debagoiena. bergarako neska 
gertu orduka edo egun osoz lan 
egiteko: nagusiak zaintzen, 
garbiketak egiten, tabernan zein 
sukaldean arituko nintzateke. 
671 18 50 83 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
etxean bertan bizi izaten lan 
egiteko gertu. 618 80 75 66 

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. emakumea lan 
egiteko gertu, umeak zaintzen, 
garbiketa edo dendari lanak. 
orduka edo egun osoz. errefe-
rentziaduna. 606 72 28 76 

Debagoiena.  erizaintzako 
laguntzaile titulua duen neska 
prest edozein lanetarako. Jac-
queline. 650 83 66 58 

Debagoiena. esperientziadun 
emakumea pertsona nagusiak 
zaindu edo garbiketa lanak egi-
teko gertu. zaharren egoitzetan 
eta tabernak garbitzen lan egin-
dakoa. interesatuak deitu zen-
baki honetara: 680 77 06 46 

Debagoiena. etxean bertan 
bizi izaten lan egingo nuke, 
nagusiak zaintzen eta abar. 
interesatuak deitu zenbaki 
honetara: 699 70 38 82 

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 garbiketa 
lanetarako gertu. deitu zenbaki 
honetara: 635 71 12 88 

Debagoiena. nagusiak zain-
tzen edo sukalde laguntzaile lan 
egingo nuke. 697 88 35 62  edo 
691 03 25 02 

Debagoiena.  neska gertu 
astean zehar orduka edo aste-
buruetan lan egiteko. interesa-
tuak deitu zenbaki honetara: 
659 90 85 13 

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

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak edo umeak zaintzeko, 
garbiketak egiteko eta abar. 
interesatuak deitu zenbaki 
honetara: 645 67 82 24 

Debagoiena. nikaraguako neska 
arduratsua lanerako gertu, nagusiak 
edo haurrak zaintzen. bergaran edo 
debagoiena osoan. 606 62 37 82  
edo 606 54 89 90 

Debagoiena. sukaldari lagun-
tzaile, etxean postreak egiten 
edo garbitasun lanetan lan 
egingo nuke. interesatuak deitu 
telefono zenbaki honetara: 686 
66 80 63 

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

D e ba g o i e n a .  s u ka 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. 645 
70 80 71 

5. irakaSkunTZa

502. eMan

arrasate. eskola partikularrak 
ematen dira arrasaten. goimai-
lako ingeniari industriala. mate-
matika, fisika, kimika, teknologia, 
marrazketa, eta abar. maila 
guztiak unibertsitatea barne. 
630 71 35 83 

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. interesik izanez gero, deitu 
mesedez zenbaki honetara eta 
galdetu oihanagatik. 685 76 
92 05

arrasate. neska euskalduna 
6-12 urte bitarteko haurrei klase 
partikularrak emateko prest. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 685 77 40 28 

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

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

D e ba g o i e n a .  i n g e l es  e ta 
errusiera eskolak ematen ditut. 
maila guztiak. azterketak pres-
tatzeko, komunikazioa eta abar. 
10:00etatik 17:00etara. 610 
97 49 68 

Debagoiena. urte askotako 
esperientziadun irakasleak 
eskola partikularrak ematen ditu 
urte osoan. 943 78 28 43  edo 
635 75 71 86 

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

italiera.  italierazko eskola 
partikularrak ematen ditut deba-
goienean. maila guztietan eta 
azterketa ofizialetarako presta-
kuntza. 630 35 89 16 

oñati. neska euskalduna klase 
partikularrak emateko prest, lh 
zein dbhko ikasleei. interesa 
izanez gero, deitu zenbaki hon-
tara: 659 09 67 32 

 

7. aniMaLiak

701. SaLDu
ardi latxak. salgai. deitu tele-
fono honetara. 943 79 62 63 

 
704. beSTeLakoak

border colliea. aurkitu dugu 
oñatin. zurea bada deitu zenba-
ki honetara: 676 98 79 07 

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

 

8. DeneTarik

801. SaLDu
Baxua eta anplifikagailua. 
olp musicman erako baxua (4 
soka) eta peavey tko 115s 
sheffield anplifikagailua (80 
watt). dena 350 euroan. aitor. 
656 41 00 35 

bergara. ollagorra elkartean 
bazkide plaza traspasatzeko 
gertu. 647 37 20 48 

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 telefono zenbakira

bizikleta. bh supra bizikleta 
salgai arrasaten. urte dezente 
ditu baina gutxi erabilitakoa. 45 
euro. interesatuok deitu telefo-
no zenbaki honetara: 690 19 
82 79 

eskiak eta botak. 3 alditan 
erabilitakoak. eskiak atomic 
c 9 -1 , 6 0 c m - ko  l u ze ra koa k , 
kotak:104-64-94, erradio buel-
ta:18. fijazioak erregulatu dai-
tezke edozein botarako. salomon 
fundarekin:230 euro. botak:nor-
dica thermo custon fit (beroa-
goak),flex:50- 6 0,4 lotura 
mikrometrikoa eta goiko biak 
makrometrikoak. zenbakia: 
38=24. fundarekin:100 euro. 
berri-berria dau dana. etorri 
ikustera konpromesurik gabe. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 606 21 37 18 

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. interesatuok deitu zen-
baki honetara: 657 79 79 35

estufa katalitikoa. oso gutxi 
erabilia, ia berria eta bonbona 
barne. 80 euro. 656 41 00 35 

Mobil homea.  bañaresko 
kanpinean (errioxa) mobil homea 
salgai. oso merke. interesatuok 
deitu zenbaki honetara: 656 77 
17 23 

Trabesiako eskiak. trabesia-
ko eskiak salgai, taulak fischer 
x-trem 1,40 luzeria kotak 111-72
-98 fijazioa silvretta pure car-
bontube 150 eurotan. 690 15 
95 06

Wii kontsola  salgai. 2011 
urtekoa. 120 euro. Joko, bateria 
eta gehigarri guztiekin. interes-
tuok deitu zenbaki honetara: 
688 65 30 62 

 
802. eroSi

akordeoi kromatika  bat 
erosiko genuke. deitu zenbaki 
honetara: 652 40 14 17

bizikletak eramatekoa. hiru 
bizikleta eramatekoa erosiko 
nuke, boladun auto bati jartzeko. 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 665 75 64 38 

Motoreta hartu edo erosiko 
nuke, 80. hamarkadakoa. inte-
resatuok deitu zenbaki honeta-
ra: 658 99 59 12  .

 
806. gaLDu

Patinetea. igandean, azaroa-
ren 13an, patinetea desagertu 
zen Jardun elkarteko atetik. Jd 
bung etxekoa da eta ggurpilak 
eta heldulekua berdeak. hartu 
duenak mesedez dei dezala 
telefono zenbaki honetara: 653 
73 77 86 

 
807. aurkiTu

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

 

9. harreManak

903. Deiak
Saskibaloia.  saskibaloian 
ibilitako neska batzuk astelehe-
netan, 19:00etan, almenen 
elkartzen gara partiduak joka-
tzeko eta jokalari gehiagoren bila 
gabiltza. anima zaitez eta ager-
tu, edo idatzi helbide honetara: 
saskineski@gmail.com edo 
deitu 653 74 86 26  edo 605 
76 81 49   zenbakietara.

iragarkia JarTZeko biDeak: 

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.com   |   www.goiena.net/sailkatuak

eguazteneko 12:00ak arte jasotako iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 
ordu horretatik aurrera ez da onartuko aldaketarik eta ezta iragarkia bertan behera uzterik ere.
goienak ez du argitaratzen diren iragarkien ondorioz sor daitezkeen operazioen erantzukizunik.

orDainTZeko aTaLak Dira:
- etxebizitza Saldu/errentan. Lokala Saldu/errentan. garajea Saldu/errentan. Motorra Saldu/errentan.
egubakoitzean + astelehenean: 21 € (bez barne).
astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
modulu bakarra egubakoitzean edo astelehenean: 22 € (+bez).
egubakoitzean + astelehenean: 29 € (+bez).

1. eTxebiZiTZak
101. saldu
102. erosi
103. errentan eman
104. errentan hartu
105. etxeak osatu
106. bestelakoak

2. garaJeak
201. saldu
202. erosi
203. errentan eman
204. errentan hartu
205. bestelakoak

3. LokaLak
301. saldu
302. erosi
303. errentan eman
304. errentan hartu
305. bestelakoak

4. Lana 
401. eskaintzak
402. eskaerak
403. bestelakoak

5. irakaSkunTZa
501. Jaso
502. eman
503. bestelakoak

6. MoTorra
601. saldu
602. erosi
603. alokatu
603. konpondu
604.bestelakoak

7. aniMaLiak
701. saldu
702. erosi
703. eman
704. bestelakoak

8. DeneTarik
801. saldu
802. erosi
803. eman
804. hartu
805.trukatu
806.galdu
807.aurkitu
808. bestelakoak

9. harreManak
901. agurrak
902. harremanak
903. deiak
904. bestelakoak

10. reLax

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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ignacio Juaristi gallastegui. bergaran, azaroaren 9an. 80 urte.
eladio kortabarria kortabarria. oñatin, azaroaren 11n. 82 urte.
carmen iribecampos aguirre. arrasaten, azaroaren 12an. 91 urte.
Santiago garmendia Silanes. bergaran, azaroaren 12an. 79 urte.
Josefa Malax-etxebarria Zabala. aretxabaletan, azaroaren 13an. 88 urte.
Jose alonso Maderas. bergaran, azaroaren 13an. 91 urte.
Francisco cabieces cabieces. bergaran, azaroaren 14an. 91 urte.
Dolores hidalgo Sanchez. arrasaten, azaroaren 15ean. 92 urte.
Sabino Larrañaga Trojaola. arrasaten, azaroaren 15ean. 71 urte.
Julio arana Larrañaga. bergaran, azaroaren 16an. 61 urte.
Juanita Sologaistoa iriarte. arrasaten, azaroaren 17an. 88 urte.

H i l d a ko a k

Flori eta raul 
Flori rubia eta raul remesal 
bergararrek 25 urte bete zituzten 
ezkonduta urria ren 31n. lasa 
jatetxean ospatu zuten eta, sor-
presa ugarirekin, egun zoragarria 
igaro zuten. seme-alaben eta 
familiakoen partetik: "beste 25 
urte ospatzea espero dugu. 
zorionak, bikote!".

Josu eta Maialen
josu botello eta Maialen azpia-
zu zapatuan, azaroaren 19an, 
ezkonduko dira oñatin. Haien 
lagun guztien partetik, zorionak 
eta ondo pasa dezatela zeelan-
da berrira egingo duten eztei-
bidaian.

kontxi eta Mitxelo 
kontxik eta Mitxelok 25 urte bete zituzten ezkonduta azaroaren 
15ean. urteurren borobila familia eta lagunekin ospatuko dute bihar, 
zapatua. zorionak eta jarraitu orain arte bezala! 

urteurrena

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza 
domekan, azaroaren 20an, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian ospatuko da.

Concha 
Lazpiur Iñarra

urteurrena

2010eko azaroaren 23an hil zen, 87 urte zituela.

Bergaran, 2011ko azaroaren 18an.

emaztea: conchita egaña arocena; seme-alabak: Jesus manuel eta nerea azkarate, conchi eta Jose 
ramon urkia, martin eta amaia erce; bilobak: nora, beronika, ruben, imanol, iñaki, borja, maria; ahizpa: 

maritxu berroya eta gainerako senideek, lehen urteurreneko meza domekan, hilak 20, 12:00etan, 
bergarako santa marina parrokian ospatuko dugu. aurrez guztioi eskerrik asko sendikoen izenean.

—
Urtebete badezu joan zinela hemendik

baina gure bihotzean jarraitzen duzu oraindik.

Jesus 
Berroya Pildain

urteurrena

2010eko azaroaren 18an hil zen, 85 urte zituela.

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza 
domekan, azaroaren 20an, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian ospatuko da.

M. Mercedes 
Lasa Diaz de Mendibil

urteurrena

luziano basarrateren alarguna

dima 1914-02-09 / bergara 2010-11-09

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko.

lehen urteurreneko meza 
domekan, azaroaren 20an, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian ospatuko da.

Jesusa 
Zubigarai Azkune

urteurrena

2010eko azaroaren 9an hil zen, 91 urte zituela.

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza 
domekan, azaroaren 20an, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian ospatuko da.

Rufina 
Goenaga Goenaga

esker ona

antonio ansoategiren alarguna

gasteizen hil zen 2011ko azaroaren12an, 91 urte zituela.

Arrasaten, 2011ko azaroaren 18an.

lerro hauen bidez carmenen sendiak 
eskerrak eman nahi dizkizuegu bihotz-bihotzez 

horrenbeste eratan maitasuna eta 
elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.

Carmen 
Iribecampos Aguirre

esker ona

donostian hil zen 2011ko azaroaren 15ean, 71 urte zituela.

Arrasaten, 2011ko azaroaren 18an.

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

–
Zurekin igarotako uneak ez ditugu ahaztuko.

sabino 
Larrañaga trojaola

esker ona

pedro sarasolaren alarguna

aretxabaletan hil zen 2011ko azaroaren 13an, 88 urte zituela.

Aretxabaletan, 2011ko azaroaren 18an.

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

–
Bizitza gogorrak landua izan arren,

beti portatu zinan era maitakorrean.
Zure bizitzan borrokatzeko indarra eredu izan da.

Beti eramango zaitugu gure bihotzetan.

Josefa 
Malax-etxebarria Zabala

esker ona

2011ko azaroaren 9an hil zen, 80 urte zituela.

Bergaran, 2011ko azaroaren 18an.

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

–
Orain arte maite izan zaitugun bezala,

aurrerantzean ere berdin maitatuko zaitugu.

Ignacio 
Juaristi Gallastegui

urteurrena

-goian bego-

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza zapatuan, 
azaroaren 19an, 19:00etan, oñatiko 

mikel goiaingeruaren eliza nagusian ospatuko da.

Milagros 
Guridi Arregi

Jose Mari eta Jaione 
jose Mari urbina aretxaga  
eta jaione belastegi ojangu-
ren ezkondu zirela 50 urte 
beteko dira gaur, egubakoitza, 
azaroak 18. zorionak eta 
laztan handi bana, seme-ala-
ben eta biloben partetik.

eskela

gasteizen hil zen, 56 urte zituela.

Zure lagunak: Angela, Charo, Igone, Karmele, Amaya C,  rosarito, 
Amaya A, Maita, Isabel, Arantza eta Conchi. 

haren aldeko hileta-elizkizuna gaur, egubakoitza, azaroak 18, 19:00etan, 
arrasateko san Juan bataiatzailearen parrokian izango da.

—

Zenbat barre egin dugun elkarrekin...
Gero arte, Miren.

Miren
Barrutiabengoa Ochoa

oroiGarria

txikitxu-Arrostaitz dantza taldea.
Arrasaten, 2011ko azaroaren 18an.

marga mercader dantza taldeko kidearen ama

arrasaten hil zen 2011ko azaroaren 17an, 88 urte zituela.

Gure oinek dantzan dirauten bitartean gogoan izango zaitugu.

Juanita 
sologaistoa Iriarte

ZerbiTZuak

astelehena, 21

13:25 marrazki bizidunak  

13:45 kantari 

14:15 bertso saioa 

14:45 berriak 

15:15 organo zikloa 

16:15 berbetan 

16:45 berriak 

17:15 ur eta lur i 

17:47altxor txokoa 

18:17 marrazki bizidunak 

18:44 berriak

19:14 kantari 

19:44 magazinea 

20:44 harmailatik 

21:29 magazinea 

22:29 harmailatik  

23:14 tolosako 

abesbatza lehiaketa 

00:45 gipuzkoa kultura 

martitzena, 22

12:30 magazinea 

13:30 marrazki bizidunak 

13:50 kantari 

14:17 onein 

14:42 berriak 

15:12 berbetan

16:27ikusmira 

16:50 berriak 

17:20 harmailatik

18:03 marrazki bizidunak 

18:23 tolosako 

abesbatza lehiaketa

18:53 berriak 

19:20 kantari

19:45 magazinea 

20:45 bizitegia 

21:15 magazinea 

22:15 foru aurrekontuak

23:45 magazinea

eguaztena, 23

12:30 magazinea 

13:20 harmailatik 

14:15 kantari 

14:45 berriak

15:15 berbaz

16:15 gipuzkoa kultura 

16:45 berriak 

17:15 bizitegia

17:42 bertso saioa 

18:07 harmailatik

18:47 berriak 

19:17 kantari

19:42 magazinea 

20:42 bertso saioa 

21:12 magazinea 

22:12 berbaz

23:12 magazinea

00:20 bertso saioa

eguena, 24

12:30 magazinea 
13:30 marrazki bizidunak 
13:55 kantari 
14:20 bizitegia 
14:45 berriak 
15:15 gipuzkoa kultura
15:45 onein 
16:15 bertso saioa 
16:45 berriak
17:15 kantari 
17:45 ur eta lur
18:15 hamaika.bit 
18:45 berriak
19:15 kantari
19:45 magazinea
20:45 altxor txokoa 
21:15 magazinea
22:15 gipuzkoa kultura
22:45 tolosako 

abesbatza lehiaketa
23:20 magazinea

zapatua, 19

08:00 marrazki bizidunak 
09:30 ipupomamua 
10:00 kantari 
11:00 hamaika.bit 
11:28 altxor txokoa 
12:00 onein 
12:31 berriak 
12:46 magazinea 
13:46 foru aurrekontuak 
15:16 gipuzkoa kultura 
15:46 marrazki bizidunak 
16:21 ikusmira 
16:44 kantari 
17:44tolosako abesbatza 

lehiaketa 
18:19 magazinea 
19:19 marrazki bizidunak
19:49 ipupomamua 
20:19 kantari 
20:49 bertso saioa 
21:17 hamaika.bit 
21:45 foru aurrekontuak 
23:15 tolosako 

abesbatza lehiaketa 
23:46 gipuzkoa kultura 
00:26 berbetan

domeka, 20

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

abesbatza lehiaketa 
14:52 marrazki bizidunak 
15:22 kantari 
16:22 berriak 
16:37 bertso saioa 
17:05 bizitegia
17:35 igipuzkoa kultura 
18:05 berriak
18:20 magazinea 
19:20 altxor txokoa 
19:56 foru aurrekontuak 
21:26 magazinea 
22:26 bizitegia 
22:56 gipuzkoa kultura
23:26 organo zikloa

egubakoitza, 18

12:30 magazinea
13:30 marrazki bizidunak 
13:55 kantari
14:22 onein 
14:47 berriak 
15:14 espainiako 

gorteetarako 
hauteskundeak

15:44 marrazki bizidunak 
16:14 leku txiki bat 
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 espainiako 

gorteetarako 
hauteskundeak 

23:17 magazinea

GoienA teLeBiStA

as t e a  g o i e n a n

asier alkorta

Martin Garitano diputatu nagu-
siak aldundiaren 2012ko aurre-
kontu proiektua aurkeztu zuen 
arrasaten eguaztenean herrita-
rren aurrean. Goiena telebistak 
ekitaldi osoa grabatu zuen eta 
asteburuan eskainiko du.  

aldundiko 
aurrekontuen 
gaineko saioa

'solasaldia'
astelehena, 21:29

Goiena

espainiako hauteskundeen biha-
ramunean Magazinea berezia 
egongo da Goiena telebistan: 
emaitzak, analisia Mikel irizarre-
kin eta politikarien balorazioak. 
arrasate irratian ere saio berezia 
egingo dute (10:30).   

'Magazinea' 
berezia 
hauteskundeez 

'magazinea'
astelehena, 19:45

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

aRRasate
Zapatua, 19 alberto azkoaga  ferrerias, 1 943 79 15 15 
Domeka, 20 m.fca. azkoaga iturriotz, 17 943 79 79 99
astelehena, 21 ana fdez. corcuera aranbarri  plaza, 1 943 79 22 26
Martitzena, 22 Juan antonio irizar erguin, 11 943 79 12 39
eguaztena, 23 lourdes amezua sta. marina, 32 943 79 09 74
eguena, 24 ana espaÑol morales araba etorb.,  14 943 79 18 65
egubakoitza, 25 aurora ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09

beRgaRa
Zapatua, 19 a. urrutikoetxea orixondo plaza, 4 943 76 11 74
Domeka, 20 a. urrutikoetxea orixondo plaza, 4 943 76 11 74
astelehena, 21 iÑigo zabala barrenkale, 25 943 76 16 87
Martitzena, 22 mercedes guallar san antonio, 5 943 76 11 05
eguaztena, 23 JaVier estella matxiategi,  5 943 76 19 63
eguena, 24 l.alVarez-m.mozos iparragirre 943 76 12 15
egubakoitza, 25 a. urrutikoetxea orixondo plaza, 4 943 76 11 74

oñati
Zapatua, 19 garate kale barria,  42 943 78 05 58
Domeka, 20 garate kale barria,  42 943 78 05 58
astelehena, 21 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28
Martitzena, 22 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28
eguaztena, 23 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
eguena, 24 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
egubakoitza, 25 barrenetxea kale zaharra, 1 943 78 01 22

aRetxabaleta / eskoRiatza
Zapatua, 19 m. Victoria anitua belorrieta auzoa, 1 (are.) 943 08 11 43
Domeka, 20 m. Victoria anitua belorrieta auzoa, 1 (are.) 943 08 11 43
astelehena, 21 Juan fraile herriko plaza, 10 (are.) 943 79 21 99
Martitzena, 22 Juan fraile herriko plaza, 10 (are.) 943 79 21 99
eguaztena, 23 Juan fraile herriko plaza, 10 (are.) 943 79 21 99
eguena, 24 Juan fraile herriko plaza, 10 (are.) 943 79 21 99
egubakoitza, 25 Juan fraile herriko plaza, 10 (are.) 943 79 21 99

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, 19

zerua tarteka hodeitsu egongo 
den arren, ostarteak zabalduko 
dira. Hegoaldeko haizea itzuliko 
da.

domeka, 20

zapatuko eguraldi antzekoa 
izango dugu eta tenperaturan 
ere ez da aldaketa handirik espe-
ro domekarako.

Max. 14º Max. 15º

Min. 10º Min. 9º

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

deBAGoienA

eUSkAL heRRiA

Hegoladeko haizea etorriko  
da berriz eta tenperaturak 
gozoak izango dira.

ARRASAte iRRAtiA

Izaskun Murgia elkarte liri-
koak La revoltosa zarzuela 
estreinatuko du gaur. Estrei-
naldiak emandakoak prota-
gonisten ahotik entzungo 
ditugu astelehenean eta 
hilaren 26rako sarrerak 
zozketatuko dituzte (943 25 
05 05 / irrati@goiena.com).

'La revoltosa' 
zarzuelako 
protagonistak irratian

Martitzenean Txatxilipur-
diren geltokian Irati Pagoa-
ga irakaslea izango da. 
Helduek umeei berba egi-
teko moduez arituko da. 
Egoki egiten  diegu berba? 
Galdera horri erantzuten 
saiatuko dira irratiko 
kideak, 11:00etan.

egoki egiten  
diegu berba helduok 
ume txikiei? 
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ignacio Juaristi gallastegui. bergaran, azaroaren 9an. 80 urte.
eladio kortabarria kortabarria. oñatin, azaroaren 11n. 82 urte.
carmen iribecampos aguirre. arrasaten, azaroaren 12an. 91 urte.
Santiago garmendia Silanes. bergaran, azaroaren 12an. 79 urte.
Josefa Malax-etxebarria Zabala. aretxabaletan, azaroaren 13an. 88 urte.
Jose alonso Maderas. bergaran, azaroaren 13an. 91 urte.
Francisco cabieces cabieces. bergaran, azaroaren 14an. 91 urte.
Dolores hidalgo Sanchez. arrasaten, azaroaren 15ean. 92 urte.
Sabino Larrañaga Trojaola. arrasaten, azaroaren 15ean. 71 urte.
Julio arana Larrañaga. bergaran, azaroaren 16an. 61 urte.
Juanita Sologaistoa iriarte. arrasaten, azaroaren 17an. 88 urte.

H i l da koa k

Flori eta raul 
Flori rubia eta raul remesal 
bergararrek 25 urte bete zituzten 
ezkonduta urria ren 31n. lasa 
jatetxean ospatu zuten eta, sor-
presa ugarirekin, egun zoragarria 
igaro zuten. seme-alaben eta 
familiakoen partetik: "beste 25 
urte ospatzea espero dugu. 
zorionak, bikote!".

Josu eta Maialen
josu botello eta Maialen azpia-
zu zapatuan, azaroaren 19an, 
ezkonduko dira oñatin. Haien 
lagun guztien partetik, zorionak 
eta ondo pasa dezatela zeelan-
da berrira egingo duten eztei-
bidaian.

kontxi eta Mitxelo 
kontxik eta Mitxelok 25 urte bete zituzten ezkonduta azaroaren 
15ean. urteurren borobila familia eta lagunekin ospatuko dute bihar, 
zapatua. zorionak eta jarraitu orain arte bezala! 

urteurrena

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza 
domekan, azaroaren 20an, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian ospatuko da.

Concha 
Lazpiur Iñarra

urteurrena

2010eko azaroaren 23an hil zen, 87 urte zituela.

Bergaran, 2011ko azaroaren 18an.

emaztea: conchita egaña arocena; seme-alabak: Jesus manuel eta nerea azkarate, conchi eta Jose 
ramon urkia, martin eta amaia erce; bilobak: nora, beronika, ruben, imanol, iñaki, borja, maria; ahizpa: 

maritxu berroya eta gainerako senideek, lehen urteurreneko meza domekan, hilak 20, 12:00etan, 
bergarako santa marina parrokian ospatuko dugu. aurrez guztioi eskerrik asko sendikoen izenean.

—
Urtebete badezu joan zinela hemendik

baina gure bihotzean jarraitzen duzu oraindik.

Jesus 
Berroya Pildain

urteurrena

2010eko azaroaren 18an hil zen, 85 urte zituela.

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza 
domekan, azaroaren 20an, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian ospatuko da.

M. Mercedes 
Lasa Diaz de Mendibil

urteurrena

luziano basarrateren alarguna

dima 1914-02-09 / bergara 2010-11-09

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko.

lehen urteurreneko meza 
domekan, azaroaren 20an, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian ospatuko da.

Jesusa 
Zubigarai Azkune

urteurrena

2010eko azaroaren 9an hil zen, 91 urte zituela.

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza 
domekan, azaroaren 20an, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian ospatuko da.

Rufina 
Goenaga Goenaga

esker ona

antonio ansoategiren alarguna

gasteizen hil zen 2011ko azaroaren12an, 91 urte zituela.

Arrasaten, 2011ko azaroaren 18an.

lerro hauen bidez carmenen sendiak 
eskerrak eman nahi dizkizuegu bihotz-bihotzez 

horrenbeste eratan maitasuna eta 
elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.

Carmen 
Iribecampos Aguirre

esker ona

donostian hil zen 2011ko azaroaren 15ean, 71 urte zituela.

Arrasaten, 2011ko azaroaren 18an.

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

–
Zurekin igarotako uneak ez ditugu ahaztuko.

sabino 
Larrañaga trojaola

esker ona

pedro sarasolaren alarguna

aretxabaletan hil zen 2011ko azaroaren 13an, 88 urte zituela.

Aretxabaletan, 2011ko azaroaren 18an.

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

–
Bizitza gogorrak landua izan arren,

beti portatu zinan era maitakorrean.
Zure bizitzan borrokatzeko indarra eredu izan da.

Beti eramango zaitugu gure bihotzetan.

Josefa 
Malax-etxebarria Zabala

esker ona

2011ko azaroaren 9an hil zen, 80 urte zituela.

Bergaran, 2011ko azaroaren 18an.

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

–
Orain arte maite izan zaitugun bezala,

aurrerantzean ere berdin maitatuko zaitugu.

Ignacio 
Juaristi Gallastegui

urteurrena

-goian bego-

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza zapatuan, 
azaroaren 19an, 19:00etan, oñatiko 

mikel goiaingeruaren eliza nagusian ospatuko da.

Milagros 
Guridi Arregi

Jose Mari eta Jaione 
jose Mari urbina aretxaga  
eta jaione belastegi ojangu-
ren ezkondu zirela 50 urte 
beteko dira gaur, egubakoitza, 
azaroak 18. zorionak eta 
laztan handi bana, seme-ala-
ben eta biloben partetik.

eskela

gasteizen hil zen, 56 urte zituela.

Zure lagunak: Angela, Charo, Igone, Karmele, Amaya C,  rosarito, 
Amaya A, Maita, Isabel, Arantza eta Conchi. 

haren aldeko hileta-elizkizuna gaur, egubakoitza, azaroak 18, 19:00etan, 
arrasateko san Juan bataiatzailearen parrokian izango da.

—

Zenbat barre egin dugun elkarrekin...
Gero arte, Miren.

Miren
Barrutiabengoa Ochoa

oroiGarria

txikitxu-Arrostaitz dantza taldea.
Arrasaten, 2011ko azaroaren 18an.

marga mercader dantza taldeko kidearen ama

arrasaten hil zen 2011ko azaroaren 17an, 88 urte zituela.

Gure oinek dantzan dirauten bitartean gogoan izango zaitugu.

Juanita 
sologaistoa Iriarte

ezkontzak eta eskelak    |    ZerbiTZuak
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Aita Santu baten heriotzak 
ikusmin handia 
sorrarazten du. eliza 

katolikoak betidanik zaindu izan 
ditu zeremoniak eta errituak. 
hildakoaren omenez egiten 
diren erlijio ekintzak, hura 
ordezkatzeko ematen diren 
pausoak, San Pedro plazak eta 
basilikak duten edertasuna…. 
elementu horiek guztiak biltzen 
dira ia ikuskizun berri bat osatu 
arte. Habemus Papam-en, 
fikzioaren bidez hain sekretua 
den Aita Santuaren 
aukeraketaren berri ematen 
zaigu. Agian, pentsa dezakegu 
zuzendariak erabaki dezakeela 
ezkutuan izaten diren azpijokoak 
eta kardinalen botere grina 
azaltzea eta instituzioaren 
alderdi beltzak azpimarratzea. 

Baina ez da horrela: filmak 
morbotik eta 
sentsazionalismotik ihes egiten 
du, baita thriller-etik ere, bere 
kargu berriaren erantzukizunari 
aurre egiteko kapaz sentitzen ez 
den pertsona baten ihesaldia 
eta ihesaldi horrek instituzioaren 
eta kardinalen artean sortzen 
duen nahasketa kontatzeko. 

morettik istoriora 
hurbiltzeko komedia dramatikoa 
erabiltzen du. Filmaren lehen 
zatia ondo dago: errituak, 
kardinalen eta Aita Santu 
berriaren beldurrak, psikiatraren 
iristea, Aita Santua Vatikanotik 
ihes egitea. Baina gero, ematen 
du morettik ez dakiela oso ondo 
istorioarekin zer egin, ezta berak 
egiten duen psikiatra 
pertsonaiarekin. horrela, michel 

Piccoli agertzen diren eszenak 
ondo badaude ere, Vatikanoan 
kardinalaren eta psikiatraren 
artean sortzen diren eszenek ez 
dute funts handirik, edo nik, 
behintzat, ez diet zentzu eta 
grazia handirik aurkitu: esate 
baterako, boleiboleko 
txapelketari buruzko eszena 
guztiak. istorioaren 
planteamendua erakargarria 
izan arren, eta ondo azalduta 
dagoen arren, gero ematen du 
morettiri inspirazioa bukatu 
egiten zaiola eta ez dakiela 
istorioa nola bideratu. dena den, 
Habemus Papam filmak badu 
bere ukitu bitxia, baina, esan 
bezala, goitik hasita gutxiagora 
jotzen duen lana da. 

etorkizunaren pisua

bergara

ZABALOteGIN

hanna
domeka: 19:30.

grvabica
eguaztena: 20:30.

oñaTi

KULtUr etxeA

no habra paz para los 
malvados
egubakoitza: 22:30.
zapatua: 22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

Fucsia, la mini bruja
zapatua: 17:00.
domeka: 17:00.

areTxabaLeTa

ArKUPe

La deuda
egubakoitza eta zapatua: 
22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 16:00.

nagore Laffage
eguena: 19:30.

eLgeTa

esPALOIA

nagore Laffage
eguaztena: 21:30.

gaSTeiZ

GOrBeIA

La saga crepusculo: 
amanecer
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 18:30, 20:00, 
21:00, 22:30.

zapatu eta domeketan, 
baita: 16:00.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 23:30, 00:50.

asesinos de elite
egubakoitzetik eguenera: 
17:50, 20:10, 22:30.
zapatu eta domeketan, 
baita: 15:30.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:50.

Panico en la granja
egubakoitzetik eguenera: 
17:50.
zapatu eta domeketan, 
baita: 15:50.

Winx, la aventura 
magica
egubakoitzetik eguenera: 
20:30.
zapatu eta domeketan, 
baita: 16:30.

Winx, la aventura 
magica 3D
egubakoitzetik eguenera: 
18:30.

Las aventuras de 
Tintin 3D
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 20:30, 22:40.
zapatu eta domeketan, 
baita: 15:30.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 23:00.

Las aventuras de 
Tintin
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 19:00, 20:00, 
21:30, 22:30.
zapatu eta domeketan, 
baita: 16:30.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:00, 00:45.

un golpe de altura
egubakoitzetik eguenera: 
17:50, 20:00, 22:10.
zapatu eta domeketan, 
baita: 15:40.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:20.

La voz dormida
egubakoitzetik eguenera: 
17:50.
zapatu eta domeketan, 
baita: 15:30.

no habra paz para los 
malvados
egubakoitzetik eguenera: 
22:10, 22:25.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:40.

kika superbruja 2
egubakoitzetik eguenera: 
18:15.
zapatu eta domeketan, 
baita: 16:15.

Sin salida
egubakoitzetik eguenera: 
20:15, 22:30.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:45.

Footloose
zapatu eta domeketan: 
16:15.

criadas y señoras
egubakoitzetik eguenera: 
18:45, 21:30.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:15.

Tiburon, la presa 3D
egubakoitzetik eguenera: 
22:30.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:30.

Phineas y Ferb
egubakoitzetik eguenera: 
18:00.
zapatu eta domeketan, 
baita: 16:20.

Margin call
egubakoitzetik eguenera: 
19:40, 21:45.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:00.

La gran aventura de 
Winter
egubakoitz eta zapatutan: 
15:30. 

La gran aventura de 
Winter 3D
egubakoitzetik eguenera: 
17:45.
zapatu eta domeketan, 
baita: 15:30. 

Detras de las paredes
egubakoitzetik eguenera: 
20:10, 22:10.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:10.

contagio
egubakoitzetik eguenera: 
19:50

Mientras duermes
egubakoitzetik eguenera: 
22:10.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:20.

Satyagraha: met
egubakoitzetik eguenera: 
19:00.

BOULevArD

Las aventuras de 
Tintin: el secreto del 
unicornio
egubakoitzetik eguenera: 
15:50, 18:00.

Mientras duermes
egubakoitzetik eguenera: 
20:10, 22:20.

un golpe de altura
egubakoitzetik eguenera: 
16:00, 18:10, 20:25, 
22.40.

Johnny english returns
egubakoitzetik eguenera: 
17:00.

criadas y señoras
egubakoitzetik eguenera: 
19:10, 22:00.

amanecer 
egubakoitzetik eguenera: 
17:00, 19:20.

i Puritani
egubakoitzetik eguenera: 
22:00. 

kika superbruja
egubakoitzetik eguenera: 
16:20, 18:20, 20:20.

La voz dormida
egubakoitzetik eguenera: 
22.20.

asesinos de elite
egubakoitzetik eguenera: 
15:50, 18:05, 20:25, 
22.40.

amanecer
egubakoitzetik eguenera: 
15:45, 16:00, 18:00, 
18:15, 20:15, 20:30, 
22:45.

Las aventuras de 
Tintin: el secreto del 
unicornio
egubakoitzetik eguenera: 
16:10, 18:20, 20:30, 
22.45

London boulevard
egubakoitzetik eguenera: 
16:00, 18:05, 20:15, 
22:25.

La gran aventura de 
Winter el delfin
egubakoitzetik eguenera: 
15:50, 18:05, 20:25, 
22:40.

Detras de las paredes
egubakoitzetik eguenera: 
16:20, 18:20, 20:20, 
22:20.

GUrIDI

Las aventuras de 
Tintin, el secreto del 
unicornio 3D
egubakoitza: 20:00.
zapatua: 17:30, 20:00.
domeka: 20:00.
astelehenetik eguenera: 
17:30.

el niño de la bicicleta
egubakoitzetik domekara: 
22:30.
astelehenetik 
eguaztenera: 20:00, 
20:30.
eguenak: 20:30.

kika superbruja
egubakoitzetik eguenera: 
17:30.

La voz dormida
egubakotizetik eguenera: 
20:00, 22:30.

un golpe de altura
egubakotizetik eguenera: 
17:30.

London boulevard
egubakotizetik eguenera: 
20:00, 22:30.

cinco metros 
cuadrados
egubakotizetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

La guerra de los 
botones
egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:30, 
20:00, 22:30.
eguena: 17:30, 20:30

criadas y señoras
egubakoitzetik domekara: 
17:00, 19:45, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:45, 20:30.

crepusculo: amanecer
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

FLOrIDA-GUrIDI

un dios salvaje
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

Las aventuras de 
Tintin, el secreto del 
unicornio
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15.

bi anai
egubakoitzetik domekara: 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:15, 22:30.

gartxot, itzaltzuko 
bardoa
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 20:15

Marginal call
egubakoitzetik eguenera: 
22:30

anonymus
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30

Panico en la granja
egubakoitzetik 
martitzenera: 17:30, 
20:00.

el ultimo paso
egubakoitzetik eguenera: 
22:30.

Medianeras
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:30.

Melancolia
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30. 

habeMuS PaPaM  
Zuzendaria: nanni moretti.
herrialdea: italia.
urtea: 2011.
aktoreak: michel piccoli, nanni moretti.
iraupena: 104 minutu.

ANtONIO ZAbAlA

kritika

zinema

berezia izango da Iruñeko idazleak 
egingo duena. 
azaroaren 19a, zapatua, arrasateko gaztetxean, 
17:00etan.

irTeera

oñaTi oizera mendi ibilaldia aloña 
Mendirekin
Aloña Mendiko mendi sailak Oiz 
mendira egingo du ibilaldia. Zail-
tasun bako ibilaldia da, 15 kilo-
metro ingurukoa.  
azaroaren 20a, domeka, postetxe aurrean, 
08:00etan.

hiTZaLDiak

arraSaTe arizmendiarrietaren 
gaineko hitzaldia
Mahai ingurua egingo dute Kul-
turateko areto nagusian Ariz-
mendiarrietaren inguruan. Juan 
Maria Uriarte eta Jose Mari 
Ormaetxea egongo dira hizlari 
lanetan eta Retegik saioa gida-
tuko du. 
azaroaren 21a, astelehena, kulturaten, 
19:00etan.

areTxabaLeTa gizonak 
emakumearen aurkako 
indarkeriaren aurrean, hitzaldia
Berdintasun Sailak antolatuta 
gizonek emakumeen aurkako 
indarkeriaren aurrean duten 
jarreraren gainean jardungo dute 
Gizonduz elkarteko kideek. 
azaroaren 22a, martitzena, arkupeko zaraia 
aretoan, 19:00etan.

arraSaTe 'arizmendi topaketak' 
egingo dituzte
Vicenç Navarro izango da hizla-
ria, Ekonomia Aplikatu eta Poli-
tika eta Gizarte Zientzietako 
katedraduna eta ONU eta OMS 
elkarteen aholkularia: La crisis 
financiera, económica y social: 
soluciones alternativas izango da 
gaia. Hitzordua Mondragon Esko-
la Politeknikoko Biteri egoitza 
nagusian da. 
azaroaren 24a, eguena, mondragon eskola 
politeknikoan, 18:30ean.

beSTeLakoak

eLgeTa ekitaldi politikoa: amaiur
Gaztaina-erre jana, trikitilariak 

eta musika iragarri ditu Amaiur 
koalizioak Elgetan egingo duen 
ekitaldi politikorako. Herriko 
Plazan izango da.
azaroaren 18a, egubakoitza, herriko plazan, 
19:30ean.

eLgeTa 'nagore' dokumentala
Bideberri mankomunitateak eta 
Elgetako zineklubak antolatuta 
Nagore Laffage irundarraren 
hilketan oinarritutako lana eman-
go dute. Emakumeen Aurkako 
Indarkeriaren Kontrako Eguna-
ren bueltan antolatutako ekime-
na da. Amaieran, solasaldia egin-
go dute. 
azaroaren 23a, eguaztena, espaloia kafe 
antzokian, 21:30ean. 

Deia

eLgeTa odol-ateratzeak
Urteko bigarren eta azken hitzor-
dua izango dute odol-emaileek 
Elgetan. 
azaroaren 22a, martitzena, udaletxean, 
18:00etan.

iZen-eMaTea

areTxabaLeTa Murrukixoren 
irteerarako izen-ematea
Mendi irteera antolatu du Murru-
kixo Mendizale Elkarteak aza-
roaren 27rako, domeka (08:00). 
Araba eta Errioxa aldera joko 
dute ibilalditxoa egitera, eta men-
dian ibili ostean upategi batean 
bazkalduko dute. Izena emateko 
Murrukixoren egoitzara jo behar 
da martitzenean (19:00-20:00); ize-
na emateko azken eguna azaroa-
ren 22a izango da. Autobusaren 
prezioa 15 euro da. 
azaroaren 22a, martitzena, murrukixoren 
egoitzan, 19:00etan.

LehiakeTak

eSkoriaTZa Film laburren ii. rallya
Film laburren Ti-Tau! rallya 
egingo dute zapatuan. 09:30etik 
10:00etara gaiak banatuko dituz-
te Ibarraundin. Lanak 19:00etan 
aurkeztu beharko dituzte parte
-hartzaileek. Eskoriatzako Ein-
geinke! ekimenak antolatu du, 
aurten bigarren aldiz. 
azaroaren 19a, zapatua, ibarraundin, 09:30ean.

astenaGusiaeus

arraSaTe ekin emakume elkartea
Arrasateko Ekin Emakumeak elkarteak azken 100 urteotako 
emakumeen jantzi tradizionalen gaineko ikastaroa antolatu 
du. Tailer teoriko eta praktikoa izango da. Jantzi tradiziona-
letan aditua den Ane Albisu Iriarte izango da hizlaria.
eguaztena, kulturaten, 18:00etan.

MuSika

bergara Txapa irratiak, denboraldi 
berriaren aurkezpen kontzertua
Txapa Irratiaren denboraldi 
berriaren programazio aurkezpen 
kontzertua izango da. Petti bakar-
lari beratarra izango da gazte-
txeko agertokian. Kontzertua 
zuzenean entzuteko aukera izan-
go da Txapa Irratiaren bidez.  
azaroaren 18a, egubakoitza, gaztetxean, 
19:30ean.

oñaTi Sumision city blues, antton 
tabernan
Bluesa, funka, rocka eta punka 
jorratzen dituen taldea da Sumi-
sion City Blues. Esperientzia 
handia duten musikariak dira: 
besteak beste, Obligaciones, Sexty 
Sexers eta Los Padrinos taldeetan 
ibilitakoak. Agertokian dena 
ematen duen taldea, izerditan 
bukatzeko aproposa.
azaroaren 18a, egubakoitza, antton tabernan, 

20:00etan.

oñaTi ganbara Txikikoen 
kontzertua
Kantu tailerreko taldeek, Gan-
bara Txikitxoak, Ganbara Txikik 
eta Ganbara Gaztek Santa Zezi-
liaren omenezko kontzertua egin-
go dute.  
azaroaren 19a, zapatua, santa ana antzokian, 
19:30ean.

anTZuoLa enkore eta irrintzi 
Independentzia Eguna ospatuko 
dute antzuolarrek zapatuan; egun 
osoko jaiaren ondoren, gauean 
kontzertuak izango dituzte gaz-
tetxean: Enkore eta Irrintzi taldeek 
jardungo dute taula gainean. 
azaroaren 19a, zapatua, gaztetxean, 22:30ean.

araMaio Txistularien kalejira
Txistularien kalejira. 
azaroaren 20a, domeka, herrian zehar, 
10:00etan. 

arraSaTe herri kantaldi irekia 
Portaloi taldearen eskutik, beti-
ko kantuak abestu eta ezagutzen 
ez dituzunak eta modan daudenak 
ikasteko aukera ona. Belarri finik 
ez da beharrezkoa.  
azaroaren 20a, domeka, kulturateko areto 
nagusian, 18:00etan.

bergara Pete ross australiarraren 
kontzertua
Pete Ross musikari australiarra 
folk eta country estiloetan aritu 

izan da urte askoan. Europan 
bira egiten dabil eta Estatuan 
egingo dituen bi kontzertuetako 
bat izango da Bergarako gazte-
txekoa. Gitarra soinuei eta aho-
tsari laguntzen kalitatezko beste 
b i  mus ika r i  i z ango  d i t u 
ondoan. 
azaroaren 21ean, astelehena, bergarako 
gaztetxean, 20:00etan.

oñaTi Musika eskolako folk 
taldearen kontzertua
Santa Zeziliaren omenez egingo 
dute kontzertua Foru plazan. 
Saioaren ondoren, txokolate-jana 
egingo dute musika eskolako 
ikasle guztiendako gaztele-
kuan. 
azaroaren 22a, martitzena, herriko plazan, 
17:30ean. 

anTZerkia

arraSaTe 'La revoltosa' zarzuela
Izaskun Murgia elkarte lirikoak 
La Revoltosa sainete lirikoa aur-
keztuko du. Jose Lopez Silva eta 
Carlos Fernandez Shaw-ren libre-
toan oinarrituta eta Ruperto 
Chapiren musikarekin. Hilaren 

19an, 26an eta 27an ere eskainiko 
dute ikuskizuna. 
azaroaren 18a, egubakoitza, amaia antzokian, 
20:00etan.

areTxabaLeTa 'amores y 
desamores' antzezlana
Ireki teatro taldeak eskainiko du 
Amores y desamores antzezlana 
Emakumeen Aurkako Indarke-
riaren Kontrako Egunaren buel-
tan. Sarrera 4 euro da. 
azaroaren 21a, astelehena, arkupeko zaraia 
aretoan, 19:00etan. 

areTxabaLeTa goio arrietaren 
bakarrizketa
Goio Arrieta eskoriatzarrak Sus-
traiak han dituenak bakarrizke-
ta eskainiko du Arkupen. 
azaroaren 23a, eguaztena, arkupeko zaraia 
aretoan, 19:30ean..

oSPakiZunak

eLgeTa gaztaina-erre jana
Maala guraso elkarteak antola-
tuta. Eskolako umeak, irakasleak 
eta gurasoak. 
azaroaren 18a, egubakoitza, herriko plazan, 
15:00etan.

bergara bergarako goxoen 
dastatzea
Bergarako goxoen dastatzea egin-
go dute Munibeko karpan Ber-
garako musika eskolako taldeen 
zuzenekoekin. 
azaroaren 19a, zapatua, munibe plazan, 
19:00etan.

oñaTi Meza eta bazkaria
San Martin egoitzako egoiliarrek 
egun berezia ospatuko dute zapa-
tuan: meza esango dute 13:00etan 
eta 14:00etan bazkaria egingo 
dute senitartekoekin. 
azaroaren 19a, zapatua, san martin egoitzan, 
13:00etan.

anTZuoLa independentzia eguna
Herritarren arteko pintxo lehia-
keta; trikipoteoa 14:00etan; baz-
karia frontoian. Ondoren, jolasak 
eta txaranga herria alaitzeko. 
Bukatzeko, kontzertuak gazte-
txean. 
 azaroaren 19a, zapatua, herrian, 12:00etan.

ikuS-enTZuneZkoak

anTZuoLa 'nagore' dokumentala
Bideberri mankomunitateak anto-

latuta Nagore film dokumentala 
eskainiko dute Olaranen. Ondo-
ren, eztabaida gidatua egingo 
dute. 
azaroaren 22a, martitzena, olaran etxean, 
18:30ean.

oñaTi 'alpeak denondako' antxon 
iturritzarekin
Aloña Mendiren mendi hama-
bostaldian, ikus-entzunezkoa 
egingo du hilaren 22an kultura 
etxean. 
azaroaren 22a, martitzena, kultura etxean, 
19:30ean.

oñaTi 'negu giroko eskalada' Mikel 
Saezekin
Aloña Mendiren mendi hama-
bostaldian, ikus-entzunezkoa 
egingo du hilaren 23an kultura 
etxean. 
azaroaren 23a, eguaztena, kultura etxean, 
19:30ean.

berTSoLariTZa

eLgeTa bertsolariak
Pintxo-domeka ekimenaren 
barruan Beñat Ugartetxea eta 
Aitor Urbieta bertsolariak izan-
go dira Elgetan. Tabernaz taber-
na ibiliko dira bertsolari gaz-
teak. 
azaroaren 18a, egubakoitza, tabernaz taberna, 
12:30ean.

uMeak

eLgeTa umeendako jolasak
Turismo eta Kultura batzordeek 
antolatuta. 
azaroaren 20a, domeka, lekua eguraldiaren 
arabera, 12:00etan.

anTZuoLa ipuin kontalaria: 
izaskun Muxika
Umeendako ipuinak. 
azaroaren 20a, domeka, torresoroan, 
18:00etan.

LiTeraTura

arraSaTe Patxi irurtzunen azken 
bi eleberrien aurkezpena
Patxi Irurtzun idazle iruindarrak 
bere azken bi eleberriak –¡Oh 
Janis mi dulce y sucia Janis! eta 
Dios nunca reza– aurkeztuko ditu 
Arrasateko gaztetxean. Aurkezpen 

Goiena

oñaTi Sumision city blues
Bluesa, funka, rocka eta pun-
ka jorratzen dituen taldea da 
Sumision City Blues. Musikan 
esperientzia handia duten 
musikariak dira: Obligaciones, 
Sexty Sexers, Los Padrinos 
eta beste hainbat taldetan 
ibilitakoak. Ikusleak izerditan 
jartzen dituen talde horietakoa 
da Sumision City Blues.
gaur, eguaztena, antton tabernan, 
20:00etan.

Goiena

bergara Petti
Txapa Irratiak denboraldi 
berriaren programazioa aur-
keztuko du, eta aurkezpenaren 
ondoren Petti bakarlari bera-
tarrak emanaldia egingo du 
gaztetxean. Rock eta folk doi-
nuak egiten ditu beratarrak. 
Bestalde, astelehenean, Pete 
Ross taldeak joko du gazte-
txean.
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 19:30ean.

Goiena

arraSaTe Patxi irurtzunen liburuen aurkezpena
Patxi Irurtzun idazle iruindarrak Arrasateko gaztetxean 
aurkeztuko ditu Dios nunca reza eta ¡Oh Janis mi dulce y 
sucia Janis! liburuak. Oso estilo ezberdinak dituzten liburuak 
aurkeztuko ditu Irurtzunek.
bihar, zapatua, gaztetxean, 17:00etan.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   faxa: 943 25 05 13
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Aita Santu baten heriotzak 
ikusmin handia 
sorrarazten du. eliza 

katolikoak betidanik zaindu izan 
ditu zeremoniak eta errituak. 
hildakoaren omenez egiten 
diren erlijio ekintzak, hura 
ordezkatzeko ematen diren 
pausoak, San Pedro plazak eta 
basilikak duten edertasuna…. 
elementu horiek guztiak biltzen 
dira ia ikuskizun berri bat osatu 
arte. Habemus Papam-en, 
fikzioaren bidez hain sekretua 
den Aita Santuaren 
aukeraketaren berri ematen 
zaigu. Agian, pentsa dezakegu 
zuzendariak erabaki dezakeela 
ezkutuan izaten diren azpijokoak 
eta kardinalen botere grina 
azaltzea eta instituzioaren 
alderdi beltzak azpimarratzea. 

Baina ez da horrela: filmak 
morbotik eta 
sentsazionalismotik ihes egiten 
du, baita thriller-etik ere, bere 
kargu berriaren erantzukizunari 
aurre egiteko kapaz sentitzen ez 
den pertsona baten ihesaldia 
eta ihesaldi horrek instituzioaren 
eta kardinalen artean sortzen 
duen nahasketa kontatzeko. 

morettik istoriora 
hurbiltzeko komedia dramatikoa 
erabiltzen du. Filmaren lehen 
zatia ondo dago: errituak, 
kardinalen eta Aita Santu 
berriaren beldurrak, psikiatraren 
iristea, Aita Santua Vatikanotik 
ihes egitea. Baina gero, ematen 
du morettik ez dakiela oso ondo 
istorioarekin zer egin, ezta berak 
egiten duen psikiatra 
pertsonaiarekin. horrela, michel 

Piccoli agertzen diren eszenak 
ondo badaude ere, Vatikanoan 
kardinalaren eta psikiatraren 
artean sortzen diren eszenek ez 
dute funts handirik, edo nik, 
behintzat, ez diet zentzu eta 
grazia handirik aurkitu: esate 
baterako, boleiboleko 
txapelketari buruzko eszena 
guztiak. istorioaren 
planteamendua erakargarria 
izan arren, eta ondo azalduta 
dagoen arren, gero ematen du 
morettiri inspirazioa bukatu 
egiten zaiola eta ez dakiela 
istorioa nola bideratu. dena den, 
Habemus Papam filmak badu 
bere ukitu bitxia, baina, esan 
bezala, goitik hasita gutxiagora 
jotzen duen lana da. 

etorkizunaren pisua

bergara

ZABALOteGIN

hanna
domeka: 19:30.

grvabica
eguaztena: 20:30.

oñaTi

KULtUr etxeA

no habra paz para los 
malvados
egubakoitza: 22:30.
zapatua: 22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

Fucsia, la mini bruja
zapatua: 17:00.
domeka: 17:00.

areTxabaLeTa

ArKUPe

La deuda
egubakoitza eta zapatua: 
22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 16:00.

nagore Laffage
eguena: 19:30.

eLgeTa

esPALOIA

nagore Laffage
eguaztena: 21:30.

gaSTeiZ

GOrBeIA

La saga crepusculo: 
amanecer
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 18:30, 20:00, 
21:00, 22:30.

zapatu eta domeketan, 
baita: 16:00.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 23:30, 00:50.

asesinos de elite
egubakoitzetik eguenera: 
17:50, 20:10, 22:30.
zapatu eta domeketan, 
baita: 15:30.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:50.

Panico en la granja
egubakoitzetik eguenera: 
17:50.
zapatu eta domeketan, 
baita: 15:50.

Winx, la aventura 
magica
egubakoitzetik eguenera: 
20:30.
zapatu eta domeketan, 
baita: 16:30.

Winx, la aventura 
magica 3D
egubakoitzetik eguenera: 
18:30.

Las aventuras de 
Tintin 3D
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 20:30, 22:40.
zapatu eta domeketan, 
baita: 15:30.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 23:00.

Las aventuras de 
Tintin
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 19:00, 20:00, 
21:30, 22:30.
zapatu eta domeketan, 
baita: 16:30.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:00, 00:45.

un golpe de altura
egubakoitzetik eguenera: 
17:50, 20:00, 22:10.
zapatu eta domeketan, 
baita: 15:40.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:20.

La voz dormida
egubakoitzetik eguenera: 
17:50.
zapatu eta domeketan, 
baita: 15:30.

no habra paz para los 
malvados
egubakoitzetik eguenera: 
22:10, 22:25.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:40.

kika superbruja 2
egubakoitzetik eguenera: 
18:15.
zapatu eta domeketan, 
baita: 16:15.

Sin salida
egubakoitzetik eguenera: 
20:15, 22:30.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:45.

Footloose
zapatu eta domeketan: 
16:15.

criadas y señoras
egubakoitzetik eguenera: 
18:45, 21:30.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:15.

Tiburon, la presa 3D
egubakoitzetik eguenera: 
22:30.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:30.

Phineas y Ferb
egubakoitzetik eguenera: 
18:00.
zapatu eta domeketan, 
baita: 16:20.

Margin call
egubakoitzetik eguenera: 
19:40, 21:45.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:00.

La gran aventura de 
Winter
egubakoitz eta zapatutan: 
15:30. 

La gran aventura de 
Winter 3D
egubakoitzetik eguenera: 
17:45.
zapatu eta domeketan, 
baita: 15:30. 

Detras de las paredes
egubakoitzetik eguenera: 
20:10, 22:10.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:10.

contagio
egubakoitzetik eguenera: 
19:50

Mientras duermes
egubakoitzetik eguenera: 
22:10.
egubakoitz eta zapatutan, 
baita: 00:20.

Satyagraha: met
egubakoitzetik eguenera: 
19:00.

BOULevArD

Las aventuras de 
Tintin: el secreto del 
unicornio
egubakoitzetik eguenera: 
15:50, 18:00.

Mientras duermes
egubakoitzetik eguenera: 
20:10, 22:20.

un golpe de altura
egubakoitzetik eguenera: 
16:00, 18:10, 20:25, 
22.40.

Johnny english returns
egubakoitzetik eguenera: 
17:00.

criadas y señoras
egubakoitzetik eguenera: 
19:10, 22:00.

amanecer 
egubakoitzetik eguenera: 
17:00, 19:20.

i Puritani
egubakoitzetik eguenera: 
22:00. 

kika superbruja
egubakoitzetik eguenera: 
16:20, 18:20, 20:20.

La voz dormida
egubakoitzetik eguenera: 
22.20.

asesinos de elite
egubakoitzetik eguenera: 
15:50, 18:05, 20:25, 
22.40.

amanecer
egubakoitzetik eguenera: 
15:45, 16:00, 18:00, 
18:15, 20:15, 20:30, 
22:45.

Las aventuras de 
Tintin: el secreto del 
unicornio
egubakoitzetik eguenera: 
16:10, 18:20, 20:30, 
22.45

London boulevard
egubakoitzetik eguenera: 
16:00, 18:05, 20:15, 
22:25.

La gran aventura de 
Winter el delfin
egubakoitzetik eguenera: 
15:50, 18:05, 20:25, 
22:40.

Detras de las paredes
egubakoitzetik eguenera: 
16:20, 18:20, 20:20, 
22:20.

GUrIDI

Las aventuras de 
Tintin, el secreto del 
unicornio 3D
egubakoitza: 20:00.
zapatua: 17:30, 20:00.
domeka: 20:00.
astelehenetik eguenera: 
17:30.

el niño de la bicicleta
egubakoitzetik domekara: 
22:30.
astelehenetik 
eguaztenera: 20:00, 
20:30.
eguenak: 20:30.

kika superbruja
egubakoitzetik eguenera: 
17:30.

La voz dormida
egubakotizetik eguenera: 
20:00, 22:30.

un golpe de altura
egubakotizetik eguenera: 
17:30.

London boulevard
egubakotizetik eguenera: 
20:00, 22:30.

cinco metros 
cuadrados
egubakotizetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

La guerra de los 
botones
egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:30, 
20:00, 22:30.
eguena: 17:30, 20:30

criadas y señoras
egubakoitzetik domekara: 
17:00, 19:45, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:45, 20:30.

crepusculo: amanecer
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

FLOrIDA-GUrIDI

un dios salvaje
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

Las aventuras de 
Tintin, el secreto del 
unicornio
egubakoitzetik domekara: 
18:00, 20:15.

bi anai
egubakoitzetik domekara: 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:15, 22:30.

gartxot, itzaltzuko 
bardoa
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 20:15

Marginal call
egubakoitzetik eguenera: 
22:30

anonymus
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30

Panico en la granja
egubakoitzetik 
martitzenera: 17:30, 
20:00.

el ultimo paso
egubakoitzetik eguenera: 
22:30.

Medianeras
egubakoitzetik domekara: 
17:30, 20:00, 22:30.

Melancolia
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30. 

habeMuS PaPaM  
Zuzendaria: nanni moretti.
herrialdea: italia.
urtea: 2011.
aktoreak: michel piccoli, nanni moretti.
iraupena: 104 minutu.

ANtONIO ZAbAlA

kritika

zinema

berezia izango da Iruñeko idazleak 
egingo duena. 
azaroaren 19a, zapatua, arrasateko gaztetxean, 
17:00etan.

irTeera

oñaTi oizera mendi ibilaldia aloña 
Mendirekin
Aloña Mendiko mendi sailak Oiz 
mendira egingo du ibilaldia. Zail-
tasun bako ibilaldia da, 15 kilo-
metro ingurukoa.  
azaroaren 20a, domeka, postetxe aurrean, 
08:00etan.

hiTZaLDiak

arraSaTe arizmendiarrietaren 
gaineko hitzaldia
Mahai ingurua egingo dute Kul-
turateko areto nagusian Ariz-
mendiarrietaren inguruan. Juan 
Maria Uriarte eta Jose Mari 
Ormaetxea egongo dira hizlari 
lanetan eta Retegik saioa gida-
tuko du. 
azaroaren 21a, astelehena, kulturaten, 
19:00etan.

areTxabaLeTa gizonak 
emakumearen aurkako 
indarkeriaren aurrean, hitzaldia
Berdintasun Sailak antolatuta 
gizonek emakumeen aurkako 
indarkeriaren aurrean duten 
jarreraren gainean jardungo dute 
Gizonduz elkarteko kideek. 
azaroaren 22a, martitzena, arkupeko zaraia 
aretoan, 19:00etan.

arraSaTe 'arizmendi topaketak' 
egingo dituzte
Vicenç Navarro izango da hizla-
ria, Ekonomia Aplikatu eta Poli-
tika eta Gizarte Zientzietako 
katedraduna eta ONU eta OMS 
elkarteen aholkularia: La crisis 
financiera, económica y social: 
soluciones alternativas izango da 
gaia. Hitzordua Mondragon Esko-
la Politeknikoko Biteri egoitza 
nagusian da. 
azaroaren 24a, eguena, mondragon eskola 
politeknikoan, 18:30ean.

beSTeLakoak

eLgeTa ekitaldi politikoa: amaiur
Gaztaina-erre jana, trikitilariak 

eta musika iragarri ditu Amaiur 
koalizioak Elgetan egingo duen 
ekitaldi politikorako. Herriko 
Plazan izango da.
azaroaren 18a, egubakoitza, herriko plazan, 
19:30ean.

eLgeTa 'nagore' dokumentala
Bideberri mankomunitateak eta 
Elgetako zineklubak antolatuta 
Nagore Laffage irundarraren 
hilketan oinarritutako lana eman-
go dute. Emakumeen Aurkako 
Indarkeriaren Kontrako Eguna-
ren bueltan antolatutako ekime-
na da. Amaieran, solasaldia egin-
go dute. 
azaroaren 23a, eguaztena, espaloia kafe 
antzokian, 21:30ean. 

Deia

eLgeTa odol-ateratzeak
Urteko bigarren eta azken hitzor-
dua izango dute odol-emaileek 
Elgetan. 
azaroaren 22a, martitzena, udaletxean, 
18:00etan.

iZen-eMaTea

areTxabaLeTa Murrukixoren 
irteerarako izen-ematea
Mendi irteera antolatu du Murru-
kixo Mendizale Elkarteak aza-
roaren 27rako, domeka (08:00). 
Araba eta Errioxa aldera joko 
dute ibilalditxoa egitera, eta men-
dian ibili ostean upategi batean 
bazkalduko dute. Izena emateko 
Murrukixoren egoitzara jo behar 
da martitzenean (19:00-20:00); ize-
na emateko azken eguna azaroa-
ren 22a izango da. Autobusaren 
prezioa 15 euro da. 
azaroaren 22a, martitzena, murrukixoren 
egoitzan, 19:00etan.

LehiakeTak

eSkoriaTZa Film laburren ii. rallya
Film laburren Ti-Tau! rallya 
egingo dute zapatuan. 09:30etik 
10:00etara gaiak banatuko dituz-
te Ibarraundin. Lanak 19:00etan 
aurkeztu beharko dituzte parte
-hartzaileek. Eskoriatzako Ein-
geinke! ekimenak antolatu du, 
aurten bigarren aldiz. 
azaroaren 19a, zapatua, ibarraundin, 09:30ean.

astenaGusiaeus

arraSaTe ekin emakume elkartea
Arrasateko Ekin Emakumeak elkarteak azken 100 urteotako 
emakumeen jantzi tradizionalen gaineko ikastaroa antolatu 
du. Tailer teoriko eta praktikoa izango da. Jantzi tradiziona-
letan aditua den Ane Albisu Iriarte izango da hizlaria.
eguaztena, kulturaten, 18:00etan.

MuSika

bergara Txapa irratiak, denboraldi 
berriaren aurkezpen kontzertua
Txapa Irratiaren denboraldi 
berriaren programazio aurkezpen 
kontzertua izango da. Petti bakar-
lari beratarra izango da gazte-
txeko agertokian. Kontzertua 
zuzenean entzuteko aukera izan-
go da Txapa Irratiaren bidez.  
azaroaren 18a, egubakoitza, gaztetxean, 
19:30ean.

oñaTi Sumision city blues, antton 
tabernan
Bluesa, funka, rocka eta punka 
jorratzen dituen taldea da Sumi-
sion City Blues. Esperientzia 
handia duten musikariak dira: 
besteak beste, Obligaciones, Sexty 
Sexers eta Los Padrinos taldeetan 
ibilitakoak. Agertokian dena 
ematen duen taldea, izerditan 
bukatzeko aproposa.
azaroaren 18a, egubakoitza, antton tabernan, 

20:00etan.

oñaTi ganbara Txikikoen 
kontzertua
Kantu tailerreko taldeek, Gan-
bara Txikitxoak, Ganbara Txikik 
eta Ganbara Gaztek Santa Zezi-
liaren omenezko kontzertua egin-
go dute.  
azaroaren 19a, zapatua, santa ana antzokian, 
19:30ean.

anTZuoLa enkore eta irrintzi 
Independentzia Eguna ospatuko 
dute antzuolarrek zapatuan; egun 
osoko jaiaren ondoren, gauean 
kontzertuak izango dituzte gaz-
tetxean: Enkore eta Irrintzi taldeek 
jardungo dute taula gainean. 
azaroaren 19a, zapatua, gaztetxean, 22:30ean.

araMaio Txistularien kalejira
Txistularien kalejira. 
azaroaren 20a, domeka, herrian zehar, 
10:00etan. 

arraSaTe herri kantaldi irekia 
Portaloi taldearen eskutik, beti-
ko kantuak abestu eta ezagutzen 
ez dituzunak eta modan daudenak 
ikasteko aukera ona. Belarri finik 
ez da beharrezkoa.  
azaroaren 20a, domeka, kulturateko areto 
nagusian, 18:00etan.

bergara Pete ross australiarraren 
kontzertua
Pete Ross musikari australiarra 
folk eta country estiloetan aritu 

izan da urte askoan. Europan 
bira egiten dabil eta Estatuan 
egingo dituen bi kontzertuetako 
bat izango da Bergarako gazte-
txekoa. Gitarra soinuei eta aho-
tsari laguntzen kalitatezko beste 
b i  mus ika r i  i z ango  d i t u 
ondoan. 
azaroaren 21ean, astelehena, bergarako 
gaztetxean, 20:00etan.

oñaTi Musika eskolako folk 
taldearen kontzertua
Santa Zeziliaren omenez egingo 
dute kontzertua Foru plazan. 
Saioaren ondoren, txokolate-jana 
egingo dute musika eskolako 
ikasle guztiendako gaztele-
kuan. 
azaroaren 22a, martitzena, herriko plazan, 
17:30ean. 

anTZerkia

arraSaTe 'La revoltosa' zarzuela
Izaskun Murgia elkarte lirikoak 
La Revoltosa sainete lirikoa aur-
keztuko du. Jose Lopez Silva eta 
Carlos Fernandez Shaw-ren libre-
toan oinarrituta eta Ruperto 
Chapiren musikarekin. Hilaren 

19an, 26an eta 27an ere eskainiko 
dute ikuskizuna. 
azaroaren 18a, egubakoitza, amaia antzokian, 
20:00etan.

areTxabaLeTa 'amores y 
desamores' antzezlana
Ireki teatro taldeak eskainiko du 
Amores y desamores antzezlana 
Emakumeen Aurkako Indarke-
riaren Kontrako Egunaren buel-
tan. Sarrera 4 euro da. 
azaroaren 21a, astelehena, arkupeko zaraia 
aretoan, 19:00etan. 

areTxabaLeTa goio arrietaren 
bakarrizketa
Goio Arrieta eskoriatzarrak Sus-
traiak han dituenak bakarrizke-
ta eskainiko du Arkupen. 
azaroaren 23a, eguaztena, arkupeko zaraia 
aretoan, 19:30ean..

oSPakiZunak

eLgeTa gaztaina-erre jana
Maala guraso elkarteak antola-
tuta. Eskolako umeak, irakasleak 
eta gurasoak. 
azaroaren 18a, egubakoitza, herriko plazan, 
15:00etan.

bergara bergarako goxoen 
dastatzea
Bergarako goxoen dastatzea egin-
go dute Munibeko karpan Ber-
garako musika eskolako taldeen 
zuzenekoekin. 
azaroaren 19a, zapatua, munibe plazan, 
19:00etan.

oñaTi Meza eta bazkaria
San Martin egoitzako egoiliarrek 
egun berezia ospatuko dute zapa-
tuan: meza esango dute 13:00etan 
eta 14:00etan bazkaria egingo 
dute senitartekoekin. 
azaroaren 19a, zapatua, san martin egoitzan, 
13:00etan.

anTZuoLa independentzia eguna
Herritarren arteko pintxo lehia-
keta; trikipoteoa 14:00etan; baz-
karia frontoian. Ondoren, jolasak 
eta txaranga herria alaitzeko. 
Bukatzeko, kontzertuak gazte-
txean. 
 azaroaren 19a, zapatua, herrian, 12:00etan.

ikuS-enTZuneZkoak

anTZuoLa 'nagore' dokumentala
Bideberri mankomunitateak anto-

latuta Nagore film dokumentala 
eskainiko dute Olaranen. Ondo-
ren, eztabaida gidatua egingo 
dute. 
azaroaren 22a, martitzena, olaran etxean, 
18:30ean.

oñaTi 'alpeak denondako' antxon 
iturritzarekin
Aloña Mendiren mendi hama-
bostaldian, ikus-entzunezkoa 
egingo du hilaren 22an kultura 
etxean. 
azaroaren 22a, martitzena, kultura etxean, 
19:30ean.

oñaTi 'negu giroko eskalada' Mikel 
Saezekin
Aloña Mendiren mendi hama-
bostaldian, ikus-entzunezkoa 
egingo du hilaren 23an kultura 
etxean. 
azaroaren 23a, eguaztena, kultura etxean, 
19:30ean.

berTSoLariTZa

eLgeTa bertsolariak
Pintxo-domeka ekimenaren 
barruan Beñat Ugartetxea eta 
Aitor Urbieta bertsolariak izan-
go dira Elgetan. Tabernaz taber-
na ibiliko dira bertsolari gaz-
teak. 
azaroaren 18a, egubakoitza, tabernaz taberna, 
12:30ean.

uMeak

eLgeTa umeendako jolasak
Turismo eta Kultura batzordeek 
antolatuta. 
azaroaren 20a, domeka, lekua eguraldiaren 
arabera, 12:00etan.

anTZuoLa ipuin kontalaria: 
izaskun Muxika
Umeendako ipuinak. 
azaroaren 20a, domeka, torresoroan, 
18:00etan.

LiTeraTura

arraSaTe Patxi irurtzunen azken 
bi eleberrien aurkezpena
Patxi Irurtzun idazle iruindarrak 
bere azken bi eleberriak –¡Oh 
Janis mi dulce y sucia Janis! eta 
Dios nunca reza– aurkeztuko ditu 
Arrasateko gaztetxean. Aurkezpen 

Goiena

oñaTi Sumision city blues
Bluesa, funka, rocka eta pun-
ka jorratzen dituen taldea da 
Sumision City Blues. Musikan 
esperientzia handia duten 
musikariak dira: Obligaciones, 
Sexty Sexers, Los Padrinos 
eta beste hainbat taldetan 
ibilitakoak. Ikusleak izerditan 
jartzen dituen talde horietakoa 
da Sumision City Blues.
gaur, eguaztena, antton tabernan, 
20:00etan.

Goiena

bergara Petti
Txapa Irratiak denboraldi 
berriaren programazioa aur-
keztuko du, eta aurkezpenaren 
ondoren Petti bakarlari bera-
tarrak emanaldia egingo du 
gaztetxean. Rock eta folk doi-
nuak egiten ditu beratarrak. 
Bestalde, astelehenean, Pete 
Ross taldeak joko du gazte-
txean.
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 19:30ean.

Goiena

arraSaTe Patxi irurtzunen liburuen aurkezpena
Patxi Irurtzun idazle iruindarrak Arrasateko gaztetxean 
aurkeztuko ditu Dios nunca reza eta ¡Oh Janis mi dulce y 
sucia Janis! liburuak. Oso estilo ezberdinak dituzten liburuak 
aurkeztuko ditu Irurtzunek.
bihar, zapatua, gaztetxean, 17:00etan.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   faxa: 943 25 05 13
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t i R a- b i R a k a

MIkEl  
IrIZAr

J
oan den asteburuan 
inauguratu zen Xabi 
Oteroren erakusketa 
Arrasateko Kulturaten. 

Xabik berak aukeratutako 
argazkiak eta diseinu grafi-
koak daude ikusgai. 

Otero argazkilari hasi zen, 
duela 40 urte. Argia zuen tres-
na, euskal kultura gai nagusi 
eta gizakia helburu. Haren 
artxiboak baditu 70.000 argazki, 
milaka batzuk artelanak eta 
gehienak dokumentalak. Argaz-
kiarekin batera diseinua landu 
zuen eta harenak dira 80ko 
hamarkadan famatu ziren hain-
bat logo eta horma-irudi. 

Argazkiek eraman zuten 
liburugintzara eta baditu 200 
inguru argitaratuak. Gehienak 
euskal kulturaren bueltakoak, 
esparru bakoitzeko adituen 
testuekin. Hain zuzen, aditu 
horiekin eraiki duen sareak 
eman dio Xabiri herrigintza-
rako sekulako tresna. Puntan 
ibili da Praileaitzeko altxorra 
gordetzeko borrokan eta hark 
bultzatu du berriki EHUn egin 
den jardunaldi bat euskaldunon 
jatorriaz. Izan ere, azken gai 
honetan dabil murgilduta Xabi 
nazioarteko ikerlari ospetsue-
kin, ea gure iraganaz dagoen 
hipotesi interesgarri eta mese-
degarri bat berresterik 
dagoen.

Erakusketan ez dago hori 
guztia, baina bai Xabiren biho-
tza. Abenduaren erdira arte 
duzu ikusteko aukera.

Otero 
Kulturaten

a z k e n  b e R b a

SUKALDE BAT 
EROSTEAGATIK
abenduaren 31 baino lehenago

GARBIGAILUA ETA 
LEHORGAILUA

Promozio hau ez da bateragarria beste eskaintza batzuekin.AZPEITIA
tel.: 943 15 05 10

ZARAUTZ
tel.: 943 89 49 99

BERGARA
tel.: 943 76 70 58

ArrItxu bArrusO  |  berGara

Nork ez ditu abestu behin edo 
behin La vaca lechera, Mi casi-
ta de papel, Tiro-liro eta Mus-
tapha abesti itsaskorrak. 

Gehienak ere 40ko hamar-
kadako abestiak izan arren, 80ko 
hamarkadan egin ziren ezagun; 
hobeto esanda, Radio Topolino 
orkestrak egin zituen ezagun. 
Bada, asteon, hil egin da Radio 
Topolino orkestrako abeslari 
eta aurpegi Joaquin Laria.

Akaso, askok eta askok jakin-
go ez dutena da aipatutako abes-
ti horiek guztiak eta beste asko 
ezagun egin zituen ahots dotore 
hura Bergaran jaio zela 1932an, 
gaur egun Udal Pilotalekua 
dagoen inguruan lehen zegoen 
Iritza baserrian, hain justu ere.

musikari eskaini zion bizitza 
Lariak txikitatik erakutsi zuen 
musikarako zaletasuna eta abi-
lezia. 8 urterekin Zumarragako 
Udal Musika Bandako kide zen, 
Jesus Gonzalez Bastidaren zuzen-
daritzapean. 

Urte batzuk geroago Madri-
lera joan zen eta bertan egin 
zuen musikari ibilbidea. Hain-
bat taldetan parte hartu eta gero, 
80ko hamarkadan egin zen fama-
tu Radio Topolino orkestrarekin. 

Kin Laria deitzen zioten eta El 
diluvio que viene (1977) eta Evi-
ta (1980) musikal famatuetan 
parte hartu zuen; azken horre-
tan, Paloma San Basilio izar 
zuela. 

Beste bitxikeria bat ere ezku-
tatzen du Bergaran jaiotako 
abeslariaren ibilbideak. Kin 
Laria izan zen Realaren ereser-
kiari ahotsa ipini ziona. Txuri
-urdin ospetsuaren ahotsa, bes-
teak beste, hamabostean behin 
Anoetan entzuten dena, Joaquin 
Lariaren ahotsa da. Joan den 
arren, hortaz, haren ahotsak 
gurekin jarraituko du urte 
askoan.  Joaquin Laria, 80ko hamarkadako argazkian.  |  'ariz-ondo' aldizkaria

Radio topolino orkestra.  | Goiena

Hil egin da bergaran jaio zen radio topolino orkestra famatuko abeslari joaquin laria

'la vaca lechera' eta halako kantuekin egin zen ezagun eta realaren ereserkiari ahotsa ipini zion

Topolinoren eta realaren ahotsa
b u k at z e ko


