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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

asteleheneko 'goiena' papera etxean jasotzea
Pendrive bat opari eta birendako bazkaria zozketan
4.000 bazkide ditu egun goiena klubak, oraingoz

goiena klubeko 
bazkide egitea, 
abantailak eta 
dirua aurreztea

jOkIN bErEzIArtuA  |  

arrasate

Duela bi urte pasatxo 
abian jarri zen Goiena 
Kluba izeneko gurpilak 
gero eta erritmo biziagoa 
darama, Debagoienean zehar 
dituen 4.000 bazkideei ahalik eta 
zerbitzu osatuena emate aldera. 
4.000 gara, baina gehiago izan 
gura dugu, eta, horregatik, hel-
tzear daudenei erraztasun eta 
abantaila guztiak eman gura diz-
kiegu. 

Hasteko, orain bertan bazki-
de egiten direnek Goiena Komu-
nikazio Taldearen pendrive bat 
jasoko dute opari. Eta hori gutxi 
balitz, gurekin bat egitea eraba-
kitzen dutenek zozketa paregabe 
baten sartzeko aukera izango 
dute: Getariako Astillero jatetxean 
bi lagunendako bazkaria eta herri 
bereko Balentziaga museorako 
bi lagunendako sarrera. 

Bazkidetzea, ezin errazago 
Eta zer egin behar den bazkide 
egiteko? Oso erraza da, hainbat 
modu daude: 943 25 05 05 telefo-
nora deituta, www.goienakluba.
com webgunean eskaera orria 
beteta, kluba@goiena.com helbi-

de elektronikora mezua bidalita 
edo Goiena Komunikazio Taldea-
ren edozein ordezkaritzatara 
joanda. 50 euro da urteko kuota, 
eta, beraz, azkar asko amortiza-
tzen den ordainketa da.  

Prozesu azkar baten ostean 
Goiena Klubeko bazkide egiten 
denak honako abantailez goza-
tuko du: asteburuak Debagoie-
nean eman duenaren berri iza-
teko asteleheneko Goiena pape-
ra etxean bertan jasotzea, www.
goiena.net webgunetik PDF for-
matuan deskargatzeko aukera, 
baita hainbat zozketa eta pro-
moziotan parte hartzeko ere. 
Goiena Klubeko txartela erabiliz 
hainbat negoziotan deskontuak 
izan daitezke; deskontu zehatzak 
hemen daude ikusgai:        www.
goienakluba.com. 

Bi urte, eta aurrera begira
Bada, Goiena Komunikazio Tal-
deko publizitate saila gustura 
dago duela bi urte ereindako 

haziak ematen dabilen 
fruituekin. "Balorazioa 
positiboa da eta orain 
arteko 4.000 bazkideek 
ere horrela esan digute", 
adierazi dute. 

Orain, fruituok hazten segi 
dezaten lanean dihardute: "Eskain-
tza erakargarriak lortzeko lan 
egiten segituko dugu".

Denetariko erabiltzaileak
Bazkide berriak eta aspaldikoak batu ditugu

"Oso ondo dago, 
gomendatzen dut"
Floren Aranak ez die Goiena 
Klubeko zozketei hutsik egiten. 
Eta beraz, hainbat sari irabazi 
izan ditu: bideokamera, LTDa, 
puzzlea, zinemarako sarrerak... 
Oso pozik dago klubeko kide 
izateaz, eta bertakoei lagundu 
egin behar zaiela uste du. 
Edonori gomendatzen dio: 
"Urtean 50 euro bakarrik dira. 
Zalantza barik, merezi du". 

floren arana
hainBat sari iraBazitakoa

j.B.

jokin Bereziartua

"Astelehenekoa jasotzeko egin nintzen"
Duela bi hilabete inguru egin zen Goiena Klubeko bazkide. Klubeko 
kide egitea erabaki zuen batez ere asteleheneko Goiena papera jaso 
eta asteburuan gure bailaran gertatu denaz informatuta egoteko. 
Bazkide egiteko prozesua oso azkarra izan zela dio. Txartelak ematen 
dituen abantailen berri eman zioten, baina oraindik ez du erabili. 

Unai gisasola | Bazkide Berria
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Orain bertan bazkide egiten direnek Goienako 
Komunikazio Taldearen pendrive bat jasoko dute 
automatikoki. Eta ez hori bakarrik: bazkide berriak 

Getariako Astillero jatetxe 
ospetsuan bi 

lagunendako bazkari 
bat eta herri bereko 

Balentziaga 
museorako bi 
sarrera irabazteko 
zozketan sartuko 

dira. Oso erraza da 
Goiena Klubeko 

bazkide egitea, 
hainbat bide daude: 
www.goienakluba.

com helbidean eskaera orria betez, 943 25 05 05 
telefonora deituz, edo kluba@goiena.com mezu 
bat bidalita. Goienako edozein ordezkaritzatara 
joanda ere badago aukera. 

Getariako Astillero jatetxea eta Balentziaga museoa.

Berriendako, pendrive bat eta zozketa

"Ordaindu 
beharreko 50 
euroak erraz 
amortizatzen 
dira"
goiena klubaren txartelak 
eskaintzen dituen abantailak 
kontatu dizkigu Mireia larraña-
ga goiena komunikazio talde-
ko zuzendari komertzialak.
zergatik egin behar gara 
goiena klubeko bazkide?
hiru dira arrazoiak. Batetik, 
goiena klubeko txartelak berak 
eskaintzen dituen abantailak 
daude. negozio ezberdinetan 
hainbat deskontu eskaintzen 
ditugu; adibidez, gasolindegian 
deskontua. eta gainera, zoz-
ketetan parte hartuz hainbat 
opari banatzen ditugu: kultura 
ekitaldietarako sarrerak, neka-
zari turismoetan egonaldiak, 
otarreak, liburuak, arropak, 
telebistak... horrez gain, goie-
nako hedabideetan eskela eta 
sailkatuetan deskontuak egiten 
ditugu. Beraz, txartela erabiltzen 
bada, urtean ordaindu beha-
rreko 50 euroak erraz amorti-
zatzen dira. 
Arrazoi bakarra aipatu duzu. 
Ez ziren hiru arrazoiak?
Bai. klubeko kide egiten dire-
nek asteleheneko Goiena pape-
ra jasoko dute etxean, dega-
boienean asteburuak eman 
duen guztiarekin. 
eta azkenik, ezin dezakegu 
ahaztu goiena klubeko kide 
egiten diren guztiek laguntzen 
dutela gurea moduko euska-
razko komunikazio proiektu bat 
sendotzen. 

mireia larrañaga 
zuzendari koMertziala

M.l.

"txartelak hainbat 
deskontu eskaintzen 
ditu negozioetan" 

Laguntzaileak, ezinbesteko zutabe
txartelaren abantailez gozatzeko aukera zabalaren barruan, adibide bi

jokin Bereziartua

"Bezeroak erakartzeko 
egin ginen laguntzaile"

Bergarako zurradero kalean dauden gaes eta 
Multipoticas denden arduraduna den jon 
larrañagak duela urtebete erabaki zuen goie-
na klubeko laguntzaile egitea.
zergatik erabaki zenuen goiena klubeko 
laguntzaile egitea?
Bezero gehiago erakarriko genuela uste genuen 
eta horregatik egin ginen goiena klubeko 
laguntzaile. klubeko bazkide direnak etortzen 
dira eta erabili egiten dute txartela. 
hori bai, aitortu beharra dago Bergaran arra-
saten baino gehiago erabiltzen dela txarte-
la. 
ze abantaila eskaintzen dituzue?
gaes entzumenerako dendan %10eko des-
kontua eskaintzen dugu eta optika-dendan, 
berriz, %15eko deskontua. oso pozik gaude 
goiena klubeko kide egin izanaz. 

jon larrañaga 
gaes eta MultioPticas

j.B.

"Bailaran ezagutzera 
eman nahi genuen"

aretxabaletako Mitarte kalean dagoen txiki 
zoo animalia-denda eta ile-apaindegiko jose 
luis galindok dioenez, urtebete daramate 
goiena klubarekin kolaboratzen.
zer dela-eta erabaki zenuten goiena klu-
barekin kolaboratzea?
Bailara osoan gure burua ezagutzera eman 
nahi genuen. horrez gain, bertako ekimen 
batean laguntzea beti dago ondo eta horre-
gatik pentsatu genuen bat egitea. 
zein abantaila eskaintzen du txiki zoo 
dendak goiena klubeko txartelarekin?
Bezero finkoendako dira abantaila nagusiak. 
txakurrendako ile-apaindegi zerbitzuan, adi-
bidez, seigarren zerbitzua doan egiten dugu. 
urte osoko bisitak hartzen dira kontuan. Bes-
talde, animaliendako zenbait osagarritan 
%50erainoko deskontuak egiten ditugu. 

jose lUis galindo
txiki zoo

j.B.

"Aproposena da 
euskara ikasteko"
Euskara ikastea erabaki zuen 
eta euskaraz irakurtzeko medio 
aproposena Goiena papera 
dela uste du. Internet bidez 
egin zen klubeko bazkide, 
duela bi aste. Txartelak 
ematen dituen abantailen berri 
eman diote baina kide denetik 
denbora gutxi pasa denez, ez 
du abantaila horiez gozatzeko 
aukerarik izan... oraingoz. 

paBlo Bonilla
Bazkide Berria

j.B.

"Abantailez musu 
truk gozatzen dut"
Aspaldi egin zen Goiena 
Klubeko bazkide. Gustura 
dago, eta "oso ondo" ikusten 
du abantailez gozatzeko 
aukera izatea, eta musu truk, 
gainera. Donostiako 
Aquariumera joateko eta 
gasolina botatzeko orduan 
Goiena Klubeko txartelak 
ahalbidetzen dizkion 
deskontuez gozatzeko erabili 
izan du txartela, batez ere. 

monse atxa 
zerBitzuen eraBiltzailea

Goienako pendrivea.
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www.pamiela.com

Moroak gara behelaino artean?

Joseba Sarrionandiaren liburu ezberdina. 
Bertan aurkituko dituzu pertsonaia historikoak 

eta gerla kolonialei buruzko gogoetak, aitormen 
pertsonalak eta iritzi politikoak, biografia bitxiak 

eta pasadizo sinesgaitzak, hizkuntzei buruzko ideiak... 

PAMIELA
argitaletzea

EUSKADI LITERATURA SARIA 2011 
-saiakera-

mIrEIA bIkuñA  |  arrasate

Arrasateko eta Oñatiko Zero 
Zabor taldeek eskuorriak 
banatu dituzte etxerik etxe, 
Debagoienean, atez atekoa-
ren dohainak nabarmenduz. 
Hain zuzen, PSE-EEk orain 
dela aste batzuk bailarako 
etxeetan  zaborren kudea-
ketaren eta atez atekoaren 
inguruan banatu zituen 
eskuorriei erantzuteko bana-
tu dituzte.  "Zaborraren 
kudeaketa hika-mika alder-
dikoietatik aldenduz, infor-
mazio garbia jaso eta haus-
nartzera animatzen zaituz-
tegu, gaiak eskatzen duen 
seriotasun eta sakontasuna-
rekin", diote.

sei arrazoi 
Sei arrazoi ematen dituzte atez 
atekoa sistema onena dela 
argudiatzeko: hondakinen %90 
birziklatzen dira, erraustegia 
ekiditen du, osasuna eta ingu-
rumena gehien errespetatzen 
dituen sistema da, materia 
organiko guztia batzen duen 
sistema bakarra da, lanpostu 
berriak sortzen ditu, eta siste-
marik merkeena da.

Atez atekoaren aldeko hain-
bat testigantza jaso dituzte.

atez atekoaren 
"onurak" 
nabarmentzeko 
eskuorriak

Zuberoako otarreak gura dituz-
tenek abenduaren 5a baino lehen 
egin behar dute eskaera zube-
roako.ikastola1@orange.fr hel-
bidean.  Ordainketa egiteko 
zenbakia 30350036190360056389 
da. Otarrean, ardi-esnez egin-
dako kiloko gazta bat, kilo erdi-
ko ezti potea, patea eta etxean 
egindako bizkotxoak daude, eta 
40 euro balio du.

Otarreen salmentatik batu-
tako dirua Sohütako Eperrak 
ikastolaren handitze lanak 
ordaintzeko erabiliko dute. 110 
ikaslek dihardute han.

Otarreak abenduaren 16an 
banatuko dituzte.

Zuberoako otarreak 
eskatzeko azken eguna  
abenduaren 5a da

mONIkA bElAstEgI  |  Bergara

Gipuzkoako Foru Aldundiak bizi-
kletaren erabilera bultzatzeko 
eta bidegorri sare egokia osatze-
ko politikarekin segituko du, eta 
aurten beste bi bidegorri zati 
egiten hasteko dirua bideratuko 
du, beste diru partida batzuetan 
aurreztea lortu duena aprobetxa-
tuta. 

Bidegorri tarte horietako bat 
Oñatitik Zubillagarainokoa da. 
Bidegorri hori Epele (Arrasate) 
eta Oñati arteko bidegorriaren 
zati bat da eta egiteko beste zati 
bat ere falta zaio: Zubillaga-Elo-
rregi-Epele (Arrasate), hain jus-
tu ere.

ezaugarriak 
Oñati eta Zubillaga arteko tartea 
egiteko 1.905.770 euro inbertituko 

ditu Aldundiak. Urte bukaera 
aldera hasiko dituzte lanak eta 
10 hilabetean bukatzea espero 
dute. 

Oñatiko kaskoa industrial-
dearekin eta lantokiekin lotuko 
du, Arboletako irteeratik Zubi-
llaga auzoraino. Hala, eguneroko 
erabilerarako garrantzitsua iza-
tea espero du Diputazioak. 

Hain zuzen, 3,9 kilometro 
luze eta 3,5 metro zabal izango 
da, eta, erabilerari dagokionez, 
bizikletek eta oinezkoek erabi-
lera partekatua izango dute, eta 
zenbait tokitan  ibilgailu-zirku-
lazioarekin erabilera mistoa ere 
izango du. Horrez gain, argiteria 
izango du. 

Zubillaga-epele tartea 
Zubillaga eta Epele arteko zatia-
ri dagokionez, esleipena egiteke 
dago. Gauza batzuk egin dira 
(beste proiektu batekin elkarlo-
tuta zihoalako), baina gauza asko 
falta dira eta itxita dago, arris-
kutsua delako. Zati hori egiteko 
1,9 milioi behar dira, 2012ko 
aurrekontuan aurreikusita dago 
eta Aldundiaren planetan lehen-
tasuna du. Esleipena egindakoan, 
zortzi bat hilabete beharko dira 
bukatzeko.

oñati-Zubillaga bidegorria 
egiten hasiko dira laster
aldundiak 1.905.770 euro bideratuko ditu lanotara

Zubillaga-Epele zatiko lanak esleitzeke egon arren, 2012an egingo dira.  |   goiena

eneko azkarate

Ezker abertzaleko kideak Huhezin izan ziren astelehenean, MUko 
Eskoriatzako fakultateko ikasle eta irakasleek gonbidatuta. Paradigma. 
Euskal Herria ispiluaren aurrean izenburupean, bizi dugun aro berriaz aritu 
ziren entzule askoren aurrean.

m.b.  |  arrasate

12:00etan hasita, Pablo Ruz epai-
learen aurretik pasa ziren eguaz-
tenean, banaka,  azkeneko Korri-
kan presoen irudiekin antxintxika 
egiteagatik deklaratzera deitu 

zituzten sei debagoiendarrak. Euren 
abokatuaren galderei soilik eran-
tzun zieten, ez epaileak berak ezta 
fiskalak egindakoei ere, eta, ondo-
rioz, ordu erdi eskas iraun zuen 
guztiak. 

Seiek onartu zuten presoen 
argazkiak eraman izana, eta azal-
du zuten helburua ez zela terro-
rismoa goraipatzea, presoek Eus-
kal Herrian egoteko duten esku-
bidea aldarrikatzea baizik. 

Deklaratzera joandakoetako 
batek, Ibai Redondo bergararrak, 
esan du garbi dutela ez dela "euren 
kontrako akusazio bat", presoen 
gaia puri-purian dagoen uneotan, 
"mugimendu horren kontra egi-
teko ahalegin bat" baizik. Berdin 
esan du debagoiendarrek eraku-
tsitako elkartasunari dagokionez 
ere: izugarria izan dela, baina 
eurei emandako babesa baino 
gehiago, presoen kolektiboari 
emandakoa dela.

Epaiaren zain daude orain, eta 
etor daitekeenari buruz galdetuta 
dio oso argi dutela "epai txar bat 
etortzeko arriskua badagoela, bai-
na esperantza ere" badutela.

mobilizazioak hiru herritan 
Eguaztenean bailaran egondako 
mobilizazioei dagokienez, Antzuo-
lan, Balzers Oerlikoneko langileek 
elkarretaratzea egin zuten goizean. 
Bergaran ere jende ugari batu zen 
plazan egindakoan; baita Arrasa-
ten iluntzean egindakoan ere. 
Bergarako udalbatzak  elkartasun 
mozioa onartu zuen, gobernu tal-
dearen aldeko botoekin, EAJren 
abstentzioarekin eta PSE-EEren 
kontrakoarekin. 

eguaztenean Madrilen deklaratu ostean, 
epaiaren zain dauden sei debagoiendarrak
garbi dute epai txarra etortzeko arriskua badagoela, baina esperantza dute 

Eguazten eguerdian Bergarako San Martin plazan egindako elkarretaratzea.  |   goiatz arana

Rufi Etxeberria 
eta iñigo iruin 
Huhezin  
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Urteko azken zubia badator. Aben-
duko zubiak turista asko ekarri-
ko ditu gurera. Hori horrela, 
Debagoieneko turismo bulegoak, 
museoak eta erakusketa gelak 
gertu daude ongietorria egiteko. 
Gaurtik hilaren 11ra arte eskain-
tza zabala prestatu dute. Hurren-
go astean jaiegun asko daude, eta 
horrek aukera ematen du zubia 
antolatzeko. Hori kontuan har-
tuta, zortzi eguneko eskaintza 
prestatu dute turismo eragile 
guztiek.  

askotariko bisita gidatuak 
Bost turismo bulego daude Deba-
goienean (Bergaran, Oñatin, Aran-
tzazun, Eskoriatzan eta Leintz 
Gatzagan), eta guztiek eskainiko 
dituzte bisita gidatu bereziak. 
Guztiek zabalduko dituzte ateak 
bihartik hilaren 11ra arte, Esko-
riatzakoak izan ezik; hori hilaren 

5etik 7ra zabalduko dute. Infor-
mazio gehiago www.turismodeba-
goiena.com atarian dago.

Bestalde, turismo bulego horie-
tatik, askotariko bisita gidatuak 
egingo dituzte ia egunero: Ber-
garako erdigunea, Eskoriatzako 
erdigunea, Oñatiko harribitxiak, 
Arantzazuko santutegia, gatz 
museoa, Arrikrutz kobak eta 
Arantzazuko parketxea ezagutze-
ko bisitak, hain zuzen ere. 

Gainera, Elgetako Intxortako 
ibilbide tematikoak ezagutzeko 
irteera bi egingo dituzte: hilaren 
4an eta 18an. Izena aldez aurretik 
eman behar da derrigorrez (943 
79 64 63).

jardunaldi gastronomikoak 
Bisita turistikoez gain, baina, 
beste eskaintza batzuk ere badi-
tu Debagoieneko Mankomunita-
teko Turismo Sailak. Arrasaten 
paintball (www.arrasatepaintball.
com) eta segway ibilbideak (www.
en-medio.com) egiteko aukera 
izango dute turistek.

Azkenik, Debagoieneko IX. 
jardunaldi gastronomikoen 
barruan, bisita gidatu bereziak 
egingo dituzte: Gomiztegi baserria 
eta artzain txakurren erakustal-
dia delako bisita egingo dute 
hilaren 4an eta 11n eta Iturriko 
gatza mahaian gozo delakoa gai-
nerako egunetan. 

abenduko zubirako eskaintza zabala 
prestatu dute turismo bulegoek
Bisita gidatuak, erakusketak eta museoetara bisitak antolatu dituzte gaurtik

datUa

Horiek dira Debagoienean 
dauden turismo bulegoak. 
Zubirako guztia prest dute.

5
turisMo Bulego

Barrenetxea 
farmazialaria 
omendu dute

goiena

Gipuzkoako Farmazialarien 
Elkargoak Jabier Barrenetxea 
omendu du. 37 urtez (apirilaren 
1era arte) Oñatiko Kale Zaharreko 
Barrenetxea botikako titularra izan 
da. Soraluzen jaio zen, 62 urte ditu 
eta hiru seme-alabaren aita da.

m.b.  |  oñati

Oñatiko Elkar Heziko zuzenda-
ri Juankar Olaeta Gipuzkoako 
Kristau Eskolako presidente 
aukeratu dute. Aurrerantzean 
egin beharko duen lanaren gai-
nean galdetu diogu.
gipuzkoako kristau Eskolako pre-
sidentea zara.
Hala da. Orain arte presidente 
izan denak eta zuzendariak gal-
detu zidaten ea onartuko nukeen 
nire hautagaitza aurkeztea. 
Baietz esan nuen, eta ondoren, 
zuzendarien biltzarrak bozkatu 
eta onartu egin zuten.
zer lan egin beharko duzu aurre-
rantzean?
Eguneroko lanarekin segituko 
dut. Bi orduko eskolak ematen 
diet Batxilergoko ikasleei eta  
gainerakoetan zuzendari jardu-
na egiten dut. Presidente izateak, 
hortaz, ez dit lan karga handi-
tuko.

Alde handiena arduretan 
antzemango dut. Presidente iza-
teak bi ardura dakar: ordezka-
ritza instituzionala, beste era-
kunde edo elkarte batzuen 
aurrean; eta hilean behin Lurral-
de Historikoetako kristau esko-
letako presidenteekin bilera: 
deialdia egin, bilera prestatu 
eta aurkeztu... Gainera, Gipuz-
koako presidente naizenez, auto-
matikoki Euskadiko Kristau 
Eskolako zuzendaritza batzor-

deko kide ere banaiz, eta horrek 
beste bilera bat eskatzen du 
hilero.
zenbat urtetarako hartu duzu 
kargua?
Lau urtean behin berritzen da. 
Dena den, Gipuzkoako Kristau 
Eskolako presidente izateko  
derrigorrezkoa da ikastetxe 
bateko zuzendari titularra izatea. 
Hori horrela, hurrengo lau urtee-
tan zuzendari kargua utziko 
banu, presidente kargua ere utzi 
beharra izango nuke.
zenbat pertsona bateratzen ditu 
kristau Eskolak?
EAEn 100.000 ikasle, 7.000 lan-
gile eta 4.200 ikasgela ditu Kris-
tau Eskolak. Gipuzkoan 54 kris-
tau eskola daude. Azkenik, 
Oñatiri dagokionez, 0-18 urte 
arteko 500 ikasle ditugu eta 
horiekin lan egiten 54 irakasle. 
Guztira, 350 bat familia ditugu 
gurekin.

Datu horiek erakusten dute 
ze garrantzia duen Kristau Esko-
lak hezkuntzan. Horrek guztiorrek 
ardura berezia sortzen dit.

Juankar olaeta | gipuzkoako kristau eskolako presidentea

"Lana baino gehiago, 
ardurak ekarriko dizkit 
presidente karguak" 

Juankar Olaeta, Elkar Hezi ikastetxearen sarreran.  |   Mireia Bikuña

juankar olaeta aukeratu dute lau urterako, eta 
elkar hezin duen lanarekin bateratuko du

"kristau Eskolako 
presidente kargua 
lau urtean behin 
berritzen da"

m.b.  |  arrasate

MUko Ingeniaritzako azken urte-
ko bi ikaslek, Julen Joseba Maes-
trok eta Beñat Mitxelenak, Get 
Up Orona lehiaketan lehen eta 
bigarren sariak irabazi dituzte. 

lan baliagarriak 
Maestrok Igogailuan argiztapen 
eraginkorrerako modu berriak 
lanagatik jaso du proiektu onena-
ren saria –1.500 euro–. Proiektua-
ren helburua argiztapen-erantzun 

berriak ikertzea izan da. Ikerketan, 
ingurumen irizpideak aintzat har-
tu eta argiztapen-intentsitatea 
simulatzeko erremintak erabili 
dira. Proiektuaren ezaugarri nagu-
sia da oso praktikoa dela eta lor-
turiko emaitzak oso baliagarriak 
izan daitezkeela. 

Beñat Mitxelenak, berriz, TPU/
Galdaketako kontaktu bat balioz-
kotzeko teknika esperimentalen 
garapena izeneko lanagatik jaso 
du 1.000 euroko bigarren saria. 
Kablearen azalaren eta igogailu-
ko polearen arteko itsaspen-neu-
rria ikertu du, kable-polea arteko 
itsaspen-maila bera bermatuko 
duten tamaina txikiagoko poleak 
garatzeko helburuarekin, eragin-
korragoak diren tamaina txikia-
goko makinak erabiltze aldera.

Sari horiek joan zen urtean 
sortu zituen Oronak, ikerketa 
sustatzeko asmoz, eta unibertsi-
tateko karrera amaitzen duten 
gazteei dago zuzenduta. Ikertzea 
xede duten eta garraio bertikala-
ren, hiriko mugikortasunaren eta 
eraikinen kudeaketa energetikoa-
ren arloan berritasunak aurkezten 
dituzten proiektuak saritzen 
dira.

Muko bi ikasle saritu dituzte    
'get up orona' lehiaketan  
julen joseba Maestrok lehen saria irabazi du eta 
Beñat Mitxelenak, bigarrena

MUko ikasleak hirugarren sarituarekin.  |   goiena
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oJd erakundeak ikuskatutako astekaria.

kOMuNikaZiO talDea

LaguntzaiLeak

EuskArAzkO hEdAbIdE Ez publIkOAk

e d i t o r i a l a

Euskarazko hedabideek erakundeen konpromisoa behar dute

B
ederatzi hilabete badira euskarazko hedabide ez publi-
kook agerraldi publikoa eta kanpaina bateratua egin 
genituela, hiru helburu nagusirekin:

 1-Sektorearen estrategikotasuna eta beharra 
azpimarratzea. Komunikazioaren eta hizkuntz normalizazioaren 
ikuspegitik ez ezik, ekonomia ikuspegitik ere estrategikoa eta 
garrantzi handikoa den sektore bati buruz ari gara hitz 
egiten.

2-Erakunde publikoei sektorearekiko konpromiso handiagoa 
eskatzen zitzaien, publizitate-inbertsio, bestelako inbertsio eta 
laguntza handiagoak, gaurtik bertatik hasita.

3-Horretaz gain, sektoreak egoeraren analisia egin eta analisi 
horretatik abiatuta ildo nagusiak erakundeekin lantzen hasteko 
konpromisoa hartu zuen.

2012. urtea ate-joka dugu, eta erakundeetatik sektoreari 
begira jasotzen ari garen mezuak kezkagarriak dira, ikaratzeko 
modukoak.

1-2012rako aurrekontu proposamenean jasota daudenak 
betetzen badira, Nafarroako Gobernuak euskarazko hedabideentzako 
zituen diru laguntzak ezerezean dira, 2012ko aurrekontuetatik 
erabat desagertuko da hedabideetan euskara sustatzeko diru 
partida. Gainera, 2011ko bigarren epealdiko laguntzak desagertzeko 
arriskua ere handia da.

2-Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako aurrekontuak onartzen 
badira, erakunde horrek aurten baino 400.000 
euro gutxiago bideratuko ditu 2012an hedabideen 
diru laguntzetara. 

Urteetan, Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu 
orokorrak goraka joan direnean, euskalgintzara 
eta euskarazko hedabideetara bideratutako diru 
sailak ez dira handitu; orain, aurrekontuetan 
estutasunak sortu direnean, ez dago gupidarik: 
lehendik estu dabilen sektore bati are kalte 
handiagoa egiteko aukera zabalduko da.

3-Gipuzkoako Foru Aldundiak 2011ko diru sailari eustea 
aurreikusi du –aurreko bi urteetan asko jaitsi da diru sail hori, 
eta ez du handituko–. Bizkaiko Foru Aldundia da 2012rako bere 
aurrekontuetan diru saila handitzea aurreikusi duen bakarra 
–47.500 euro gehiago, %12ko igoera.

4-Eta zer esanik ez Iparraldeari buruz, non euskaldun hiztunen 
galera bizkorra (hizkuntza politika publiko baztertzailearen 
ondorioz) anbiziorik gabeko hizkuntza politika batekin paraleloan 
doan. Enpresa pribatuek euskarazko hedabide berriak sortzen 
dituzten bitartean, laguntza publikoak oraindik geldialdi berean 
mantentzen dira eta, aldi berean, botere publiko gehienek ez 
dituzte kontuan hartzen euskarazko hedabideak beren publizitate 
kanpaina ordainduetan.

Jakitun gara sektorearen etorkizuna gure lanaren baitan 
dagoela nagusiki. 

Guk geuk ere aztertu behar ditugula gure indargune eta 
ahuldadeak, sektorean elkarrekin jardunda errazagoa izango 
zaigula garai zail honi aurre egitea. 

Zeregin horretan ari gara hilabete hauetan eta laster batean 
gure hausnarketa instituzioetako arduradunekin partekatu ahal 
izango dugu. Baina argi dugu aurrera egiteko ezinbestekoa 
dugula erakunde publikoen laguntza handiagoa, eta hori ari 
gara aldarrikatzen une honetan.

Gaur egungo erakunde publikoen dinamikak ez du asko 
laguntzen bide horretan, eta ezin dugu isilik 
geratu ikusten dugunean euskarazko hedabideen 
sektoreak ez duela erakunde publikoen 2012ko 
aurrekontu proposamenetan behar eta merezi 
duen trataera jasoko, ustez denen begietara 
sektore ezinbesteko eta estrategikoa izan arren. 
Horregatik, erakundeei publikoki eskatzen 
diegu gaiaren garrantzia kontuan hartzeko eta 
aurrekontuak ahalik eta gehien egokitzeko, 
partidak handituz.

"Orain, berriz, 
aurrekontuetan 
estutasunak sortu 
direnean, ez dago 
gupidarik"

O
raindik gogoan dut osabak lehen 
lana izan zuen garaia, Enpresa
-ikasketak aise gainditu ostean. 
Familiako lehen  unibertsitate

-lizentziaduna zen eta guraso, anai-a-
rreba eta gainerako familiakoek mires-
penez begiratzen genion.

Logikoa denez, bere curriculumari 
esker berehala izan zuen lana. Hala 
ere, zapatuetan bisita egitera joaten 
nintzaionean, liburuei itsatsita ikusten 
nuen. Eta egun ere, hala segitzen du.

Zergatik segituko du horren gogor 
ikasten?, galdetzen nion neure buruari, 
EGBko ikasle nintzen garaian. Dena 
dauka: ikasketak, lana... esaten nion 
neure buruari. Bada, denborak eta 
errealitateak eman didate erantzuna: 
pertsona moduan hazi, autoerrealizatu 
eta, zeharka, enpleguari eustea berma-
tzeko.

Bizi dugun egoera ekonomikoan, 
gure lan-katalogoan berba eta egoera 
traumatiko berriak sortu dira: EREak, 
kaleratzeak, morositatea, ajusteak, 
enpresen itxierak, eta abar. Guk geuk 
daukagun kapital kognitiboa baliatu 
behar dugu lanlekuan, eta, hain zuzen, 
ezin gara titulazio bat edukitzera muga-
tu. Lanpostu bat izatearen arduradun 
bakarrak gu geu gara, langileok. Guk 
geuk zaindu eta mimatu behar dugu 
gure gaitasun profesionala.

Horregatik, aurrenak izan behar 
dugu lantokietan formazioa eskatzen; 
izan ere, horrek egingo gaitu lehiako-
rrago, eraginkorrago. Ze enpresak gura 
du hain giza-kapital handia galdu? Are 
gehiago, beste enpresa batzuek gure 
gaitasunetan jarriko dute arreta, gai-
tasunok atseden barik elikatzen ibili 
bagara.

Ikasgelak ez dira uzten titulazioa 
lortuaz bat. Haietara itzuli behar dugu, 
eta gure eguneroko zereginetan integra-
tu; izan ere, hala, gure autoestimua hazi 
egingo da eta gure konfiantzak, edozein 
egoeraren aurrean, gora egingo du. Bizi-
tzan, kirolean bezala, prestakuntza gehien 
zaintzen duena urrunago iristen da eta 
asebetetasuna lortzen du.

Ikasgelara 
bueltatu beharra

"Aurrenak izan behar 
dugu lantokietan 
formazioa eskatzen"

z a b a l i k

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

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

m a r r a z k i z
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Arrasateko 
ospitalea
gillermo Azkarate
Bergara

Dena hasi zen txorkatila hautsi 
eta urgentzietatik sartu 
nintzenean. Ez nekien apurtuta 
nuenik, are gutxiago 24 egun 
luze bertan igaroko nituenik, 
sekula ospitale baten egon gabe 
nengoen; 24 egun bertan egon 
naiz euren faboreari esker.

Ez dakit zein den euren 
aurrekontua, ezta aurreratua 
den edo ez instrumentala, baina 
eman didaten eta jendeari 
ematen dioten tratua ezin hobea 
da, atentzio eta gertutasunez 
betea. 

Konturatu nintzen han 
zegoen jendea –gaixoak– oso 
garrantzitsua zela; entzun dut: 
"Ondo lo egin duzu?"; "Minik 
baduzu?"; "Ez pasatu minik, eta 
horrela bada, deitu, horretarako 
gaude eta…". Hitz hauek ez dute 
zerikusirik aurrekontuarekin 
eta teknikarekin, pertsonekin 
baizik, hau azpimarratu nahi 
dut. Oso-oso garrantzitsua da.

Sendagile batek niri 
esandako hitz hunkigarriak 
hemen: "Zure arazoak konpondu 
arte, guk zainduko zaitugu". 

Gertukoak, benetan gertuko 
hitzak esan zizkidan sendagile 
hark! Denoi: eskerrik asko!

Kantu bila galduta 
Nuria bernardo
gasteiz

Igande arratsaldean Donostian 
izan ginen, Antzoki Zaharrean, 
Euskal Kantu Txapelketaren 
Gipuzkoako azken saioan. 
Ikuskizun ederra, zinez, 
gaztetxo mordoxka bat taula 
gainean bere onenak ematen.

Han mundu guztiak eman 
zuen maila, kantari, musikari, 
teknikari, aurkezle zein 
entzuleek. Salbu eta, gure uste 
apalean, araudiak eta 
epaimahaiak.

Araudiak kale egin zuen, 
hala iruditu zitzaigun behintzat, 
kantariren bati musikaz 
laguntzen helduren bat ikusi 
genuelako, beste batzuek beren 
tresna jo, edo beren adineko 
musikarien laguntza baino izan 
ez zuten bitartean. 

Bestetik, pertsona berberek 
maila batean baino gehiagotan 
parte hartu zuten; hau da, 
hasieran bakarlari gisa eta gero 
bikotean, edo lehen bikote gisa 
eta ondoren talde modura.

Promiskuitate horrek ez 
zirudien parte onekoa, eta 
halaxe agertu zen gero sarien 
garaian.

Saritutakoen izenak azaldu 
zirenean, gu haluzinazio baten 
pean ginela pentsatu genuen, gu 
balkoian geundenez 
epaimahaikoek beren lekutik 
beste ikuspegi bat izan zutela, 
beste saio bat ikusi zutela 
alegia. Iritzi estetiko edo 
musikalak albo batera utzita 
ere, kantari gaztetxoen 
promozioa egin nahi duen 
txapelketa batean, zer zentzu 
dauka banatzeko dauden zazpi 
sarietatik hiru pertsona berei 
ematea?

Antolatzaileari, Kantuzaleen 
Elkarteari, araudia berrikusteko 
eskatu nahi diogu, horrenbeste 
gaztetxoren ilusioak ez du 
merezi halako azken gaiztorik.

Iban Altuberen 
oroimenezkoa
markel Irizar
(iban altuberen oroimenezko mendi 
martxako antolakuntzaren izenean)
oñati

Pasa den igandean Oñatin, Iban 
Altuberen omenez egin zen 

mendi bizikleta martxan, 
merkurioak 4 gradu eskas 
markatzen zituen arren, mendi 
bizikleta, kirola, eta Iban bera 
maite genuenon 
gertutasunarekin berotu zen 
eguna.

Haur, gazte, guraso eta  
txirrindulari ugarik parte hartu 
zuten Oñatiko txoko eta 
bazterretan antolatutako 
martxetan, eta amaieran 
guztiok herriko plazan elkartu 
ginen, hainbat saltsatako 
perrexila izan zen Ibani merezi 
zuen omenaldi beroa 
eskaintzeko.

Hau dena ez zen posible 
izango Sarriegi, Kaiku, Baque 
Kafeak, Zurich, Mugarri, 
Codorniu eta Lizarralde Kirolak 
bezalako etxeek lagundu izan ez 
baligute. Ezta Oñatiko Udalaren 
eta Aloña Mendiren 
erraztasunei esker izan ez 
balitz. Baina, batez ere, trabesia 
honen arrakasta, bertara 
gerturatu ziren bizikletazale eta 
lagunen babesak egin zuen 
posible.

Horretxegatik, Iban 
Altuberen lagunen izenean, 
gure eskerrik beroenak eman 
nahi dizkizuegu bertan izan 
zineten guztioi eta hurrengo 
urterako gonbidapena luzatzeko 
aprobetxatu nahi dugu aukera.

Besterik gabe eta ongi 
baderitzozue, 2012ko Iban 
Altuberen oroimenezkora arte 
agurtzen zaituztegu.

Ordura arte, gure lagun 
Ibanek esango lukeen bezala: 
Egurra Narru!

Txapa Irratiaren 
elkartasun 
adierazpena
Iñigo herreros
(txapa irratiaren izenean)
Bergara

Azaroaren 30ean bost bergarar 
eta arrasatear bat, tartean 
Txapakideak eta Txapakide 
ohiak, Madrilgo Auzitegi 
Nazionalean deklaratzen egon 
dira, Korrikan herriko presoen 
argazkiak eramatearren 
terrorismoaren goratzarrea 
leporatu dietelako.

Deklaratzen egon ondoren 
epaileak hartuko duen 
erabakiaren zain gelditu dira. 

Txapa Irratitik gazte hauei 
elkartasuna adierazi nahi diegu 
eta horrelako egoerak salatu 
nahiko genituzke, presoen 
eskubideen aldarrikapena 
zilegia dela uste dugulako.

Debagoieneko Tobera,
Tobera?
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ENEkO AzkArAtE  |  arrasate

Euskadi Bihotzean argitaratu 
berri du. Bere memoria liburua. 
Caja Laboraleko buruetako bat, 
Arrasateko alkate, Gipuzkoako 
ahaldun nagusi, Lehendakari eta 
oraintsu arte Euskalteleko pre-
sidente izan denak egin digu 
kontakizuna, barren-barrenetik, 
bihotzetik.
Euskadi Bihotzean liburuak baditu 
pasarte batzuk bailara honekin 
lotura zuzena dutenak…
Urte asko, nire gaztarokoak-eta, 
bizitza profesional eta politiko
-publikokoak, Arrasaten daude 
kokatuta. Une gogorrak bizi 
genituen, 1969an, 1970ean… Lehen 
grebak kooperatibetan… Baina 
gehienak onak izan ziren, batez 
ere kooperatibak handitzen, haz-
kundean hasi zirelako… Gara-
gartzako planta-eta sasoi haie-
takoak dira. Une indartsua izan 
zen. Arrasate jarri zen, koope-
ratibei esker, gaur kanpotik 
Mondragoeko esperientzia eza-
gutzera.
militantzia politikoa klandestini-
tatean eman zenuen Francoren 
garaian. Emaztea ere, zelanbait 
esatearren, engainatuta eduki 
zenuen…
Bai, egia da, politikan sartuta 
nengoen Francoren denboran, 
klandestinitatean, isilean, ezize-
nak erabiltzen genituen… 1961ean 
sartu nintzen, 20 urterekin, eta 
1965ean jauzi zen gure erakundea. 
Ezkutatuta, kontu handiz, ibili 
behar izan nintzen. Emaztegaiak 
ere ez zekien ezer. Jakin zuenean, 
disgustu itzela jaso zuen. Nega-
rrak… Neuk ere bai, jakina. Nire 
bizitza pikutara zihoala uste nuen, 
horregatik esan nion emaztegaia-
ri ahazteko nirekin. Ez nekien 
non amaituko nuen, kartzelan, 
Frantziara ihes egin beharko 
nuen…
mondragoeko alkate izan zeneko 
urtea gogoratzeko atalari Ducados 
batek irauten duen denbora jarri 
diozu izenburua. zergatik?
Garai latzak, zailak, izan ziren 
guretako Arrasaten. 1979tik 83ra 
bitarte izan nintzen alkate. Oso-
ko Bilkuretan istilu handiak 
izaten ziren. Hasten nintzenean 
berbetan, zarataka hasten zen 
jendea, Presoak kalera!, Lemoiz 
apurtu! eta halakoekin. Baina, 
ostera, Arrasatek, herriak, premia 
handiak zituen. Gauzak zela 
zihoazen ikusita, erabaki nuen, 
isiltzen ez baziren Plenoa bertan 
behera utziko nuela. Hala egiten 
nuen. Zarataka hasi orduko, ziga-
rro bat piztu eta berdin jarraitzen 
bazuten, Osokoa amaitutzat eman 
eta etxera!

diputatu nagusi izan zenekoaz, zer 
gogoratzen duzu?
Udaleko agintaldia amaitzera 
zihoala, Diputaziorako deitu nin-
duten. Ez nuen nahi, ze, besteak 
beste, nire familiak asko sufritu 
zuen sasoi hartan. Arrasaten bizi 
nintzen, Arrasate kalean. Eta sarri 
etortzen ziren etxe aurrera: Ardan-
za cabrón, sal al balcón oihu egi-
tera. Bospasei urteko seme-ala-
bendako ez zen gozoa. Baina Foru 
aldundiko lana lasaiagoa izan zen. 
Udaleko lana lubakietan egotea 
modukoa izan zen.
zela baloratzen dituzu azken hau-
teskundeetako emaitzak?
Pozik nago. Hiru arrazoirengatik. 
Batetik, leheneko aldiz, ETAren 
indarkeriarik barekoak izan dire-
lako eta denok aukera izan dugu-
lako hauteskundeetan parte har-
tzeko. Bestetik, mapa argitu da 
eta lau ardatz zehaztu dira, bi 
espainolistena eta beste bi aukera 
abertzaleena. Hori positiboa da. 
Normalizazioaren seinale. Hiru-
garren arrazoia da lehenengo aldiz 
Espainiako hauteskundeetan eus-
kal abertzaletasunak irabazi dio-
la espainol abertzaletasunari. 
bilduren nagusitasuna gipuz-
koan?
Demokraziaren ostean, hasiera-
ko urteetan, nahiz eta askok uste 
izan gure alderdia zaharrez osa-
tua zela, lehen indar izan ginen, 
nagusitasun osoz. Ni alkate izan 
nintzen 11 zinegotzirekin, eraba-
teko gehiengoz. Orain, zikloa 
aldatu da hemen. Demokrazia 
guztietan gertatzen da. Normalak 
dira halako gorabeherak. Gaine-
ra, orain ez da indarkeriarik eta 
gauzak normaldu dira. Politika 
normaltzen doan heinean, ohikoak 
izango dira batzuek goian eta 
beste batzuek behean egotea, eta 
alderantziz. Herriak, batzuetan, 
gauza batzuk baloratzen ditu eta 
beste batzuetan, beste batzuk. 
Gure alderdia jaitsi egin dela? 
Normaltasunaren barruan koka-
tu behar dugu. 
Eta Ebbtik gipuzkoako EAjri egin 
zaizkion kritikak orain arteko estra-
tegiaren gainean?
Ez noa holakoetan sartzera. Gure 
Herriak izan ditu bi arazo gain-
ditzekoak, Lehendakari izan 
nintzeneko sasoian ere. Batetik, 
eguneroko arazoak, langabezia
-eta. Arazo urgenteak. Bestetik, 
arazo inportanteak. Duela ehun 
urte baino gehiagotik, Herri beza-
la, dugun arazoa. Politikariak 
jakin behar du, unean une, zela-
ko arazoei eman garrantzia. 
Herria, burujabetza, independen-
tzia… behin eta berriro bagabil-
tza horrekin eta ahazten badugu 

egunerokoa, pertsonaren beharra, 
txarto gabiltza. Une honetan, 
arazo larria dugu merkatuak, 
euroa, gure enpresak direla, lan-
gabezia dela… Iñigo Urkulluren 
deia testuinguru horretan koka-
tu behar da. 
batez ere bi konturengatik dira 
ezagunak zure agintaldiak lehen-
dakaritzan: batetik, sozialistekin 
batera gobernatu zenuelako. zer 
moduz?
Hasieran txarto. 1987an hasi nin-
tzen haiekin batera koalizio-go-
bernuan. Urte gogorrak haiek 
ere. Krisia, atentatuak… Ikusirik 
egoera zein zen, esan nion Ramon 
Jauregiri: "Ramon, edo gure arte-
koa konpontzen dugu edo piku-
tara doa dena". Orduan hasi ginen 
benetako gobernu moduan fun-
tzionatzen. Orduan sortu genuen 
Ajuria Eneko ituna.
zein izan zen Ajuria Eneko itunaren 
ekarpen nagusia?
Itunean argi jasotzen zen zeintzuk 
ziren eta diren gure herriaren 
arazo nagusiak: normalizazio 
politikoa eta bakea. Eta irteera 
planteatzen zen azkeneko puntuan. 
Euskaldunon bizikidetza. Demo-
kraton arteko elkar ulermena 
bultzatu genuen ETAren indar-
keriari aurre egiteko. Baina ara-
zo politikoari irteerak planteatzen 
genizkion, eta ETAren amaieraren 
ostekorako metodologia ere bai.  
garaikoetxea ordezkatu zenuen 
lehendakaritzan, EAjren zatiketa 
gertatu zenean. garaikoetxeak non 
amaitu duen aurreikus zenezakeen 
orduan?
Azkenaldian Amaiurren ez dut 
larregi ikusi. Bildun gehiago, bai-
na azkenaldian, gutxi. Bestalde, 
ez dakit zer gertatuko den Sortu 
legeztatzen dutenean. Ze, Bilduri 
eman dizkio boto gehienak ezker 
abertzaleak. Baina legezko izatea 
EAk eman dio, bereziki. Seguruen 
datorren urtean egingo diren Eus-
ko Legebiltzarrerako hauteskun-
deetan jakingo dugu zer gertatu-
ko den Sorturekin, Bildurekin, 
Amaiurrekin…
Euskadi Bihotzean zergatik?
Bingen Zupiriaren ideia izan da. 
Hark euskaratu eta idatzi du libu-
rua. Polita iruditu zitzaidan. 
bihotzekoa jasan zenuen duela 
hilabete batzuk. beste ikuskera 
batekin begiratzen zaio munduari 
orain?
Bai, lasaitasun, lotsa, ardura 
gutxiagoz… Ezberdin. Esperientzia 
gogorra da hala-
ko bat pasatzea, 
baina gaindituz 
gero, gauzak bes-
te modu batera 
ikusten dira.

Jose Antonio Ardantza, Goiena telebistan.  |   eneko azkarate

Jose antonio ardantza | Lehendakaria

"oso garai latzak, zailak, izan ziren guretako 
arrasateko alkate izan nintzenekoak" 

'euskadi bihotzean' memoria liburuan arrasateko hainbat pasarte jaso ditu ardantzak

Bihotzekoa izan zuenetik, "lasaitasun, lotsa, ardura gutxiagoz" beguratzen dio bizitzari

"Arrasateko alkate 
nintzela 'Ardanza 
cabrón sal al balcón' 
ohiu egiten zidaten"

"Alderdia jaitsi egin 
dela gipuzkoan? 
Normaltasun 
kontua da"

"Ajuria Eneko 
itunaren mamia zen 
normalizazio 
politikoa eta bakea"

"Azkenaldian 
Amaiurren ez dut 
larregi ikusi 
garaikoetxea..."
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etxe-aundiren helburu nagusia 
beti izan da etengabeko hobe-
kuntza eta zerbitzua ahalik eta 
gehien hobetzea. Horregatik hasi 
zen margarita romariz, etxe
-aundiko jabea, kalitatearen 
hobekuntzarako planekin lanean. 
Kudeaketa sistema horri esker, 
jatetxeak  bezeroarekin eta hobe-
kuntzarekin duen konpromisoa 
berretsi nahi izan du.

Zeintzuk izan ziren sistema  
honen alde apustua egiteko  
arrazoiak? 
Gure etxean beti egin izan dugu 
lan zerbitzu hobea eskaintzeko, 
eta horrela ezagutu genuen siste-
ma. Ez gara inoiz diploma baten 
bila ibili, gu etengabe kalitate hobea 
eskaintzeko lanean gabiltza. Sis-
tema honek balio izan digu egu-
nero hobetzeko egiten gabiltzan 
lana ezagutzera emateko.

Ze abantaila ekarri dizkizue Q 
ziurtagiria edukitzeak?
Q metodoak bezeroarenganako 
arreta azpimarratzen duela uste 
dut, eta horrek ospea ematen du; 
hala ere, bezeroarekiko tratua lehen 
bezain bikaina da orain ere. Dena 
den, jendeak igartzen ez duen arren, 
sistemak barne antolamendua eta 
gestioa asko hobetu du.

ezarpenaren ondorioz nolako 
hobekuntzak izan dituzue barne 
funtzionamenduari begira?  
e t a  k u d e a k e t a  g a i e t a n ?  
eta azpiegitura kontuetan?
Dokumentazioa eramateko alda-
ketez gain, sukaldeak izan ditu 
aldaketa gehienak. Orain, gure 
exijentzia mailari eusteaz gain, 

hornitzaileei eta produktuei gure 
buruari eskatzen diogun bikainta-
sun bera exijitzen diegu.

Zeintzuk dira bezeroaren ase-
betetzean zuzenean eragina izan 
duten hobekuntzak?
Etxe-Aundiren kasuan, bezeroa da 
gure helburu nagusia eta kalitate 
sistemak dituen inkestei esker gure 

jarrera eta produktua hobeto ego-
ki daitezen lagundu digu. 

Zer esango zenieke turismo  
arloko profesionalei kalitate  
turistikoaren Q-aren ezarpene-
rako anima daitezen?
Q-a lortzea ez dela helburua, ondo-
rioa baizik. Guk gure jatetxearen 
eta hotelaren zerbitzua hobetzeko 

hasi ginen kalitate sistemak lantzen 
eta Q-a lortzea ondoren etorri da. 
Nire ustez, zerbitzu hobea eskain-
tzeko asmoarekin egin behar dira 
horrelako gauzak, eta ez sari edo 
ikur bat lortzeko.

Kalitate turistikoaren Q-aren 
prozesuak zure erakundearen 
kokatze lehiakorragoa ahalbi-

detzen duela uste duzu?
Q-ak egindako lana argiago era-
kusten laguntzen du eta horrek  
bezeroari ziurtasun handiagoa 
ematen dio. Kalitatearen alde egin-
dako lanaren ikurra da Q-a.

Kalitate turistikoaren Q-aren 
kudeaketa prozesuaren barruan 
landutako eskumenen artean 
zeintzuk azpimarratuko zeni-
tuzke erabilgarrien moduan?
Guztiak dira beharrezkoak eta 
hobekuntza prozesuaren barruan 
ezin da aspektu bat landu gabe 
geratu. Dena den, Etxe-Aundin 
talde lanak garrantzi berezia edu-
ki arren, sukaldea talde horren 
muina dela uste dut. 

Kalitatearen kultura zure era-
kundean bultzatzeko nolako 
aldaketak sartu dituzu edo sar-
tzeko asmoa duzu?
Behar beste; izan ere, Etxe-Aun-
dik kalitatearekin eta bikaintasu-
narekin duen konpromisoa ez  
da Q-a lortzearekin amaitu, gu 
etengabe hobetzen saiatzen ari 
gara ahalik eta zerbitzu onena 
emateko. 

Margarita Romariz, Etxe-Aundi hotel-jatetxearen aurrean. imanolgallego

Eusko Jaurlaritzak eta Turismoaren Euskal Agentziak, Basquetourrek, Euskalitekin lankidetzan, 
behar dituen tresnak eta laguntzak ematen dizkiote enpresaburuari, enpresa lehiakorragoa izan 
dadin, ondorengo programa hauen bitartez:

Jardunbide egoki-•	
rako programak:  
Helburua enpresarien 
"profesionalizazioa" eta 
jomuga-kontz ientz ia 
sortzea da. Euskadin 
kalitate turistikoarekin 
konpromiso diploma 
duten 494 establezi-
mendu daude.

Kalitate turistikoa-•	
ren 'Q' programa: 
Bezeroen itxaropenak 
betetzea eta asebete-
tzea bermatzen dituen 
programa. Euskadin 
dagoeneko 273 esta-
blezimenduk jaso dute 
kalitate turistikoaren Q 
bereizgarria.

EFQM Bikaintasun •	
eredua:  Erakundeei 
kalitatearekin bikainta-
sun mailaraino igotzea 
proposatzen dien pro-
grama da hori. Eredu 
horretan parte hartzen 
diharduten 14 estable-
zimendu daude Erkidego 
osoan.

 94 607 75 86 
94 404 74 70

•
turismoa.euskadi.net

euskalit.net

Jarri kalitate 
turistikoaren 

Q ziurtagiria zure 
establezimenduan!

Margarita Romariz	•	Etxe-Aundi	Jatetxeko	jabea

"Q'-a etengabe kalitatearen 
alde lan egitearen ikurra da"    
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Hala aurreratu zuen Goienkaria
-k, Epeleko araztegiko lanak has-
teke zeudela; ordurako, baina, 
Mekolaldeko araztegiko lanak 
hasita zeuden. Epelekoa egiteko 
Arrasateko eta Bergarako udale-
tan aurkeztu zuten proiektua, bi 
herri horietako lurrak erabili 
behar zituztelako obrak egiteko; 
26 milioiko aurrekontua zuen.

Lau urtean Deba garbi
2006-11-24

d u e l a  1 0  u rt e

Azaroa hilabete iluna izan zen Debagoiene-
ko errepideetan, hainbat istripu izan ziren
-eta, horietako batzuk larriak. Elgetan txar-
to adierazitako estolda batek hainbat istri-
pu sorrarazi zituen, eta Eibarrera bidean 
Azkar enpresako kamioi bat bidetik irten 
zen, Elgetan hori ere. Aste berean Aretxa-
baletako gazte bat hil zen Oñatin istripuan, 
eta baita Arrasateko beste gazte bat ere, 
Markuleten.

2001-11-16

Hainbat istripu Debagoienean
Debagoieneko eta inguruko beste herri 
batzuetako 70 lagun ibili ziren Estatisti-
kako Institutu Nazionalerako (INE) zentsua 
berritzeko lanean. Ibarreko etxebizitza, 
lokal eta komertzio batetik bestera ibili 
ziren galderak egiten. Nazioarteko lege-
diari jarraituz, indarrean jarri zuten biz-
tanleen eta etxebizitzen zentzu kanpaina 
berritzeko lanean zebiltzan agenteak 
ziren.

2001-11-15

Zentsua berritzeko lanean

Kamioia, Elgetan.  |   'goiBekokale'

h e r r i ta r r a k

a
retxabaletan Belar-Meta den-
dan aurkituko duzue Idoia, 
hurrengo erakusleihoa zein 

izango den pentsatzen; edo Ara-
maion, margo eskolak ematen. 
Ibarra futbol zelaian, futbol taldea 
animatzen, edo... Idoia Elexpuru 
(Aretxabaleta, 1969) ez da geldi 
egoten den horietakoa.
zelan okurritu zitzaizuen denda 
kanpoan, durana kalean, desfilea 
egitearen kontua?
Jendea probokatzea polita da, 
ahal dugun neurrian euren aten-
tzioa lortzea. Erakusleihoa aldiro 
aldatzea izan daiteke modu bat, 
edo desfile bat egitea. Aretxaba-
letako jendea prest egoten da 
laguntzeko, horregatik gustatzen 
zait bertako jendea, eta halaxe 
hasi ginen, herritarren laguntza-
rekin desfile bat muntatu eta 
zerbait berezia egiten.
Nondik datorkizu modarekiko zale-
tasuna?
Betidanik gustatu izan zait. Begie-
tatik sartzen zait dena; detaile 
txikietan jartzen dut arreta, bai-
na ez moda kontuetan bakarrik, 
margolaritzarekiko zaletasuna 
ere horregatik datorkit, dekorazio 
kontuak...
Eta dendako erakusleihoa zaintze-
ko mimo hori?
Baliteke pinturarekiko dudan 
zaletasunaz harremana izatea. 

Koloreak, koloreen arteko oreka... 
Lehenago komentatu duguna, 
begietatik sartzen zaizkit gauzak, 
eta garrantzia ematen diot.
zelan janzten dira aretxabaleta-
rrak?
Geroago eta hobeto. Eta, batez ere 
gizonezkoek, egin dute aurrera-
pauso handia. Badaude arropak 
emazteak edo amak erosten diz-
kietenak, baina geroago eta gutxia-
go. Eta herriko komertzioak hori 
du ona, besteak beste, gauzak 
etxera probatzera eramateko kon-
fiantza izaten dugula.
miss España lehiaketan hautagai 
gipuzkoarrak kritikak jaso ditu, ze 
pertsonaia historikorekin afalduko 
lukeen galdetzerakoan Victoria's 
secret etxeko sortzailearekin eran-
tzun zuelako. Erantzuna alde bate-
ra utzita, zer dute etxe horretako 
desfileek, bada?
Ikusgarriak direla, oso politak. 
Barruko arropak erakusten dituz-
te, lentzeria, baina oso modu 
ikusgarrian. Bitxiekin egindako 
bularretakoak, kolorea eta disei-
nu berritzailea nahi beste... Disei-
nu horiek politak dira erakusteko, 
baina egunero erabiltzeko... 
Aukeratzen dituzten modeloak ere 
ez dira nolanahikoak...
Diru mordoa gastatzen dute top 
model-ak ekartzen, emakume ikus-
garriak izaten dira.

Zuen desfileko modelo aretxabale-
tarrak ez dira atzean geratuko, 
bada.
Ez, guk ere modelo ederrak ditu-
gu, laguntzeko gertu dagoen jen-
dea. Guri, baina, jende normala-
goa gustatzen zaigu, guapoak 
direnak, horren ederrak ez dire-
nak, gorputz polita dutenak, sen-
dotxoago daudenak, argalak... 
Hurrengo desfilea egiten badugu 
gustatuko litzaidake nagusiekin 
egitea. Ikusiko dugu...
Aramaion 70 ikasle dituzu margo-
laritzako eskoletan. badator artis-
tarik?
Bai, bai, abilezia duten gazte asko 
daude. Dena dela, margolarien, 
eta orokorrean, artisten mundua 
ez dago oso baloratua. Nik eskolaz 
kanpoko jarduera moduan ematen 
dut margolaritza, gaztetxoetatik 
hasi eta 17 urte inguru dituzten 
ikasleetaraino. Hau da, nik ez 
ditut matematikak erakusten eta 
gazteek beste jarrera bat izaten 

dute eskolan. Hori bai, eskola 
horietatik zer ikasten duten, bada, 
bakoitzak gauza diferentea, segu-
ru. Baina, euren hezkuntza pro-
zesuan eraginen bat izan badut, 
bada, ondo.
gabonetarako erakusleiho lehiake-
tarako gertu? 
Parte-hartzeko asmoz goaz, eta 
erakusleihoan ipuin bat irudika-
tzeko asmoa daukat, ez da sekre-
tua. Baina, erakusleihoa aldiro 
aldatzearen aldekoa naiz, gustuko 
dudalako eta jendearen arreta 
piztea atsegin dudalako. Uste dut 
ahalegin hori egin behar dugula 
dendariok, jendea gure komer-
tziora sartzera gonbidatu. Askotan 
lotsagatik ez da jendea dendara 
sartzen, gero ezer erosiko ez duten 
beldurrez edo... Dendariok gure 
duguna da jendeak sartu-irtena 
lasai egitea: sartu, ikusi, ukitu, 
usaindu... eta ezer gustatu ez 
bazaizu, bada, hurrengoan izango 
da.

Idoia Elexpuru, dendako erakusleihoan.  |   xaBier urtzelai

Idoia Elexpuru  saltsa guztietako perrexila, 
jendea zerbait eskatzera joaten zaionean ezetz 
esaten ez dakien horietakoa da idoia; elkarrizketa 
hau da horren eredu garbia. |  xAbIEr urtzElAI

"Aretxabaletan 
modelo ederrak 
ditugu, beti 
laguntzeko gertu 
egoten direnak"

"gabonetan, ipuin 
bat irudikatuko 
duen erakusleihoa 
jarriko dugu"

"begietatik sartzen 
zaizkit gauza asko, 
detaile txikienetan 
jartzen dut arreta"

nire Herrian

jendea gertU 
lagUntZeKo

KomertZio 
gUtxi, aUKeran

:)

:(

Aretxabaletak daukan 
gauza ona bertako jendea 
da, laguntzeko gertu dago 
beti. Eta jende zabala da; 
esate baterako, 
Aretxabaletako Aratusteek 
erakusten dute hori. Gure 
kasuan, desfilea egitea 
erabaki genuenean 
konturatu ginen inguruan 
jende mordoa geneukala 
laguntzeko gertu, eta hori 
eskertzekoa da. 

Aretxabaletan komertzio 
gehiago egotea gustatuko 
litzaidake. Uste dut denok 
eskertzen dugula bizirik 
dagoen herria izatea, baina, 
horretarako, herritarren 
erantzunak eta inplikazioak 
proportzionala izan 
beharko luke; guztiok nahi 
ditugu herrian zerbitzuak 
eskura izan, baina gero, 
kontsumitzen dugu 
herrian? 

aretxaBaleta
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H e r r i a k

Ibargarai 44-46 BERGARA  
943 76 45 53   

Ibargarai 17 behea BERGARA   
943 76 21 37   

Obradorea. Zubillaga 10 OÑATI   
943 78 24 13   

OGIZUN
koop. elk. 

okindegia

arrasate

ArrItxu bArrusO  |  arrasate

Potxolo dauka izena, bederatzi 
hilabete ditu eta abenduaren 22an, 
Santamas egunean, arrasatear 
guztien begiradak jasoko ditu. 
Santamasetako txerriaz ari gara, 
noski. Gainera, Arabatik ekarri 
barik, hemengoa izango da San-
tamasetako erregea: Garagartza 
auzoko Karreoena baserrikoa.

txantxa moduan hasitakoa... 
Karreoena baserriko Egoitz Zua-
zubizkarrek beste bi lagunekin 
batera dauka txerria–Iñaki Etxe-
beste eta Jon Baltzategi–: "Nik 
baserria eta eskulana ipintzen 
dut eta haiek pentsua, txorizoak 
egiteko osagai guztiak eta gainon-
tzeko gastuak". 

Potxolo bigarren txerria dute; 
aurreko urtean hazi zuten lehe-
nengoa: Rosa. "Santamasetako 
Komisiñoko kideak ezagutzen 
ditugu, eta pasa den urtean txan-
txetan esan genien Arabatik eka-
rri barik geuk, etxean bertan, 
plazan erakutsitako txerri hura 
baino ederragoa geneukala. Txan-
txa moduan hasi zen guztia, bai-
na urtarrilean, aurtengo txerria 
geuk ipintzeko proposamena egin 
ziguten".

lasaia, garbia eta jatun ona
Joan den martxoan iritsi zen 
Potxolo Garagartzara eta ordutik 
hona etxekoen mimo eta begiru-
ne guztiak jaso ditu. Zuazubiz-
karren esanetan, akaso, gehiegi 
mimatu dute: "Pentsua emateaz 
gain, baserriko produktuak ema-
ten dizkiogu, garaian garaikoak: 
azak, kalabazak, kiwiak, sagarrak, 
eta abar. Horrez gain, gazuria 
ere ematen genion hasieran, gaz-
ta egitetik sobratzen den ura, 
alegia. Gazuria ikaragarri gus-
tatzen zaio. Kapritxora zainduta 

dago. Balio duena baino diru 
gehiago gastatzen dugu hura 
zaintzen, baina...".

Potxolo-ren egunerokoak ez 
du misterio handirik: jan eta lo. 
Horrez gain, egunero hamar 
minutu inguru ateratzen dute 
ukuilutik, apur bat ibil dadin: 
"Bere tokia garbitzen dudan bitar-
tean aske uzten dut. Oso lasaia 
da eta bere kaxara ibiltzen da, 
ez digu kasu handirik egiten. 
Gainontzean, jan eta lo".

Askok uste dutenaren kontra, 
txerria oso animalia garbia da 
eta Potxolo ere garbi-garbi topa-
tu genuen Karreoena baserrian: 
"Txerriak zikinak dira jaten, 
edozer gauza jaten dutelako, 
baina euren garbitasuna asko 
zaintzen dute, oso kuriosoa da. 
Hark ere txiza eta kaka beti leku 
berean egiten du eta sekula ez 
da gainean etzaten. Behien edo 
zaldien aldean oso garbia da 
txerria". 

Jan eta lo egiteaz gain, Potxo-
lo-k badauka beste zaletasun bat: 
burbuilatxoak egitea. "Askara 
barazkiak botatzen dizkiot eta 
baita ur beroa pentsuarekin 
nahastuta. Muturra uretan sar-
tu eta burbuilak egitea asko 
gustatzen zaio". 

ilusioa bai, baina ardura era bai
Zuazubizkar pozik dago Potxolo 
Santamasetako txerria izango 
delako, baina esan digu ardura 
ere badakarrela horrek: "24 ordu 
pasatuko ditu baserritik kanpora 
eta horrek beti arduratzen zaitu. 
Horrenbeste lan hartu eta gero 
zerbait gertatuko balitz, sekulako 
faena izango litzateke. Ea dena 
ondo irteten den".

Hogei egun barru, baserriko 
lasaitasuna utzi eta kaleko zara-
ta eta burrunbara etorri beharko 
du. Hura konturatu ere egingo 
ez den arren, egun batez festaren 
erregea izango da Potxolo.

'Potxolo' dauka izena aurtengo santamasetako txerriak eta garagartzakoa da

santamasetako komisiñuek abenduaren 7an egingo du agerraldia egitaraua azaltzeko

Aurtengo txerria, hemengoa

Garagartzako Karreoena baserriko Egoitz Zuazubizkar, Santamasetako txerriarekin, Potxolo-rekin.  |   arritxu Barruso

datUa

Ez dute oraindik txerria 
pisatzeko aukerarik izan, 
baina 230 kilo inguru 
izango dituela uste dute 
jabeek.

230
kilo inguru

esanaK

"Akaso gehiegi 
mimatu dugu; 
kapritxora 
zaindutako 
txerria da"

"jaten zikinak 
diren arren, 
asko zaintzen 
dute euren 
garbitasuna "

e g o i t Z  Z u a Z u b i Z k a r   |   J a b e a
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Arrasateko Udalak, Aretxabale-
tako Copreci kooperatibak eta 
Antzuolako Elay taldeak Bikain 
ziurtagiria jaso dute. Ebaluazio 
irizpide zorrotzak gaindituta, 
euskararen presentzia, erabilera 
eta kudeaketan bikaintasuna 
aitortu zieten eguaztenean Bil-
boko Guggenheim museoan egin-
dako ekitaldian. Bikain Euska-
raren Kalitate Ziurtagiria Jaur-
laritzak banatzen du urtero.

Ziurtagiria eskuratzeko hau-
taketara boluntarioki aurkezten 
dira enpresa eta erakundeak eta 
Euskalitek ezartzen duen ebalua-
zio prozesu zorrotzari aurre egin 
behar izaten diote. 2008an ekin 
ziotenetik, 93 enpresa eta era-
kunderi aitortu zaie euskararen 
alde egindako lana. 

arrasatekoa, bailarako bakarra 
Arrasateko Udala da Debagoie-
neko bakarra Bikain ziurtagiria-
ren goi mailako puntuaketa jaso 
duena. Are gehiago, errekonozi-
mendu hori jaso duen UEMA 

Udalerri euskaldunen mankomu-
nitatearen barruan ez dagoen 
bakarra ere bada. Agiriaren txos-
tenak 100 bat indargune eta hobe-
kuntza arlo jasotzen ditu, eta 
garapen mailaren kuantifikazioa 
hartzen du kontuan, 0tik 1000ra 
arteko eskalan. 

700dik gorako puntuazioek 
urrezko agiria jasotzen dute eta 
hori da Arrasateko Udalaren 
kasua. Inazio Azkarraga-Urizar 
alkateak pozik hartu du: "Urte-
tako lanaren emaitza da eta ondo 
hartu dugu; orain lanean jarrai-

tu beharra dago". Jose Felix Diaz 
de Tuesta euskara teknikariak 
honakoa gaineratu du: "Udalak 
indarrean duen euskara plana 
ona dela eta ondo gauzatzen dela 
saritu dute. Bertan jasotzen da 
zer egin dugun ondo eta baita zer 
dugun hobetzeko. Garrantzitsua 
da jakitea kanpoko baten iritziz 
zertan hobetu behar dugun. Hor 
dago, adibidez, Udalari zerbitzuak 
ematen dizkion kanpoko enpresei 
euskararen erabilera eskatu beha-
rra. Udal eta erakunde publiko 
gehienok dugu erronka hori".  

elay eta Copreci ere, bikain
Antzuolako Elay taldeak bigarre-
nez jaso du urrezko Bikain ziur-
tagiria. Agiria banatzen hasi zen 
urtean, 2008an, jaso zuten lehe-
nengoz: "Oso pozik gaude. Beti 
izan dugu euskaraz bizitzeko eta 
euskaraz lan egiteko konpromi-
soa. Horretarako lan handia egin 
dugu, eta azkenaldian, esaterako, 
hornitzaileekin euskaraz komu-
nikatzeko ahalegin berezia egin 
dugu", adierazi du Iratxe Muxika 
Elay taldeko kideak eta halako 
errekonozimenduek bide horretan 
jarraitzeko indarra ematen die-
tela gaineratu du. 

Aretxabaletako Copreci koo-
peratibak, azkenik, zilarrezkoa 
jaso zuen. Jaime Bengoa euskara 
batzordeko buruak azaldu digu 
aspalditik "lan itzela" egin dutela: 
"Kanpotik nola ikusten diguten 
aztertzeko aurkeztu ginen eta oso 
pozik jaso dugu saria.  Aurreran-
tzean, orain arte egin duguna edo 
gehiago egin behar dugu. Copreci 
barruan euskaraz lan egiteko ozto-
porik ez izatea da lehentasuna". 

Arrasateko Udala, Copreci 
eta Elay, euskaran bikain
euskararen erabileraren kudeaketa saritzen duen 
Bikain ziurtagiria jaso zuten eguaztenean, Bilbon

Bikain ziurtagiria jaso zuten enpresa eta erakunde guztien talde argazkia, eguazteneko Guggenheim museoko ekitaldian.  |   jose felix diaz de tuesta

B
adatoz Gabonak eta hare-
kin, besteak beste, Papa 
Noel. Harrigarria da itsa-
soz bestaldeko espezie 

inbaditzaileek planeta osoan sus-
traitzeko daukaten ahalmena. 
Iragan berri da Halloween eta, 
urte gutxi badarama ere Arrasa-
ten irlandar pubaren eskutik, 
taberna gehiagora hedatu da. Urte 
batzuk barru, dagoeneko Penin-
tsulako herri askotan ohikoa dena 
ezagutu dezakegu: umeak, behar 

bezala mozorrotuta, etxez etxe 
diru eske. Xarma berezia izan 
behar dute han eta hemen sar-
tzeko pantaila, paper edo beste-
lako euskarrien bidez. Baina 
transmisioa beste elementu batek 
ere errazten du: Papa Noel-en 
figura, adibidez, sinplea eta beti 
berdina da. Hor zerbait ikas deza-
kegu. Ez da praktikoa gure ikaz-
kinarekin gertatzen dena: bere 
irudi komertzialak izan dezake 
arropa ezberdina (blusa beltza, 

urdina edo berdea eta gerriko 
beltza edo gorria…), fisiko dife-
rentea (bizarduna ala bizargabea, 
aurpegia zikin ala garbi, triparik 
ez ala tripandia) eta osagarriak 
aukeran (pipa, makila, faroltxoa, 
artilezko berokia…). Hau nahas-
tea! Bizi dugun garaietarako 
beharrezkoa dugu Olentzero 
estandar bat; herrietan nahi dena 
erabiltzea dago, baina komuni-
kabide, liburu eta beste produk-
tuetarako, Olentzero batua.

n i r e  u s t e z

Olentzero 
'batua'

ANdEr 
EtxEbErrIA

Ibai-Arte merkataritza elkar-
teak eskaintza berezia pres-
tatu du Gabonei begira. Ibai
-Arteko laguntzaile diren 
saltokietan erosketak Ibai
-Arte txartelarekin ordaintzen 
dituzten bezero guztiek izan-
go dute otzaretako bat irabaz-
teko aukera. Otzara horiek 
abenduaren 23an banatuko 
dira Herriko Plazan, 13:30etik 
aurrera.

Ibai-Artek 100 otzara 
banatuko ditu 
bezeroen artean

Atzo, 07:45 aldera, auto batek 
pertsona bat harrapatu zuen  
lehengo Polmetasa lantokiaren 
ondoko zebra-bidean. Udal-
tzaingoaren arabera, harra-
patuak "kolpe gogorra" jaso 
zuen: "Istripua ez dirudi larria 
izan denik, baina orain lesioa 
nola garatzen den ikusi behar 
da". Kaltetua ospitalera era-
man zuten.

Auto batek pertsona 
bat harrapatu zuen 
San Andresen, atzo

j.b.  |  arrasate

Bihar ospatzen den Euskara-
ren Eguna aitzakia eta Eus-
karaz bizi nahi dut ekimena  
indartzea helburu, grabazio 
erraldoia antolatu dute bihar-
ko euskalgintzaren alde lanean 
diharduten herriko eragileek. 
Herriko askotariko sektoreak 
batu eta herritarrek parte 
hartzea gura dute. Hala, bideo 
horretan, merkatariak, enpre-
sa arloa, SUDC, ikastetxeak, 
kirola, gazteak, Emakume 
Txokoa, alkatea bera eta, oro 
har, arrasatearrak izango dira 
protagonista. Grabaziorako 
hitzordua bihar da, 12:00etan, 
Herriko Plazan. Ondoren, 
triki poteoa egingo dute, eta, 
azkenik, AEDren egoitzan 
luncha eginda borobilduko 
dute egun berezia. 

Bestalde, Euskaraz bizi 
nahi dut leloa duten izarak 
salgai jarriko dituzte Porta-
loian, gaur arratsaldean eta 
bihar goizean. 

gaztegunean bertso afaria 
Gazte txokokoek ere ospatuko 
dute Euskararen Eguna. Izan 
ere, Txatxilipurdiko Gazte 
Sailak bertso afaria antolatu 
du biharko, erdiguneko gaz-
tegunean. 21:00etan hasita, 
gaztetxeko bertso eskolakoe-
kin batera arituko dira ber-
tsotan. Izena eman behar da 
aurrez, egunean bertan gaz-
tegunean edo gaur gazte txo-
koetako baten. Bi euro ordain-
du behar da afaltzeko. 

Grabazio 
erraldoia 
Euskararen 
Eguna dela-eta

esanaK

"garrantzitsua da 
jakitea zer hobetu 
behar dugun, 
kanpoko baten 
ikuspegitik"

J o s e  f.  D i a Z  D e  t u e s ta 
a r r a s at e k o  u d a L e k o  e u s k a r a  t e k n i k a r i a

"lan handia egin 
dugu euskaraz lan 
egin ahal izateko; 
hala izan da 
betidanik"

i r at x e  M u x i k a 
e L ay  ta L d e a

"Orain arte egin 
duguna edo 
gehiago egin 
beharra dugu 
aurrerantzean"

J a i M e  b e n g o a 
c o P r e c i k o  e u s k a r a  b at z o r d e k o  b u r u a
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Aretxabaletan, Txarapeako etxeetarako eskaintza berezia

Labe
pirolitikoa

opari

"Titulu hori jarri beharrik
gabeko tertulia litzateke ideala"

julEN IrIONdO  |  arrasate

"Interesantea izan daiteke horre-
lako ekimen bat emakumeak 
plazaratze aldera; baina, zalantza 
barik, helburua litzateke titulu 
hori jarri beharrik gabeko ter-
tulia bat, non emakumeak pro-
tagonista diren gizonak bezalaxe"; 
hausnarketa horixe utzi zion 
GOIENAri Maialen Lujanbiok, 
Emakume Txokoak antolatuta, 
Emakumeak protagonista ekime-
naren barruan Uxue Alberdiren 
galderak erantzutera jarri aurre-
tik. 

Punta-puntako bi bertsolari 
–Euskal Herriko txapelduna 
Lujanbio–, beraz, Kulturateko 
areto nagusian, entzule ugariren 
aurrean, eguazten iluntzean egin-
dako saioan. 

Plazetan hasita, 15 urte zitue-
la eta gizonezkoak gehiengo era-
bateko zireneko testuinguru 
hartan, hainbat egoerari aurre 
egin behar izan ziela adierazi 
zuen Maialen Lujanbiok Uxue 
Alberdik emandako hariari tira-
ka: "Bertso saioetan desberdina 
nintzen, emakumea", zioen her-
naniarrak; eta gaineratu zuen 
horrek bakarrik ez zekarrela 
berezitasuna, bertso belaunaldi 

berriko kimuetako bat ere bai 
baitzen panorama hartan. 

Emakume izatearekin eta 
bertsolaritzarekin lotutako gaiez 
gain, beste hainbat ere izan zituz-
ten ahotan Lujanbiok eta Alber-
dik –Bilboko ikasle garaiak eka-
rri zituen gogora, adibidez, txa-
peldunak–. Aretoan batutakoek 
gustura entzun zituzten esanak, 
eta aukera izan zuten hobeto 
ezagutzeko Lujanbio eta haren 
bizitzaren hainbat nondik nora-

ko. Saio atsegina eta gertukoa 
izan zen, tarteka umorez zipriz-
tindua. 

gipuzkoako txapelketa 
Amaierara iristen ari den Gipuz-
koako Txapelketari buruz, berriz, 
Lujanbiok Goienari adierazi zion 
"oso bertso maila handia" dagoe-
la, baina jendea "estu samar" 
dabilela, txapelketako tentsioaga-
tik. Saiorik onena finala izango 
dela uste duela gaineratu zuen.

Maialen lujanbio eta uxue alberdi, 'emakumeak protagonista' ekimenean

Jende ugari Lujanbio eta Alberdi entzuten Kulturaten.  |   txoMin Madina

emaitzak

Fidel & discipulos-dribling 0-7

Portaboleiros 2.0-aston birra 3-4

iluna-sonografos 3-2

dublin-iriztu 1-4

Lasagabaster-ekaitz 3-0

at. betrayer-iluntz 8-4

Mcawen-aldatz 2-3

abokajarro Atsedena

sailkaPena

  taLdea P J

 1 driblin 12 4

 2 aldatz 10 4

 3 dublin 9 4

 4 iriztu 7 4

 5 at. betrayer 6 4

 6 sonografos 6 4

 7 Mcawen 6 4

 8 abokajarro 6 3

 9 Fidel&discipulos 6 3

 10 Lasagabaster 3 4

 11 iluntz 3 4

 12 aston birra 3 4

 13 iluna 3 3

 14 ekaitz 1 4

 15 Portaboleiros 2.0 0 3

Partiduak

abenduak 3, zapatua

10:30 iluntz-dublin / abokajarro

11:30 aston birra-abokajarro / iluntz

12:30 Portaboleiros 2.0-iriztu / aston b.

13:30 Lasagabaster-aldatz / iriztu

16:00 iluna-ekaitz / fidel&Discipulos

17:00 Fidel&d.-sonografos / iluna

abenduak 4, domeka

11:30 at.betrayer-Mcawen / Lasagab.

z a l d i b a r

Kataluniako Codigo Neuroti-
co, Galiziako Keltoi! eta Arra-
sateko Never Surrender eta 
Aggressive Combat taldeek 
egingo dute emanaldia gazte-
txean. Sarrera bost euro da. 
22:30ean hasiko da jaialdia. 
Codigo Neurotico talde arra-
kastatsua izan zen 80ko hamar-
kadan; orain bueltan dira, 
sorrerako 30. urtemuga ospa-
tzeko biran. Never Surrender 
taldekoekin Katalunian topo 
egin eta erabaki zuten kon-
tzertuetako bat Arrasaten 
egitea. 

Punk-oi! kontzertua 
egongo da gaztetxean 
bihar, zapatua

Ezohiko batzar orokorreko 
gaiak ondorengoak izango 
dira: 2010-11 sasoiko kontuen 
onarpena; 2011-12koen aur-
kezpena eta Mondra taberna-
ren balantzea. Batzarra izan-
go da Mojategiko batzar are-
toan, 18:30ean lehenengo 
deialdian eta 19:00etan biga-
rrenean. Kluba kudeatzeko 
orduan gardentasun falta 
leporatu diote hainbatek Patxi 
de Andres presidenteari. Ezku-
tatzeko ezer ez duela erantzun 
zuen asteleheneko Goiena-n 
Mondrako buruak. 

Ezohiko batzarra 
egingo du Mondrak 
abenduaren 5ean
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OÑATI GARAJEA
PEUGEOT ETXEKO TAILER OFIZIALA

Goribar auzoa 9, OÑATI 
Tel.: 943 78 13 50 Faxa: 943 78 33 69  

garageonati@euskalnet.net

Mekanika, txapa, pintura,
salmenta berriak eta 0 km.

lEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Pedro de Viteri Arana liburu mar-
dula eta ederra dago eskuragarri, 
arrasatear baten gainean eta lau 
arrasatearrek eginda: Ana Isabel 
Ugaldek, Arantza Otaduyk, Javier 
Balanzategik eta Juan Ramon 
Garaik. Joan den martitzenean 
aurkeztu zuten, herritar askoren 
aurrean. 

Arrasateko historian eraba-
kigarria izan den eskola-sortzai-
le eta filantropoaren figura hobe-
to ezagutzeko ezinbesteko liburua 
da. Izan ere, "Arrasate gaur egun 
dena, neurri handi baten, Biterik 
jarritako haziagatik da", esaten 
dute egileek.

Pedro Biteri Arana (1833-1908) 
ezaguna da, batik bat, eskolak 

sortu zituelako. Eskola publikoak 
ziren, eta patronatuak ere sortu 
zituen, eskolak finantzatuta egon-
go zirela bermatzeko. Kalitatezko 
eskolak ziren: guztiz ekipatuak 
eta jantziak, maisuendako etxe 
batekin –maisuak oso ondo ordain-
duta zeuden, urtean 2.000 pezeta-
rekin–, marrazketa gela batekin… 
Eskola gaur egungo Biteri plaza-
ko pergola inguruan zegoen.

Egileek diotenez, "Pedro Bite-
ri indianoa izan ez arren –haren 
aita izan zen–, indiano baten 
moduan jokatzen du. Indianoek, 
Ameriketatik aberats bueltatu 
ondoren, askotan inbertitzen zuten 
dirua jaioterrian. Baina Biterik 
duen berezitasuna hau da: Arra-
saten ez ezik, Gipuzkoa osoan 

inbertitu zuela, beste 10 herritan 
ireki zituelako eskolak". Besteak 
beste, Aretxabaletan ere sortu 
zuen.

orain zortzi urte hasi ziren 
Intxorta 1937 kultur elkarteak 
argitaratu du liburua eta Udala-
ren Jose Letona bekaren lagun-
tzarekin egin dute. Euskaraz eta 
gaztelaniaz dago, eta 100 argazki 
eta dokumenturen irudi baino 
gehiagorekin jantzi dute. 

Lehenengo pausoak 2003an 
eman zituen Ana Isabel Ugalde 
historialariak: "Biteriren gaineko 
hitzaldia egitea eskatu zidaten, 
eta hor hasi nintzen bila". Aurre-
rapauso handi bat 2008an egin 
zuen, Biteriren testamentua topa-
tu zuenean. Berau liburuan jaso 
dute. 

Juan Ramon Garai bere alde-
tik ikertzen hasia zegoen, eta biak 
elkartu ziren eta beste bi lagun 
batu ziren proiektura. Jose Leto-
na bekara aurkeztu ziren eta 
irabazi egin zuten. 

Biteri bere garaian, bere jen-
dartean eta bere familian kokatzen 
dute: "XIX. mendeko gertakizunak 
dira, familia baten pertsonaliza-
tuta: merkatarien giroan bizi 

ziren, Baionan, eta giro horreta-
ko familia baten kezkak zeintzuk 
ziren ikusi dezakegu; baita non-
dik nora ibiltzen ziren ere", azal-
tzen du Ana Isabel Ugaldek.

amaren oroimenez 
Pedro Biteri ez da hain figura 
ezaguna, utzi zuen ondarea kon-
tuan hartuta: "Mondragoen jaio-
tako euskaldun filantropo garran-

tzitsuenetariko bat da. Berak 
egindako lanari esker, XX. men-
de hasierako Mondragoe berritu 
zen: Garibai etxea berritu zuen, 
burdinazko berdura plaza egin 
zuen, eskola eraiki zuen, eta esko-
laren finantzaketa bermatzeko 
fundazioa ere sortu zuen", esaten 
du Arantza Otaduyk.

Ana Isabel Ugaldek gaineratzen 
duenez, "familia umiletako seme
-alabek lehenengo aldiz izan zuten 
aukera behar bezalako hezkuntza 
jasotzeko. Eta Biterik ardura 
berezia izan zuen neskatilak esko-
lara joan zitezen. Eskola hartako 
marrazketa gela izan zen geroko 
eskola profesionala. Mondragoe-
ren modernizazioa, geroko lante-
giak… ezin dira ulertu Biteriren 
lan barik".

Bizitzan oso aurreratuta, 60 
urte inguru zituela erabaki zuen 
Biterik Arrasateri laguntzea. 

kalean da 'Pedro de Viteri arana' liburua

lau arrasatearrek egin dute, udalaren beka batekin

arrasaten eta kanpoan eskolak sortu zituen

Filantropo 
diskretu baten 
memoria, 
herriarendako

Biteri eskolak, lorategiko kioskotik. 1910 baino lehen.  |  Martinez-arano faMiliaren argazkia

Biteri, panamazko txapelaz, Patronatuko kideekin.  |  arrasateko kultur etxea, jose letona funtsa

Ordu askoko artxibo-lanaren ordaina
Lan eskerga egin dute lau arrasatearrek: Euskal Herriko artxibo 
garrantzitsuenetan egon dira, eta baita Parisen, Londresen, 
Madrilen eta beste leku batzuetan ere. Ikerketa ordu luzeen 
fruitua da honako liburua. Askotan, lan etsipengarria izan zen, eta 
hamaika pasadizo dituzte egileek: hala, Javier Balanzategi 
Londresko National Archives-era joan eta esku-hutsik bueltatu 
zenekoa, edo Parisen ia trena galdu zutenekoa, lana ezin utzita.

Zutik, Otaduy eta Ugalde; makurtuta, Garai eta Balanzategi.  |   a. txintxurreta

esanaK

"biteriri esker, 
xx. mendeko 
mondragoe 
berritu zen" 

a r a n t Z a  o ta D u y   |   
h i s t o r i a L a r i a
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ILE APAINDEGIA
Otalora Lizentziaduna 5

ARRASATE
Tel.: 943 79 12 74

Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58
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Ordura arte, berak bizitza ona 
izan zuen, burges aberats batena: 
Parisko 16. distrituan, leku one-
nean bizi izan zen; Baionan eta 
Biarritzen ere bai; eta egileek 
uste dute Europan zehar ere 
dezente bidaiatu zuela. "Bera 
ondo bizi izan zen, eta ez zuen 
seme-alabarik. Bestalde, anaia 
hil zitzaion eta, seguru asko, 
horrek ere zerikusia izan zuen", 
esaten du Ana Isabel Ugaldek.

Mondragoek eskatu zion Bite-
riri laguntza, eta hori frogatzen 
duen gutuna batzen du liburuak. 
"Berak ere, aurretik, eskaini zion 
laguntza Mondragoeri", esaten 
du Balanzategik. Biterik 2 urte 
inguru zituen familia osoa Ipa-
rraldera bizi izatera joan zenean, 
baina ama eta amandrea Mon-
dragoekoak ziren. "Amaren oroi-
menez, Mondragoeri lagundu 
gura zion", diote ikertzaileek.

Zacatecas, pista faltsua 
Pedro Biteri Aranaren arrastoa-
ri jarraitzea, ordea, ez zen samu-
rra izan lau arrasatearrondako: 
"Oso gizon diskretua izan zen. 
Ez zitzaion protagonismoa bate-
re gustatzen. Adibidez, eskolako 
erregelamendua egin zenean, 
bera han egon zen, baina ez zuen 
ezer sinatu", esaten du Javier 
Balanzategik.

Ezustekoak ere izan dira: 
"Herrian betidanik entzundakoa 
zen dirua Zacatecasen zegoela. 
Bada, bilatzen hasi ginenean, 
topatu genuen ezetz, ez zegoela 
Zacatecasen", esaten du Ugal-
dek. 

Ameriketan Biterirekin zeri-
kusia duen herrialdea Guatema-
la da. Han Biteritarrak bizi dira 
oraindik. Biteri familiaren lehen-
gusu bat elizgizon geratu zen 
han, eta haien ondorengokoak 
dira. Arrasateko adarra Pedro 
eta haren anaia Bernaberekin 
bukatu zen.

durangoko azokan 
Liburua Intxorta elkartearen 
webgunean, Ttukun dendan eta 
Eroskiko kanpoko dendan eros 
daiteke. Durangoko Azokan ere 
salgai egongo da eta, azoka eta 
gero, liburu dendetan ere bai.

Musika-banda Biteri lorategiko kioskoan. 1910 baino lehenago.  |   txaro Velez de MendizaBali eskerBiteri eskolak, lorategiko kioskotik. 1910 baino lehen.  |  Martinez-arano faMiliaren argazkia

Marrazketako neska taldea lorategian, Luis Armengou irakaslearekin, 1927an.  |    eMilia Madariagari esker).

"Mondragoe zorretan dago eurekin"
David Arzamendi Biteriko ikasle izan zen. 97 urte ditu eta liburuan 
bere mezua utzi du: "Mondragoeko kooperatibismoak lehenengo 
urratsa izan zuen Pedro Biteri Aranak emandako eskolarekin, Felix 
Arano maisuarekin eta Teresa Garcia maistrarekin, eta Luis 
Armengou artista eta marrazketa maisuarekin". Hango lehen 
ikasleek Zerrajeran lan egin 
zuten. Zerrajerak sortu zuen 
Aprendizen Eskola Biteriren 
eskolaren oinordekoa zen. Gero, 
ikasle eta langile haiek Elman 
eta Ulgorren jardun zuten.

Arzamendik Biteri, Arano, 
Garcia… guztien memoria 
berreskuratu gura du: 
"Mondragoe zorretan dago 
belaunaldi askoren 
hezkuntzaren alde hainbeste 
egin zuten haiekin".

Felix Arano eta ikasleak. Erdian, Arzamendi.  |   indalecio ojanguren, cc By-sa

David Arzamendi.

Pobreziak negarra eragin zion Biteriri
Esaten dutenez, Pedro Biterik negar egin zuen Mondragoera itzuli 
zenean. Bera Europako leku modernoenetatik zetorren eta 
Mondragoe lur jota zegoen: "Oso urte gogorrak ziren: gerrak egon 
ziren, Arrasatera etorri zen urtean greba egon zen, eta Udalak ez 
zuen dirurik. Etxeetan ez zegoen urik, ez zegoen komunik…", 
esaten dute egileek. Biterik Europako modernotasuna Arrasatera 
ekarri gura izan zuen: berdura plaza Pariskoaren erara egin zuen.

A Mondragon, route de Burgos, 1810.  |   koldo Mitxelena kulturunea, cc By-nc-sa

esanaK

"herriko umilek 
heziketa ona 
jaso zuten, 
lehen aldiz" 

a n a  i s a b e L  u g a L D e 
  h i s t o r i a L a r i a
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Gidabaimena euskaraz zein gazteleraz atera  dezakezu
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Fraiskozuri plaza 5   Tel.: 943 76 41 50   BERGARA
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Matxiategi 1. 943 76 72 73. Mizpildi 8. 943 76 12 32. BERGARA

Mujika 
gozotegia

Bizkotxoak
Erreilenoak
Tostoiak

Artekalea 3 BERGARA 
943 76 10 34

m.b.  |  Bergara

Arrizuriaga parkearekin lotuta-
ko mozioa aurkeztu zuen aste-
leheneko osoko bilkuran EAJk, 
baina ez zuen aurrera egin –Gober-
nu taldeak eta PSE-EEk kontra 
bozkatu zuten–. Gobernu taldea-
ri eskari bat egiteko mozioa zen: 
"Egin dezala beharrezko txosten 
teknikoa eta zabal dezala Arri-
zuriagako parkea segurtasun 
baldintzetan, horretarako aurrei-
kusita zegoen diru partida era-
biliaz". 

Izan ere, EAJk azaldu zuenez, 
"parkearen inguruko etxeak egin 
zituzten promotoreekin lortuta-
ko akordioaren ondorioz, 300.000 
euro eskuratu zituen Udalak 
behar bezalako proiektua egin 
eta parkea kondiziotan zabaltze-
ko". Eta hau gehitu zuen: "Hala 
ere, abuztuan parkea zabaldu 
egin zen, eta, udaletxean galdetu 
dugun arren, ez dakigu diru hori 
non dagoen, eta, horren ordez, 
40.000 euro gastatu ditu Udalak 

parkea baldintza desegokitan 
zabaltzeko". Hori dela eta, "par-
kea inolako txosten teknikorik 
gabe" zabaldu dela eta "ez ditue-
la herritarrendako  eta, batez 
ere, haurrendako segurtasun 
neurriak betetzen" salatu zuten. 
Bestalde, parkeko "puntu beltzen 
gaineko azterketa eginda" dute-
la gehitu zuten. Horren haritik, 
herritarren "kexu asko" jaso 
dituztela azaldu zuten.   

alkatearen erantzuna 
Bada, Elortza alkateak bilkuran 
azaldu zuen egindako lanek segur-
tasun irizpideak betetzen dituz-
tela teknikarien txostenen ara-
bera, eta gehitu zuen ez direla 
lan sakonagoak egin, permuta 
egiten denean UNED Arrizuria-
ga etxean kokatzeko obrak egin 
beharko direlako, eta, ondorioz, 
parkea apurtu. Udaletxean kexu-
rik jaso ez dela gehitu zuen, eta 
herritarrei eskatu zien kexurik 
izanez gero, helarazteko. 

Arrizuriagaren segurtasunari 
buruzko mozioa aurkeztu du EAJk

mONIkA bElAstEgI  |  Bergara

Badakizu, erabili! lelopean egun 
osoko egitaraua antolatu dute 
biharko, Euskararen Eguna, Uda-
lak eta herriko hainbat elkartek 
elkarlanean. 

Egitarau polita antolatu dute 
–ikus beheko taula– eta goizetik 
gauera arte euskal giroa nagusi-

tzea da euren asmoa. Hitz guru-
tzatuen lehiaketarekin irekiko 
dute egitaraua, eta, dagoeneko 
izen-ematea itxita badago ere, 
nagusien taldean norbaitek par-
te hartzeko interesa izango balu, 
aukera izango duela aurreratu 
dute antolatzaileek. Eguerdiko 
bazkariari dagokionez, bertan 

behera geratu da txartel gutxi 
saldu direlako. Txartela erosita 
zutenei kultura etxean bueltatu-
ko diete dirua. Bazkalosterako 
iragarrita zegoen Erregea eta 
bufoia ikuskizuna ere atzeratu 
egin dute datorren urteko kultu-
ra agendara. 

Osintxun ere hainbat ekitaldi 
antolatu dituzte biharko: 11:30ean, 
mural erraldoia margotuko dute; 
13:00etan, triki poteoa egingo dute; 
16:30ean, umeendako jolasak; 
17:30ean, txokolate jana; eta 
19:30ean, triki poteoa.

Udalaren konpromisoa 
Astelehenean ohiko osoko bilku-
ra izan zen eta Euskararen Egu-
nari buruzko Bilduk aurkeztuta-
ko mozioa onartu zuen udalbatzak, 
Gobernu taldearen eta EAJren 

aldeko botoekin eta PSE-EEren 
kontrakoarekin. 

Mozioaren arabera, beharrez-
koa da "gaurtik herrian euska-
razko elebitasuna praktikan jar-
tzea" eta norabide horretan Uda-
lak hainbat konpromiso hartu 
ditu. 

Hori horrela, konprometitu 
da bere esku dagoen guztia egi-
tera bere zerbitzu publikoak 
eskaintzen dituzten langileen 
euskalduntzea bultzatzeko eta 
bermatzeko. Baita langile horien 
lehen hitza beti euskaraz izan 
dadin ere. Era berean, Udaleko 
barne funtzionamendua euskaraz 

izan dadin ere bere esku dagoen 
guztia egitera konprometitu da. 
Horrez gain, herriko euskal komu-
nitateak dituen hizkuntza esku-
bide indibidual eta kolektiboak 
bermatze aldera, herrian eta arlo 
desberdinetan euskaraz bizitzeko 
eskubidea helburu duen plangin-
tza integrala garatzeko konpro-
misoa hartu du.

PSE-EEko zinegotziak azaldu 
zuenez, eurek ere ospatuko dute 
Euskararen Eguna, konbentzitu-
ta daudelako "hizkuntza anizta-
sunak elkarbizitzan eta gizartea-
ren kohesioan izan ditzakeen 
onurez".

Egun osoko egitaraua 
Euskararen Egunerako
'Badakizu, erabili!' lelopean goizean eta arratsaldean egongo dira ekitaldiak

Jardunek iaz umeekin egindako jolasak.  |   jardun

EGITArAUA

11:30 hitz gurutzatuen lehiaketa san Martin plazan.

11:30 Euskara eta teknologia berriak saioa san Martin plazan.

18:00 taun-taun taldearen Txio-Txioka antzezlana 4 eta 10 urte 
bitarteko umeentzako zabalotegin. sarrera 3 euro da.

19:00 euskarazko kantuen kantu-jira san Martin plazatik irtenda.

m.b.  |  Bergara

Euskal presoen eskubideen alde-
ko mozioa onartu zuen udalbatzak 
astelehenean egindako osoko bil-
kuran. Gobernu taldearen aldeko 
botoekin eta EAJren eta PSE-EE-
ren kontrakoekin onartu zuten.  

Mozioak hau dio: "Une histo-
rikoa bizi dugu Euskal Herrian, 
eta munduan izan diren beste 
prozesu politikoetan bezala, hemen 
ere preso politikoen errealitatea-
ri konponbidea eman behar zaio". 
Testuinguru horretan, bost pun-
tuko mozioa onartu zuen udalba-
tzak. Batetik, "euskal preso poli-
tikoen eskubideen errespetua" 
eskatu dute; hala nola "disper-
tsioaren amaiera eta preso guztiak 

Euskal Herriratzea, gaixotasun 
larriak dituzten presoak askatzea 
eta zigorra beteta dituztenak aska-
tzea". Bestetik, urtarrilaren 7an 
Bilbon presoen eskubideen alde 
egingo den manifestazioarekin 
bat egin dute eta herritarrei dei 
egin diete parte har dezaten. Era 
berean, abenduaren 16an barau 
egitea onartu zuten, eta 12:00etan 
elkarretaratzea. 

eajk mozio alternatiboa 
EAJk mozio alternatiboa aurkez-
tu zuen, "Bildurena motz" ikusten 
zuelako, nahiz eta ez zuen aurre-
ra egin. EAJren hiru puntuko 
mozioaren arabera, aintzat hartzen 
dute ETAk armak laga izana; uste 

dute beharrezkoa izango dela  
adiskidetzean, aitorpenean, kon-
pentsazioan eta biktima guztien 
laguntzan aurreratzea, sortutako 
mina aitortuz eta pertsonen eta 
gizartearen zauriak sendatzen 
lagunduz eta euskal presoen urra-
keten aurrean, Eusko Legebiltza-
rrak 2006ko urriaren 6an euskal 
presoen eskubideen defentsarako 
konpromisoari buruz onartutakoa 
berretsi zuen.

Mozio horri erantzunez, Maren 
Belastegi Bilduko zinegotziak hau 
esan zuen: "Urtarrilaren 7ko mobi-
lizazioa inflexio puntua da eta 
zuen mozioan ez duzue aipatu ere 
egiten. Egun garrantzitsua da 
aurrera begira. Zuen mozioa da 
hankamotz dagoena".

pse-ee kontra 
Alderdi sozialistako zinegotziak 
ezezko botoa arrazoitzeko orduan 
esan zuen, besteak beste, ETA 
izan dela "presoei birgizarteratzea 
debekatu" diena eta ezker aber-
tzaleari dagokionez, "biktimei 
eragindako mina onartu egin behar 
duela eta pasa den denboragatik 
dagokion erantzukizuna asumitu". 
behar duela ere esan zuen.

Gobernu taldeak barau 
egingo du euskal presoen 
eskubideen alde 16an 
elkarretaratzea egingo dute 12:00etan; eta 
urtarrilaren 7an Bilbora joateko dei egin dute
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PINTXOAK eta  
OGITARTEKOAK

SEKULAKO MARTXA!! 

Irala z/g
Bergara

943 76 07 92 

EUXEBIO II 
GURIA
Taberna

Bidekurutzeta 5 
BERGARA

943 76 20 34 

BEHEKO
TABERNA

Menestra 
eta untxia dira 

gure berezitasunak

ANGIOZAR   
Tel.: 943 76 55 74

CAMACHO
Drogeria

Usaindegia

Bidekurutzeta 24
BERGARA
943 76 13 35 

TOKI-ONA
Bodegoia-taberna

Eguneroko janariak
Txitxizotzak
Kazolatxoak
Txabierroak 

Matxiategi 1. BERGARA
Tel.: 943 39 53 

943 78 71 65
639 01 69 69

PATXI 
CASTRO

Era guztietako aulkien 
konponketa

Tapizatu lanak

Zumezko eta kanaberazko 
artikuluen salmenta

Besaulki, mahai, saskiak e.a

Gregoria 
Azkaratek 100 
urte

MizPirualde

Gregoria Azkaratek 100 urte egin 
zituen azaroaren 28an. Etxekoen eta 
Jesus Elortza alkatearen zorionak 
eta opariak jaso zituen Mizpirualden. 
100 urteko bost emakume dira 
Mizpirualden: Angeles Bilbao, Felisa 
Larrañaga, Segunda Martinez, Teo 
Ortuzar eta Gregoria. Zorionak!

o h a r r a k

laneraKo iKastaroaK 
migUel altUnan 
Lanerako formazioa egitaraua-
ren barruan, langile eta lan-
gabeendako ikastaroak eskain-
tzen ditu Miguel Altunak. 
Katalogo modular berrira lotu-
tako eta %100 diruz lagundu-
tako ikastaroak dira. Argibi-
deak Miguel Altunan, 943 76 
70 49 zenbakian.

odol ateratZea 
aBendUaren 14an
Urteko azken odol ateratzea 
abenduaren 14an egingo dute 
Bergaran, anbulatorioan, 
18:00etatik 20:30era. Lokal 
berriaren zain, herriko odol 
emaileek ez dute lehen egiten 
zuten moduan telefonozko 
deirik egiten emaileei abisa-
tzeko, eta, beraz, herritarrei 
dei egiten diete etzi anbula-
toriora joateko. Aurreko 
eguaztenean, 55 odol ateratze 
egin zituzten eta hiru odol 
emaile berri joan ziren anbu-
latoriora.

KeinU HiZKUntZa 
iKastaroaK
Aransgik, Gipuzkoako per-
tsona gorren familien elkar-
teak, keinu hizkuntza ikaste-
ko ikastaroak antolatu ditu. 
Gorrekin komunikazioa hobe-
tu nahi duten debagoiendar 
guztiei daude zuzenduta. Has-
tapen eta sakontze mailak 
izango dira, urtarriletik maia-
tzera. Ikastaroak 30 ordukoak 
izango dira. Argibide gehiago 
Aransgiko egoitzan, Boni 
Laskurain pasealekuan, edo 
943 76 27 03 telefonoan.

pol-poleKo federatU 
txartelaK
2012ko federatu txartela egin 
nahi dutenek Pol -Polek 
Oxirondo azokako goiko 
solairuan daukan bulegora jo 
dezakete, astelehen, martitzen 
eta eguaztenetan, 18:45etik 
19:45era. Internetez ere egin 
daiteke: www.pol-pol.net.

gaZtetxoendaKo 
irteera
Xabalote gaztelekuak irteera 
antolatu du Elosuko aterpetxera 
asteburu pasa joateko . 
Abenduaren 10ean eta 11n 
egingo dute irteera. Izen-ematea, 
abenduaren  5era  ar t e . 
Argibideak: 943 77 91 60.

Edu mENdIbIl  |  Bergara

Udalak Zabala etxeko fatxada 
berreskuratuko duela aurreratu 
zuen Jesus Elortza alkateak egu-
bakoitzean, Euskalerriaren Adis-
kideen Elkarteak udaletxean 
egindako ikasturte hasiera eki-
taldian. Kimikaren Nazioarteko 
Urtea da amaitzera doana eta 
Bidekurutzeta kaleko 14. zenbakian 
zegoen Zabala etxeak garrantzi 
handia izan du kimikaren histo-
rian. Laboratorium Chemichum 
delakoa zegoen han XVIII. mendean 
eta Juan Jose eta Fausto Elhuyar 

anaiek wolframioa bakartu zuten 
1783. urtean Bergaran. 

ibilbide bitxia
Euskalerriaren Adiskideen Elkar-
tearen garai oparoenen ostean, 
XX. mendean gainbehera etorri 
zen eta Zabala etxea 1919an bota 
zuten. Ondoren, Luis Egaña ziru-
jau donostiarrak eraman zuen 
bere etxera, Gros auzoan zegoen 
Maldonado izeneko txaletera, 
hain zuzen. Txaleta eraitsi zute-
nean, 1970eko hamarkadan, Zaba-
la etxeko fatxada galtzeko zorian 

egon zen eta erabakigarria izan 
zen Jose Antonio Zabala Berga-
rako alkate zenak fatxada berres-
kuratzeko egindako lana.

Jose Maria Urkia EAEko pre-
sidenteak egubakoitzean aitortu 
zuenez, Imanol Olaizola garai 
hartako diputatuak eta Zabalak 
lan eskergarria egin zuten fatxa-
da salbatzeko. Manuel Urkola 
arkitektoaren laguntzaz fatxada-
ren kalifikazioa egin zuen Olai-
zolak eta 1980. urtean Zabalak 
fatxada berreskuratzeko eskaria 
egin zuen. Fatxadako harriak 

ondo gordeta daude gaur egun 
Udalaren biltegi baten. 

dirulaguntzen zain
Etorkizunean Errege Mintegian 
kokatuko den liburutegiko sarre-
ra apaintzeko erabiliko dute 
fatxadako portada (goian, ezke-
rrean). Oraindik ez dago proiek-
tua gauzatzeko datarik ezta aurre-
konturik ere. Edozein modutan, 
Elortza alkateak Diputazioari 
zein EAEri proiektuan parte har-
tzeko gonbita egin zien eguba-
koitzean.

Errege Mintegiko liburutegiko sarreran jarri nahi dute Zabalako frontispizioa.  |   udala

Bidekurutzetako 14. zenbakian zegoen Zabala etxea. 1919an bota zuten.  |   udala

Zabalako fatxada 
berreskuratuko dute
errege Mintegian kokatuko den liburutegiko 
sarreran jarriko dute, Munibe plazan

fatxada 
errege 
mintegiko 
liburutegiko 
sarreran 
jarriko dute.
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mIrEIA bIkuñA  |  Bergara

Aurreko astean Deustuan lor-
tutako garaipenari balio han-
diagoa emateko eta etxeko 
bolada onarekin segitzeko asmoz, 
irabazi egin gura dute senior 
mailako eskubaloi taldekoek. 

Bihar, zapatua, La Bacala-
dera Hondarribiaren bisita 
jasoko dute Labegaraietan, 
17:00etan. 

gazteak eta azkarrak 
Partiduz partidu antolatu dute 
denboraldia, baina irabaztea 
dute buruan. "Etxean ondo joka-
tzen gabiltza, eta bide beretik 
segitu gura dugu. Gainera, 
aurreko aste bukaeran Deustuan 
irabazteak indar handia eman 
zigun. Han lortutako puntuek 
balio handiagoa izango dute 
bihar irabazten badugu", esan 
digu Josetxo Muniategi entre-
natzaileak. 

Hondarribia talde gaztea 
da. Jokalari handiak eta bizko-
rrak ditu. Bergarak egiten duen 
jokoaren antzekoa egiten dute. 
"3-2-1 defentsa erabiltzen dute. 
Sendoa, eta baloiak lapurtzen 
dituztenean eraso azkarra anto-
latzen dute. Jokalari gazteak 
ditu. Askok Bidasoaren harro-
biko taldeetan jokatu dute", dio 
Muniategik.

sailkapenean paretsu 
Bi taldeak paretsu daude sail-
kapenean: Hondarribiak 12 
puntu ditu eta Bergarak, 10. 
Mahoneroek irabaziko balute, 
parekatu egingo lirateke. "Sail-
kapeneko goiko lekuetan jarri-
ko ginateke, eta beste lasaitasun 
batekin jokatuko genuke aurre-
rantzean. Orain arte ihes egin 
diguten puntuak batuta, goi-
goian egongo ginateke", dio 
Muniategik

Eskubaloikoak, bolada 
onarekin segitzeko asmoz
soraluze Bkek la Bacaladera hondarribiaren 
bisita jasoko du bihar, labegaraietan, 17:00etan 

Iñaki Manuel jaurtiketa egiten Elgoibarren kontrako partiduan.  |   goiena

A. AlkOrtA  |  Bergara

Bost partidu jarraian galduta 
ere, bergararrek ez dute etsi 
nahi eta bihar Leihoak Zast 
Zarauzko taldearen aurka "gogor" 
jokatuko dutela diote.

Partidua Bergarako Labega-
raieta kiroldegian jokatuko da, 
19:00etan. Leihoak Zast taldea 
izango dute aurrez aurre, eta, 
orain arteko emaitzak albo bate-
ra utzita, "ahalik eta ondoen" 
egiten saiatzeko asmoa erakutsi 
dute. 

azken partidua, "ona ez" 
Joan den astean Hernaniren 
aurka jokatu zuten Bergarako 
mutilek eta hasiera-hasieratik  
partidua ez zela bide onetik joan 
esan dute taldekoek. "Hasieratik 
hasi ginen akatsak egiten eta 
jaurtiketak huts egiten. Lehe-
nengo laurdena berdinduta 

amaitu genuen, baina handik 
aurrera Hernanik aurre hartu 
zuen".

Hernaniarrak garaiagoak 
baziren ere, bergararrek eraso-
tzeko gaitasun handia erakutsi 
zutela diote. "Atsedenaldia egin 
eta gero indarberrituta atera 
ginen, baina ezin izan genuen 
ezer egin. Hori bai, defentsa 
ondo egin genuen". 

Izan ere, defentsa ondo egin 
izan ez balute partiduaren emai-
tza bestelakoa izango zela diote. 
"Jaurtiketa librean akats asko 
egin genituen eta azken zatian 
etsituta geunden, ez genuen ondo 
jokatu".

Horrekin guztiarekin, hon-
doratu ordez bergararrak hazi 
egin dira, eta, hala, bihar den-
dena ematen saiatuko dira, bost 
partidu galdu ostean, irabazteko 
gogotsu baitaude.

Zarautz atzean lagatzen saiatuko 
da bihar Soraluce BKE taldea
Bost partidu galdu eta gero, bihar irabazteko 
grinaz aterako direla esan dute bergararrek

AsIEr AlkOrtA  |  Bergara

Bergara Kirol Elkarteak urtero 
antolatzen duen Gabonetako gaz-
teen txapelketa urtarrilean joka-
tuko da, eta ez abenduan, orain 
arte bezala. Realak eskatu du 
txapelketa atzeratzeko eta horre-
gatik jokatuko da ohi baino bi 
aste geroago. Realak, Eibarrek, 
UDAk eta Bergarak hilaren 3tik 
5era jokatuko dute.

Bergarak eta Realak jokatzeaz 
gain, Eibar eta UDA taldeek ere 
norgehiagokan parte hartuko 
dute urtarrilean. Lehenengo 
hitzordua Bergararen eta Reala-
ren artekoa izango da eta hilaren 
4an Eibarrek eta UDAk elkarren 
aurka jokatuko dute. Bi partiduak 

Ipintzan jokatuok dira, 17:00etan. 
Finala, aldiz, hilaren 5ean Ago-
rrosinen jokatuko da, 16:00e-
tan.

Manu Diaz Bergarako entre-
natzailearen esanetan, "ahalik 
eta ikuskizun politena" ematen 
saiatuko dira bergararrak. "Argi 
dago nork bere mailan jokatzen 

duela eta Reala, UDA eta Eibar 
gu baino maila handiagoa duten 
taldeak direla. Dena dela, gu aha-
lik eta ondoen egiten saiatuko 
gara".

Orain arteko txapelketak nola 
joan diren ikusita, hitzordua 
"interesgarria" izango dela aurre-
ratu du. "UDAren eta Eibarren 
arteko partidua estu egongo da. 
Bergararen eta Realaren artean 
desoreka egon badago ere, ilusioz 
jokatuko dugu".

Dena dela, denaren gainetik 
Realeko gazteak berton ikustea 
pozgarria dela dio. "Gero, gazte 
horietako batzuek talde nagusian 
jokatuko dute, eta polita da orain 
gure kontra jokatzeko aukera 
izatea".

aurtengo urtea, "oparoa" 
Azken partiduetan bergararrek 
emaitza onak lortu ez badituzte 
ere, 31 punturekin oraindik orain 
lehenengo postuan daude Manu 
Diazen mutilak; Aloñak 25 pun-
turekin atzetik segitzen dio. Orain 
artekoak jasota, bergararrek Rea-
laren aurka "gogor eta ilusioz" 
jokatuko dutela iragarri dute. 
"Aurten urte oparoa izan dugu 
eta horri eusten saiatuko gara", 
gaineratu du Diazek. 

Urtarrilean 
jokatuko du 
Realak herrian
txapelketa atzeratu egin da, realak hala eskatuta

bergararrek 
realaren aurka 
"ilusioz" 
jokatuko dute
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Martitzenean zabaldu zuten 
erakusketa udaletxeko osoko 
bilkuren aretoan. Izan ere, 2011 
kimikaren nazioarteko urtea 
da; hori dela eta, kimikak gure 
gizartean duen eta izan duen 
garrantzia nabarmendu gura 
dute. 

Molekulen artean erakusketa 
CSIC erakundeak prestatutako 
materialean oinarrituta dago. 22 
panelez osatuta dago, eta unita-
te didaktikoak ere eskaintzen 
ditu, erakusketaren edukia sakon-

tzen laguntzen dutenak. Astegu-
netan 09:00etatik 14:00etara eta 
18:30etik 20:30era eta aste bukae-
retan 12:00etatik 14:00etara egon-
go da zabalik.

ikasleen esperimentuak 
Ikusgai dagoen materiala Ber-
garako ikastetxeetako labora-
tegietatik eta Mondragon Uni-
bertsitatetik ekarritakoa da. 

Bestalde, aste bukaeran 
ikasleek egindako esperimen-
tuak jarriko dituzte ikusgai 
erakusketan bertan. 

Kimika hobeto ezagutzeko 
aukera eskaintzen du 'Molekulen 
artean' izeneko erakusketak

Udaleko osoko bilkuren aretoan dago erakusketa.  |   goiena

Gaur, egubakoitza, zabalduko 
du Bergarako Taila Elkarteak 
erakusketa. Aroztegin egongo 
dira lanak, martitzenetik egu-
bakoitzera 18:00etatik 20:30e-
ra, zapatuetan 12:00etatik 
14:00etara eta 18:00etatik 20:30e-
ra eta domeketan 12:00etatik 
14:00etara. Hilaren 11ra arte 
egongo da zabalik. 

Taila Elkarteak 
erakusketa zabalduko 
du Aroztegi aretoan

Antzezlana gaur izango da, 
22:00etan, Zabalotegi aretoan. 
Dejabu taldeak errealismo 
magikoz zipriztindutako ikus-
kizuna aurkeztuko du. Euskal 
Herriko historia hurbila kon-
tatzen du lanak: baserria utzi 
eta hirira ikastera doan nes-
ka batena. Sarrerak 5 eurotan 
daude salgai.

'Gure bide galduak' 
lana eskainiko du 
Dejabu taldeak

ArANtzAzu EzkIbEl  |  Bergara

Haurren bertso eskola indartze-
ko asmotan dabiltza Jardunen. 
Bertso eskola ikastaro soil bat 
baino gehiago dela erakutsi gura 
dute. Bertsotan eginez lagun 
giroan ondo pasatzeko lekua da 
bertso eskola.

2002-2003 ikasturtean jarri 
zuen martxan Jardunek bertso 
eskola, bertsozaleen transmisioa 
ziurtatzeaz gain, bertsolaritzari 
bultzada bat emateko asmoz.

ikastetxeetan saioak  
Haurrak eta gaztetxoak bertso-
laritzara hurbiltzeko asmoz hain-
bat saio egin dituzte herriko 
ikastetxeetan azken asteotan. "Bi 
bertsolari ibili dira ikastetxeetan 
eta oso saio interesgarriak izan 
dira, ikasleak gustura egon dira", 
azaldu du Maitane Arizabaletak, 
Jardun elkarteko dinamizatzai-
leak. 

Haurren bertso eskolan par-
te hartzeko interesa dutenek 
Jardunera deitu beharko dute, 
943 76 36 61 zenbakira. Ikastaroa 
martitzenetan izango da: 17:30e-
tik 18:30era. Irakasle lanetan 
Eneko Beretxinaga soraluzetarra 
ibiliko da. Ikastaroa doan izango 
da, 8 eta 11 urte bitarteko gazteei 
zuzendua. Ikastaroa Jardunek 
koordinatzen duen arren, Gipuz-
koako Bertsozale Elkartearen 
ardura da.

irteerak egiten dituzte  
Beretxinaga irakaslea taldearen 
bultzatzaile, indartzaile, anima-
tzaile, koordinatzaile eta ardu-
raduna izango da. Helburu nagu-
sia bertso eskola sendotu eta 
indartzea da. Bertso eskolak, 
gainera, inguruko herrietako 
gaztetxoak ezagutzeko aukera 
eskaintzen du: Gipuzkoako ber-
tsolari egunean parte hartzen 
dute urtero. Bertso giroa ezagu-
tzeko aukera paregabea da. 

Astean ordubete bertsotan eta 
lagun giroan aritzeko aukera
haurren bertso eskola martitzenetan izango da, 17:30etik 18:30era, doan

G Puntuko finalerako sarrerak salgai
Abenduaren 18an Donostian jokatuko den Gipuzkoako bertsolari 
txapelketarako sarrerak salgai dituzte Jardun euskara elkartean. 
Sarrera arruntak dituzte salgai, 18 eurotan. Finala Illunbe 
zezen-plazan jokatuko da, 16:30ean. Aurkezleak Iñaxio Usarralde 
eta Itziar Etxezarreta izango dira. Finala jokatuko duten bertsolari 
guztien izenak erabaki barik daude oraindik.

A.E.  |  Bergara

Ondarrutarrak Zabalotegi aretoan 
eskainiko du kontzertua etzi, 
19:00etan. Sarrerak 5 eurotan 
egongo dira salgai. 

doinu akustikoak 
Besteak beste, Etsaiak, Fjörd eta 
Uek taldeetan eta bakarka ere 
ibilitakoa da Keu Agirretxea. 
Thrasha, rocka, akustikoa… esti-
lo asko jorratu ditu, "ikasten 
jarraitzeko" musika estilo ugari. 
Konposatzerakoan "riff kañeroa" 
oinarri duela dio. Azken lanean 
doinu akustikoak nagusitzen 
dira. Denon eskura jarri ditu 
Agirretxeak abestiak Myspace 
atarian. Disko berriarekin bate-
ra DVDa ere argitaratu du. Keu Agirretxea ondarrutarra gitarrarekin.  |   gazteluPeko hotsak

Keu Agirretxea & Fignuh Experience domekan

Gorputz tratamenduak 
(zelulitisa, biguntasunak, formen birmoldaketa, Zirkulazio alterazioa)

Aurpegi tratamenduak 
(zimurrak, biguntasunak, orbanak...)

Behin betiko laser depilazioa eta elektrikoa

Manikura eta pedikura

Solariuma

Intolerantzia test-a

Test energetikoa (indargarria)

etor zaitez eta informa zaitez konpromiso barik!

Bidekurutzeta 7, 1a. 20570   BERGARA   Tel.: 943 76 31 71 
lilura@lilura.com • www.lilura.com

LEHEN ORAIN LEHEN ORAIN

Guadalupe Garcia 
Mikropigmentazioan espezialista.

Nº 1.793

Eta gustuko baduzu... 

 %20ko 

deskontua 
mikropigmentazio tratamenduan.

Ezpainetan, bekainetan eta betazaletan egiten den 
makillaje proba honen bitartez, zure aurpegian bertan 

ikusiko dituzu mikropigmentazio tratamendu baten emaitzak.

Visagismo 
proba doan!
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Txantxiku Ikastolako Lehen 
Hezkuntzako bigarren mailako 60 
bat ikasle Goienan egon ziren 
astelehenean. GOIENA papera 
egiten den erredakzioa ikusi eta 
Goiena telebistako platoan 
kamerak nola erabiltzen ditugun 
ikusi zuten.

Ikastolakoak 
Goienan

Mireia Bikuña

Bihar, zapatua, 18:00etan joka-
tuko du Natra Oñatik Zubikoan 
Pas Pielagos taldearen kontra. 
Atsedenaldian hainbat opari 
zozketatuko dituzte bazkideen 
artean: Natra Oñatiren pro-
duktuekin egindako bost pack, 
Fuente Ferreroren urdaiaz-
pikoa, eta, hilaren 13an Bas-
koniak eta Nancyk jokatuko 
duten Euroligako partidurako 
hiru sarrera bikoitz.

Opariak banatuko 
dituzte saskibaloi 
bazkideen artean

Ikusi Makusi erretiratuen 
antzerki taldeak Halako bizi-
lagunetatik, libra gaitzazu 
Jauna delako antzezlana egin-
go du domekan, 19:00etan, 
Santa Anan. Estreinaldia Pake 
Lekuren kultura astean egin 
zuten, erretiratuendako baka-
rrik egindako saioan. Dome-
kako emanaldia herritar guz-
tiendako izango da.

Ikusi Makusikoen 
beste antzezlan bat 
herritar guztiendako

o h a r r a k

odol-ateratZea
Urteko azken odol-ateratzea 
egingo dute hilaren 9an Txan-
txiku Ikastolako aretoan, 
18:00etatik 20:00etara arte.

deialdia
Gaur, egubakoitza, produktu 
iberikoen dastatzea egingo 
dute Kale Zaharreko Harripe 
tabernan. 19:00etatik 21:00e-
tara arte.

m.b.  |  oñati

Sustrai fruta-dendak bigarren 
saria lortu zuen Mercabilbaok 
azaroaren 26an egindako lehia-
ketan. 23 parte-hartzailek bes-
te horrenbeste saski prestatu 
zituzten, eta onenak saritu zituz-
ten. Sustrai fruta-dendako kide 
Eneritz Arrondok jaso zuen 
saria. "Egia esan, ez genuen 
espero. Saski onak eta dotoreak 
zeuden. Oso pozik gaude", esan 
digu fruta-dendako ugazaba 
Alberto Vesgak.

Lehen saria Trapagako Fru-
tas Zafra dendako Mari Carmen 
Galvezek jaso zuen (300 euro) 
eta hirugarrena, Bilboko Frutas 
Pino dendak (100 euro).

tailagintza frutekin 
Mercabilbaoren II. fruta-saski 
lehiaketako parte-hartzaile 
bakoitzak ordu eta erdi zeukan 
saskia egiteko. Fruta eta baraz-

ki ezberdinak erabiltzeko auke-
ra zuten. Sustraiko Eneritzek  
piña, mangoa, mota askotariko 
sagarrak, kiwiak, franbuesa, 
tomatea, perretxikoak eta eska-
rola erabili zituen saskia egi-
teko. "Parte-hartzaile batzuek  
tailagintza egin zuten fruta eta 
barazkiekin. Ikusgarri geratu 
ziren", esan digu Vesgak.

2.000 poltsa euro baten
Lehiaketaren helburua da fru-
taren kontsumoa zabaltzea. Hori 
horrela, lehiaketa ikusten egon 
zirenek bost fruta-saskiren zoz-
ketan parte hartu zuten. Gai-
nera, euro baten truke frutaz 
betetako 2.000 poltsa banatu 
zituzten. Batutako dirua Muga-
rik Gabeko Medikuak GKEren-
dako izango da. Egindako fru-
ta-saskiak Bizkaiko Elikagai 
Bankuak jaso eta banatuko 
ditu.

Bigarren saria Sustrai 
fruta-dendarendako
Mercabilbaok antolatutako lehiaketan parte 
hartu eta 200 euro jaso zituzten sari modura

Eneritz Arrondo, saria irabazi zuen saskiarekin.  |   Mireia Bikuña

Gerraren ondorioak 
Oñatin 370 orritan bilduta
gogoratu guran taldeak 'gerrako garrak oñatin' liburua aurkeztu du

mIrEIA bIkuñA  |  oñati

1936ko uztailaren 18an militar 
batzuk Errepublikaren kontra 
altxatu ziren, eta urte bereko irai-
laren 21ean matxino-faxisten 
eskuetan erori zen Oñati. Bada, 
data hura abiapuntu hartuta, 370 
orriko liburua idatzi du Gogora-
tu Guran taldeak (Juan Ramon 
Garai, Nekane Arrazola, Beatriz 
Gomendio, Idoia Etxeberria eta 
Jerardo Elortza): Gerrako garrak 
Oñatin. Eguaztenean aurkeztu 
zuten; testigantzak eman dituzten 
oñatiar asko batu ziren ekital-
dian.  

450 pertsona lehen lerroan 
Intxorta 1937 Kultura Elkarteak 
orain dela bi urte 36ko gerrari 
buruz egindako erakusketan du 
oinarria Gerrako garrak Oñatin 
liburuak. Orduan sortu zuten 
Gogoratu Guran taldea.  

"Egia eta justizia bilatu nahian, 
Oñatiko faxismoaren biktimei 
eman diegu hitza", esan zuen 
Nekane Arrazolak. Hori horrela, 
62 testigantza jaso dituzte, erdiak 
emakumeenak. Gainera, 300 argaz-
ki eta dokumentu batu dituzte. 
"Ahalegin berezia egin dugu argaz-
kietako pertsonak identifikatzeko. 
Erakutsi gura dugu pertsonak 
zirela, ez zenbakiak", esan zuen 
Idoia Etxeberriak.

Matxino-faxistek Oñati hartu 
zutenean 6.700 biztanle zituen, eta 
familia gehienek zuten kideren 
bat gerrako lehen lerroan. "Jaso 

ditugun datuen arabera, 450 per-
tsona ziren. 115 hil ziren. Datu 
horiek guztiak jasotzeko, oso lagun-
garria izan da sufrimendua bizi 
izan zuten pertsonek emandako 
informazioa. Euren laguntzagatik 
gure eskerrik beroenak", esan 
zuten aurkezpenean.

Hamar kapitulu 
Gerrako garrak Oñatin liburuak 
hamar kapitulu zabal ditu: Ata-
rikoa, Bigarren Errepublika garai-
ko Oñati, Gerraren hasiera eta 
bilakaera, Oñatiarrak borroka 
lerroan, Oñatitik ihesi, Errepre-
sioaren aurpegiak, Gerra ostea, 
Kausak, Bibliografia eta Eranski-
nak.

Kapitulurik luzeena, eta aka-
so mamitsuena, Errepresioaren 
aurpegiak delakoa da. 100 orritan 
gerrako biktimen hitzak batu 
dituzte, eta lekuko gehienei aur-
pegia ipini diete.

Gerra osteko garaiari ere lekua 
egin diote: gosetea, lana izateko 
zailtasunak, umezurtzendako pen-
tsioak, diktaduraren ondo-
rioak...

salgai 25 eurotan 
Liburua salgai ipini dute kultura 
etxean, Turismo Bulegoan eta 
Altuna estankoan 25 eurotan, eta 
DVDarekin batera erosiz gero 30 
eurotan. Durangoko Azokan ere 
erosi ahal izango da.

Gogoratu Guran taldeko kideak liburuarekin.  |   Mireia Bikuña

Argazkioinaxxxx.  |   argazkilariaxxx

Eguazten goizean pintadak agertu 
ziren batzokiko fatxadan. Era berean, 
hiru auto kaltetu zituzten. EAJk 
eta GBBk ekintza salatu, eta esan 
dute "errespeturik gabe ez dago 
garai berririk". Bestalde, Bildu Udal 
Taldeak "elkartasuna" adierazi die 
EAJri eta kaltetuak izan ziren 
herritarrei, eta esan du halako 
ekintzekin "amaitu" behar dela.

Batzokia pintadekin 
zikindu zuen 
martitzenean
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lorea goMez

Jose de Azpiazu musika eskolako lau akordei ikaslek Arrasateko 24. 
txapelketan parte hartuko dute: Nerea Zelaiak hastapeneko B mailan; 
Maddi Santa Krutzek A mailan; eta Oihane Lazkanoiturburuk eta Nora 
Freirek B mailan. Gaur, egubakoitza, egingo dituzte euren saioak.

Akordeoi lehiaketara gogotsu

Oñatiko Udalak Txanda elkartea-
ren laguntzarekin antolatu duen 
IV. erakusleiho lehiaketarako 
izen-ematea gaur, egubakoitza, 
itxiko dute. Interesatuek izen-e-
mate orria eroan beharko dute 
udal bulegoetara, Turismo Bule-
gora edo Enplegu teknikariaren 
bulegora (Bidebarrieta 12). 4.500 
euro banatuko dituzte saritan.

Erakusleiho lehiaketan 
izena emateko azken 
eguna

m.b.  |  oñati

Bihar zapatua, abenduak 3, Eus-
kararen Nazioarteko Eguna da, 
eta hori aldarrikatzeko eta eus-
kararen erabilera kalera atera-
tzeko, askotariko ekitaldiak egin-
go dituzte herriko ikastetxeetako 
neska-mutikoek gaur. 

Txantxiku Ikastolak, Elkar 
Hezik eta Errekalde Herri Esko-
lak adinaren arabera antolatu 
dituzte ekintzak.

Elkar Heziko Batxilergoko 2. 
mailakoek egingo dituzte gidari-
tza lanak. Eurek proposatuko 

dizkiete ekintzak Elkar Heziko 
gainerako ikasleei: pailazoak, 
karaokea, herri kirolak, euskal 
mitologiaren ipuin baten konta-
keta, bertsoen sorkuntza  eta 
euskal kantuekin jolasak. 11:30ean 
ikasle guztiek giza-kate erraldoia 
egingo dute plazan, Euskararen 
alde: bildu, zabaldu eta goratu 
euskara lelopean.

'euskaraz' erraldoia 
Errekalde Herri Eskolako Haur 
Hezkuntzakoek herri jolasak egin-
go dituzte. Lehen Hezkuntzako 

1., 2. , 3. eta 4. mailetakoek herri 
kirolak egingo dituzte; eta 5. eta 
6. mailetakoek rally kulturala 
egingo dute herriko kaleetan. 
Bihar arratsaldean eskolako jolas-
lekuan argazki erraldoia egingo 
dute: ikasleek eta irakasleek Eus-
karaz erraldoi bat irudikatuko 
dute. 

Azkenik, Txantxiku Ikastola-
koek ere adinaren araberako 
ekintzak egingo dituzte: Haur 
Hezkuntzakoek Argitxo iratxoa 
izango dute lagun. Ipuin konta-
ketak, jolasak eta dantzaldia 
egingo dituzte. Lehen Hezkun-
tzakoek, berriz, ekitaldi nagusia 
herriko plazan egingo dute 10:00e-
tatik 12:00etara eta DBHkoek 
jaialdia egingo dute gaztelekuan 
12:35etik 14:30era. Ikastolako 
guraso kontseiluko euskara tal-
deak antolatuta kantu saioa egin-
go dute kalerik kale, 18:30ean.

Euskara kalera aterako 
dute ikastetxeek gaur
hainbat ekintza egingo dituzte bihar, zapatua, 
euskararen nazioarteko eguna dela ospatzeko

 
emaitzak "a" taldea

indar 85-bundeswehr 2-0
sasquatch-ankarteko 1-1
the gibel boys-Joxely 2-0
xaguxar-zorrobero 1-4

sailkaPena "a" taldea
  taLdea P J
 1 doolygans 7 3
 2 etxaixat 7 3
 3 albok 6 3
 4 txarrixak 6 3
 5 kalañatasaray 6 3
 6 Lozorromo 3 2
 7 txuskos 0 2
 8 nandrolona 0 3
 9 Paketinaikos 0 2

sailkaPena "b" taldea
  taLdea P J
 1 indar 85 7 3
 2 the gibel boys 4 2
 3 bundeswehr 4 3
 4 zorrobero 4 3
 5 xaguxar 3 2
 6 sasquatch 3 3
 7 Joxely 3 3
 8 ankarteko 1 3

aste bukaerako Partiduak
a taLdea, 4. jardunaldia
Zapatua 13:00 nandrolona-Paketinaikos 
Zapatua 14:30 albok-kalañatasaray
Zapatua 16:00 etxaixat-txuskos
Zapatua 17:30 txarrixak-Lozorromo
b taLdea, atzeratutako partidua
Zapatua 19:00 gibel boys-xaguxar

atzeratutako partidua
Biharko jardunaldia 
ixteko, bere garaian 
atzeratutako partidua 
jokatu dute. B taldeko 
Gibel Boys-Xaguxar 
lehia jokatuko dute.

b e t e r a n u a k

mIrEIA bIkuñA  |  oñati

Ganbara Txiki abesbatzak azken 
hilabeteetan egindako lanak argia 
ikusiko du gaur. Ipuin musikatuen 
proiektu erraldoiaren lehen bi 
aleak aurkeztuko dituzte: Jostai-
lugilea eta Eskolopendra. Ekitaldia 
19:30ean egingo dute kultura etxean. 
Ganbarako presidente Miren Arre-
girekin eta Kultura zinegotzi Manu 
Egañarekin batera, ipuin musika-
tuetako musika egileak, Josu Elber-
din eta Eva Gonzalez, egongo dira 

ekitaldian. Bukaeran, Ganbara 
Txiki abesbatzak emanaldia egin-
go du.

Protagonisten hitzekin, bi ipuin 
musikatuak egiteko bidean graba-
tutako irudiak erakutsiko dituzte. 
25 bat minutuko dokumentala gra-
batu dute.

Bat 20 euro eta bi 35 euro 
Aurkezpenaren ondoren, Jostai-
lugilea eta Eskolopendra ipuinak 
salgai ipiniko dituzte. Bietako bat 

erosita 20 euro ordaindu beharko 
da eta biak erosita, 35 euro. Gai-
nera, bihar, zapatua,  Euskararen 
Egunaren barruan, mahaia ipini-
ko dute liburuak saltzeko, plazan. 
Bestalde, hainbat lekutan erosi 
ahal izango dira: kultura etxean, 
Urzai informatika-dendan, Altuna 
estankoan, Ibarrondon, Haritzan, 
Arantzazuko dendan eta Sesiñena 
ile-apaindegian, Donostiako Hon-
tzan eta www.ganbara.org ata-
rian.

liburua eta Cda 
Ganbara Txikik esku artean duen 
materiala didaktikoa da, "haur eta 
gazteen aisialdirako ipuin bilduma"; 
eta 3-9 urte arteko neska-mutikoen-
dako da.

Ipuin bakoitzak liburua eta 
CDa ditu. Liburuan, ipuin musi-
katuan kontatutako istorioa jaso 
dute ilustrazioen bidez. Liburua 
osatzeko denbora-pasak eta ipui-
narekin zerikusia duten beste 
hainbat ekintza gehitu dituzte: 
hizki-zopak, logika lantzeko ari-
ketak, eskulanak, jokoak...

Ipuin musikatuak izanik, ipui-
naren narrazioak eta abestiak CD 
baten jaso dituzte. Gainera, bigarren 
bertsio baten musikaren playback
-a sartu dute, haurrek ipuina 
antzeztu eta abesteko aukera izan 
dezaten.

Ganbarakoen ipuin musikatuen lehen bi 
aleak: 'Jostailugilea' eta 'Eskolopendra'
gaur, egubakoitza, egingo dute aurkezpena, 19:30ean, kultura etxean

Ganbara Txiki abesbatzako kideak Santa Ana aretoan.  |   aitor Biain

m.b.  |  oñati

Azkeneko egunetan, autoen 
barruan uzten diren gauzak 
lapurtzeko saiakerak ugaritu 
egin dira Oñatin. Hori horrela, 
auto barruan baliozko ezer ez 
uzteko aholkua eman dute Udal-
tzaingotik. "Dirua, poltsoa, mugi-
korra... Ez da ezer utzi behar 
auto barruan eta begi-bistan. 

Barruko hori hartzeko autoan 
egiten duten kaltearen balioa 
lapurtutakoarena baino askoz 
handiagoa izaten da", esan digu 
Idoia Laspita udaltzainbu-
ruak.

Lapurreta saiakera horiek 
Aita Mortara eta Mikel Aozara 
kaleetan eta osasun etxeko 
aparkalekuan egin dituzte.

Auto barruan baliozko ezer ez uzteko 
aholkua eman dute Udaltzaingotik

10 10
kilo euro

KIWI  EKOLOGIKOEN SALMENTA
Banaketa pertsonalizatua
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Urritasunak dituztenen IV. 
arte martzialen nazioarteko 
txapelketa jokatu zuten Donos-
tian, eta estatutik eta Italia, 
Frantzia eta Alemaniatik eto-
rritako 41 parte-hartzaile 
elkartu ziren; tartean, Are-
txabaleta Kirol Elkarteko Alex 
Elortondo karateka. Hiruga-
rren postua eskuratu zuen, 
gainera, Elortondok. 

Bada, UDAko karate tal-
deko arduradun Odilo Vaz-
quezek eskerrak eman gura 
dizkie Donostiako Bera Bera 
elkarteko antolatzaileei: "Urri-
tasunak dituztenak karatearen 
bitartez integratu gura dituz-
telako". Era berean, Elorton-
do zoriondu gura du, beste 
behin ere postu bikaina esku-
ratu duelako : "Zorionak, Alex, 
eta segi aurrera. Zu bai zare-
la handia!".

Alex Elortondo 
hirugarrena 
karate 
txapelketan

Elortondo trofeoarekin.  |   o. Vazquez

Hainbat gurasok 0 eta 3 urte 
arteko umeak dituztenendako 
hazkuntza taldeak osatu gura 
dituzte. Argibideak emateko, 
Zornotzako amatasunari lagun-
tzeko zentroko arduradun 
Ana Bacigalupek bi berbaldi 
egingo ditu, abenduaren 16an 
eta 19an. Lekua eta ordua 
zehazteko daude.

Hazkuntza taldea jarri 
gura dute abian eta bi 
berbaldi egongo dira

Martuteneko espetxera pro-
duktuak bidaltzeko kanpaina 
egingo dute abenduaren 5etik 
11ra –sakristiara eroan–. Hona 
produktuak: barruko arropa; 
galtzerdiak; tabakoa eta metxe-
roak; telefono txartelak (Tele-
fonica, pin barik); kartazalak 
eta seiluak; xanpua eta xaboia; 
pilak; turroi biguna…

Gabonetako kanpaina 
hasiko du Espetxe 
Pastoraltzak egunotan

BasaBeazPi

Udazkeneko giro goxoan gaztainak erre eta jan zituzten Basabeazpiko 
umeek aitaita-amamekin batera. Zazpi danbolinkada gaztaina erre 
zituzten adituak diren aitaitek, eta giro alai eta jatorrean jan gero 
guztiek. "Umeak eta aitaita-amamak elkarrekin egoteko arratsaldea 
da", azaldu dute ikastolako kideek. Gaur, ostera, San Frantzisko 
Xabier eguna ospatuko dute jolasak egin eta txistorra janda.

Gaztainak jaten aitaita-amamekin

o h a r r a k

iBilBide HistoriKoa: 
oro eta Bedoña
Loramendi elkarteko Toponi-
mia Taldeak antolatuta azken 
ibilbide historikoa egingo dute 
domekan, hilak 4: Oro, Larri-
no eta Bedoña. Historia kon-
tuak ezagutzeko aukera izan-
go da adituen eskutik. Hitzor-
dua (09:00) Herriko Plazan da 
(82. kilometro harria).

mIrArI AltubE  |  aretxaBaleta

Kultura Sailak Gabonetako era-
kusleiho lehiaketarako dei egin 
du, eta oinarriak banatu merka-
tarien artean. Aurrez eman behar-
ko dute izena interesatuek Arku-
pen –kultura@aretxabaleta.net– 
eta gero, abenduaren 8an hasi 
eta 31 arte apainduta izan. Aur-
ten, gainera, herritarrek ere 
izango dute bozkatzeko aukera. 

Herritarren artean zozketak 
Saltokiek ohiko produktuekin 
apaindu beharko dute erakus-
leihoa eta epaimahaiak kontuan 
hartuko ditu imajinazioa, origi-
naltasuna eta kalitatea.

Hiru sari banatuko dituzte 
sektorea kontuan hartu barik: 
lehenengoa, 250 euro eta plaka; 
bigarrena, 150 euro; eta hiruga-
rrena, 100 euro. Azken hori herri-

tarrek aukeratutakoa izango da. 
Boto-txartelak egongo dira den-
detan, eta horiek bete eta Arku-
pera eraman beharko dituzte.

Parte hartu duten herritarren 
artean urtarrileko kultura ekin-
tzetarako sarrerak zozketatuko 
dituzte (zinema, antzerkia...).

Erakusleiho lehiaketa 
berrikuntzarekin dator
herritarrek bozkatu ahal izango dute hirugarren saritua aukeratzeko

Herriko denda Gabonetako apaingarriekin.  |   M.a.

m.A.  |  aretxaBaleta

Aretxabaleta Lanbide Eskolako 
automozioko ikasleak rallyetan 
erabiltzeko autoa gertatzen ibili 
dira asteotan. Gaur, Valentziara 
bidaliko dute auto hori eta dome-
kan, Miguel Fuster Espainiako 
rally lasterketetako txapeldunak 
erabiliko du lasterketa batean.

goi mailako pilotuen eskuetan 
Euskadiko Automobilismo Fede-
razioarekin elkarlanean dabil 
Lanbide Eskola; hain zuzen, eguaz-
tenean Angel Gurrutxaga presi-
dentearen bisita izan zuten. Fede-
razioaren asmoa da Fiat etxeko 
autoak gertatzea rally txapelke-
tatan jarduteko, eta auto horren 
prototipoarekin dabiltza lanean 
Lanbide Eskolan, behar bezala 
gertatzeko: "Ikasleendako oso 

motibagarria da halako lana", 
dio Jaime irakasleak.  

Auto hori, gainera, goi mai-
lako pilotuak dabiltza probatzen.
Txus Jaio bizkaitarrak hiru txa-
pelketatan erabili du eta domekan 
azken hiru urteotan Espainiako 
txapeldun izan den Fusterrek 
probatuko du. Valentziatik Gali-
ziara eroango dute gero. 

Abenduaren erdian ekarriko 
dute autoa berriro Aretxabaleta-
ra eta pilotuek egindako propo-
samenekin hobekuntzak egingo 
dizkiote. Asmoa da 2012ko Abarth 
Kopa txapelketa jokatzeko behar 
bezala gertatzea hainbat auto. 
Horiek Euskadiko zirkuituetan 
erabiliko dituzte eta kanpora ere 
joango dira –Valentzia, Galizia 
eta Kantabria, horiekin elkartu-
ta dagoelako Euskadi.

Rallyetarako autoa gertatu 
dute Lanbide Eskolan
gaur Valentziara eroango dute eta domekan 
Miguel fuster espainiako txapeldunak erabiliko du 

Lanbide Eskolako ikasleak rallyetan ibiliko den autoarekin.  |   M.a.

Umeei 
zuzendutako 
esaldi lehiaketa
Enplegu eta Garapen 
Ekonomiko Sailak esaldi 
lehiaketa antolatu du 
herriko ikastetxeetako 8 eta 
11 urte artekoendako (LHko 
3. eta 6. maila artekoak). 
Helburua da herriko 
saltokietan kontsumitzearen 
garrantziaz ohartaraztea 
umeak. Hauxe egin beharko 
dute: esaldi bat proposatu 
Gabon garaiko opariak 
herriko dendetan erostera 
animatuz edo herriko 
komertzioetan erosteak 
dituen abantailak aipatuz.

Parte-hartzaileen 
artean hiru sari banatuko 
dituzte: 50, 30 eta 20 
euroko txartelak herriko 
dendetan erabiltzeko. 
Gainera, irabazlearen 
esaldiarekin kartela egingo 
dute, eta saltokietan 
banatu. Esaldiok 
aurkezteko azken eguna 
abenduaren 12a da.

Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07   
ARETXABALETA

ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA

M
A

obiliario
RENAZA



gOIENA  |  2011-12-02  |  eguBakoitza 23

m.A.  |  aretxaBaleta

Loramendi elkarteko Sustapen 
Taldeak lehiaketa jarri du abian, 
eta helburua da herriaren ingu-
ruko ezagupideak bultzatu eta 
kultura zabaltzea. GOIENAren 
bitartez egingo dituzte galderok 
bi astean behin, eta ekainera arte 
iraungo du lehiaketak. 

euskara eta aretxabaleta 
GOIENA astekariko Aretxabale-
tako atalean eta Goiena.net atarian 
galdera bi botako dituzte Lora-
mendiko kideek hamabostean 
behin, gaur hasita –azpian lehe-
nengo galderak–. Eta biek eus-
kararekin eta Aretxabaletarekin 

izango dute zerikusia. Bi eratako 
galderak izango dira: irekiak eta 
hainbat aukera dituztenak. 

Erantzunak bideratzeko aste-
beteko epea izango dute herrita-
rrek, eta hiru bide helarazteko: 
postaz –Aretxabaletako 96 posta 
kutxatilara bidali–, posta elek-
tronikoz –lehiaketatxabalta@
gmail.com– edo Loramendi elkar-
tera eroan (16:00-20:00). 

Ekainean, erantzun zuzen 
gehien eman dituen parte-har-
tzaileak saria jasoko du. Baina 
ez da izango oparia jasoko duen 
bakarra; lehiaketan parte hartu 
duten guztien artean zozketa 
egingo dute, eta saria eman.

Ekainera arteko lehiaketa 
jarri du abian Loramendik
herriaren gaineko ezagutzak bultzatzea du 
helburu; bi galdera egingo ditu hamabostean behin 

m.A.  |  aretxaBaleta

Gertu dauka Kultura Sailak aben-
duko egitaraua, eta musikak 
tarte handia izango du Arkupen. 
Bihar, hain zuzen, akordeoi kon-
tzertua izango da; Arrasate Hiria 
nazioarteko akordeoi lehiaketa-
ko iazko txapeldun Iban Sverko 
kroaziarrak eskainiko du (20:00). 
Herriko akordeoi orkestrak, oste-

ra, abenduaren 17an egingo du 
kontzertua (20:00). 

Bestalde, Donostiako The 
Upper Room taldeak gospel, soul 
eta blues doinuak ekarriko ditu 
Arkupera hilaren 28an (19:00). 
Eta egun berean, Aretxabaleta 
Abesbatzak emanaldia egingo du 
parrokian (19:00); Gabon kantuen 
kontzertua izango da.

Biharko akordeoi kontzertuak zabalduko 
du Arkupeko abenduko egitaraua

mIrArI AltubE  |  aretxaBaleta

Atzo hasi eta domekara bitartean 
euskara izango dute gogoan Atxa-
gazte gaztelekuko kideek. Hori 
aldarrikatzeko ekitaldiak anto-
latu dituzte Gazteria Zerbitzuak 
eta Euskara Sailak elkarla-
nean.

Atzo hasi ziren Euskararen 
Nazioarteko Eguna girotzen, 
umeak lagun hartuta; musika 
eta aurpegia margotzeko tailerrak 
jarri zituzten plazan. Gaur, oste-
ra, amodiozko SMS mezuen 
lehiaketaren sari banaketa eki-
taldia egingo dute gaztelekuan 
(18:30). Lehiaketan parte hartu-

tako guztiei egin diete dei eta 
orduantxe emango dute irabaz-
learen berri. Ondoren, kontzer-
tua eskainiko du Freedom Boys 
taldeak.

Zapatuan, ostera, irrati tai-
lerra egingo dute: Gaztiak eus-
karaz zertarako? gaiaren gainean 
hausnartzeko; eta domekan, hilak 
4, euskal film laburrak emango 
dituzte. 

"euskaraz bizi nahi dut" 
Udalbatzak Euskararen Nazioar-
teko Egunari begirako mozioa 
onartu zuen asteleheneko osoko 
bilkuran. Euskararen alde egote-

tik euskaraz bizi nahi dut barne-
ratu beharra aldarrikatu zuten 
eta "erdaraz egitetik euskaraz 
egitera pasatu". Baita hainbat 
konpromiso hartu ere; besteak 
beste, zerbitzu publikoak eskain-
tzen dituzten Udaleko langileen 
euskalduntzea bermatzea eta eus-
karaz bizi izateko eskubidea hel-
buru duen plangintza garatzea.

Euskararen Eguna 
izango dute gogoan 
gaztelekuan

felis Beltran de heredia50 urte, 
zerbait
bada gero!

Errioxa aldera egin zuten 1961ean jaiotako 37 lagunek, eta egun-pasa 
dotorea egin: Toloño mendi magalera igo, Bastidan paseatu, Ardoaren 
Museoa bisitatu eta ribas de Tereso herrian bazkaldu.Guztia, giro ezin 
hobean eta sasoi bateko kontuak gogoan. Herrira itzulitakoan batzuek 
goizaldera arte segitzeko indarra izan zuten.

Kilo eta erdiko
eta kiloko 
onddoak

cano

Satuk eta Canok ia zortzi kilo 
onddo batu zituzten joan den 
zapatu goizean Gasteiz aldean. 
Argazkikoak dira jasotako 
handienak: bata kilo eta erdikoa 
eta bestea, 900 gramo 
pasatxokoa. Gustura itzuli ziren.

GAZTELEKUKO 
EKITALDIAK

aBendUaK 2

18:30 amodiozko sMs bidezko 
lehiaketaren sari banaketa.

19:00 kontzertua: freedom 
Boys taldea.

aBendUaK 3

18:00 irrati tailerra: Gaztiak 
euskaraz zertarako?

aBendUaK 4

18:30 Euskal film laburren 
emanaldia.

at x a b a lta  l e h i a k e ta

1. xix. mendetik xx.eko erdialdera arte, 
aretxabaleta hiru kalek osatzen zuten:
 a)  Mitarte, durana eta otalora
 b)  kalegoixena, erdikokalia eta kalebarrena
 c)  santa kurtz, san Miguel eta lausita
 d)  Portasol, asuncion eta ibarra
2. Bukatu esaera zahar hau: "dakienak badaki..."

Erantzunak eta zure datuak (moztu azpialdea) loramendi 
elkartera ekarri (16:00-20:00) edo bidali hona: aretxabaletako 
96 posta-kutxa edo lehiaketatxabalta@gmail.com.

1:__________ 2:_____________________________________________
izen-abizenak:______________________________ tel.: ___________
Azken eguna: abenduaren 9a.

hartu parte eta irabazi hainbat sari!

>

aretxabaLeta
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Gaur (egubakoitza) hasi eta dome-
kara arte, Euskararen Eguna 
ospatzeko hainbat ekintza anto-
latu dituzte Eskoriatzako Udalak, 
Aitzorrotz kultura elkarteak eta 
Eingeinke elkarteak. Hain zuzen, 
gaur eta domekan ekintza gutxia-
go egingo badituzte ere, biharko 
egun osoko egitaraua prestatu 
dute. 

Ospakizunari hasiera emate-
ko kontzertua eskainiko du gaur 
gauean, 22:30ean, Bide Ertzean 
taldeak. Kontzertua Herriko Pla-
zan izango da eta sarrera hiru 
euro da.

domekan antzerkia 
Zapatuan egun osoko jaian mur-
gildu eta gero, ospakizunak amai-
tzeko antzerkia egongo da dome-
kan ikusgai.

Horretarako hitzordua plazan 
jarri dute antolatzaileek, 19:00e-
tarako. 

Morritson eta Gartzia: Kulto-
ko antzezlana izenburupean, 
helduei zuzendutako umorezko 
antzelana da. Besteak beste, VI. 
Cafe Bilbao antzerki gidoien saria 
jaso zuen antzezlanak (2008). 
Aktoreak Jon Urraza eta Jon 
Zubiaga izango dira eta 60 minu-
tu iraungo du.

Euskararen Eguna ospatzeko 
ekintzak antolatu dituzte Udalak eta 
Aitzorrotz eta Eingeinke elkarteek

Biharko ekintzak, goizetik gauera arte
Zapatua izango da egun handia. 12:30ean euskal dantzak egongo 
dira ikusgai Gorosarrin. Ondoren, 13:30ean, triki poteoa egingo 
dute herrian eta ondoren, bazkaria. Bazkarirako txartelak salgai 
daude Goxto Txikin eta Aldatzen. Bazkalostean, Mihiluze 
txapelketa erraldoiaren eta Dorleta Kortazar ipuin kontalariaren 
txanda izango da. 22:30ean kontzertuak egongo dira, plazan. 

Udalbatzak urriko azken bileran onartu zituen igoerak.  |   asier alkorta

AsIEr AlkOrtA  |  eskoriatza

Udalbatzak urriaren 26ko bilku-
ran onartutako 2012. urterako 
ordenantza fiskalei alegazioak 
egiteko epea zabaldu du Udalak. 
Epe hori hilaren 12ra arte egon-
go da zabalik eta herritarrek 
udaletxera joan beharko dute 
alegazioak aurkezteko. 

Udalak herritarrei aplikatuko 
dizkien udal zerga eta tasak dira 
ordenantza fiskalak. Motzean 
esateko, Udalak uraren, honda-
kinen bilketaren eta kiroldegia-
ren tasak igo ditu Kontsumo 
Prezioen Indizea (KPI) kontuan 
hartuta: "2012. urteko ordenantza 
fiskalak berrikustean Udal Gober-
nuak buruan izan dituen irizpi-
de orokorrak izan dira 2010eko 
irailetik 2011ko irailera arte egon-

dako KPIren gorakada eta ingu-
ruko herrietako batez besteko 
tarifa Eskoriatzakoa baino askoz 
handiagoa dela". Horrela, bada, 
hori guztia kontuan hartuta, 
igoera KPI baino zertxobait han-
diagoa izatea erabaki zuen Uda-
lak.

Ura eta hondakinak 
Ur Partzuergoak %8ko igoera 
aurreikusten bazuen ere, Udalak 
ez du ontzat eman igoera hain 
handia izatea: "Ez dugu ondo 
ikusten kostu guztia herritarrei 
aplikatzea, eta, ondorioz, igoera 
%5,5 izango da; hori onartu 
dugu". 

Hondakinen kasuan, aldiz, 
Debagoieneko Mankomunitateak 
hartutako erabakiari eutsi dio 
Udalak: "Horretan igoera %2,82 
izango da, Mankomunitateak 
erabaki bezala".

Kiroldegia eta terrazak 
Kiroldegiko bazkideek ere urteko 
kuota garestiago ordainduko dute 
datorren urtean: "Haiek %4,5eko 
igoera izango dute". Dena den, 
orain arte ez bezala, urte berrian 

gimnasioa eta sauna kuotaren 
barruan sartuko dira eta ez dituz-
te aparte ordaindu beharko: 
"Horiek erabiltzea abonatu pre-
zioaren barruan egongo da". 

Tabernetako terrazak ere 
garestiago izango dira: "Orain 
arte hiruhileko lau tasa ordain-
tzen zituzten tabernariek. Aurre-
rantzean tasa bakarra kobratu-
ko zaie, urtekoa. Horren prezioa 
lehengo hiruhileko tasarena 
gehi %25eko igoera izango 
da".

Baina gorakadak batean eta 
bestean izan badira ere, Udalak 
bonifikazioak eta salbuespenak 
jaso ditu. "Ez dira garai onak 
herritarrei esfortzu fiskal handia 
eskatzeko. Gehien dutenek gehia-
go aportatu beharko dute".

Erabakiak hartuta eta igoerak 
zeintzuk diren azalduta, orain 
herritarren txanda da. Alegazioak 
hilaren 12ra arte jasoko dira uda-
letxean, eta ondoren aztertu egin-
go ditu Udalak. "Alegazioak aur-
kezteaz gain, ordenantza berriak 
ere aztertu ahal izango dituzte 
herritarrek, udaletxean ber-
tan".

Ordenantzak 
aztertzeko 
aukera ere 
badago

Ordenantza fiskalei 
erreklamazioak egiteko 
epea zabaldu du Udalak
abenduaren 12a izango da alegazioak aurkezteko azken eguna
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Inkertu tabernak jabe berria 
izango du gaurtik aurrera. 
Bada, tabernak orain arte izan 
duen funtzio bera izaten jarrai-
tuko badu ere, jabe aldaketa 
ospatzeko ekitaldi itxurako 
zer edo zer egingo dute gaur 
bertan tabernan. Eta Aitzorrotz 
elkarteak jakin eragin duenez, 
orain arteko eskaintza kultu-
ral bera izaten segituko du 
Inkernuk.

Dagoeneko zortzi urte bete 
ditu Inkernu tabernak. Hasie-
ra-hasieratik Aitzorrotz elkar-
tearen egitekoa izan da taber-
na kudeatzeko ardura. "Orain 
arte egon direnak hiru urtez 
egon dira tabernan lanean eta 
orain beste batek eramango 
du", esan dute Aitzorrotze-
koek.

inauguraziorako hitzodura 
Tabernaren eskualdaketa ospa-
tzeko, Inkernuk 19:00etan zabal-
duko ditu ateak gaur. "Orain 
arte egin izan diren ekintza 
berak egiten jarraituko dugu, 
baina jabe berriekin", argitu 
dute Aitzorrotz kultura elkar-
teko kideek. 

Bide horretatik, abendura-
ko sorpresa batzuk dituztela 
aurreratu dute.

Gaur inaugurazioa egin eta 
plazako kontzertua amaitzean, 
Inkernun garagardo jaia izan-
go dela iragarri dute kultura 
elkarteko kideek. "Kontzertua-
ren ostean jaiak aurrera segi-
tuko du Inkernun eta herrita-
rrei tabernara etortzeko gon-
b i t a  e g i n  n a h i  d i e g u " , 
gaineratu dute Aitzorrotze-
koek.

Inkernu tabernak beste jabe bat 
izango du gaurtik aurrera

Hauteskundeetan jasotako konfiantza eskertu   
nahi izan du PSE-EEko ordezkariak
Jose Luis Cantero Eskoriatzako PSE-EEko ordezkariak Espai-
niako Gorteetarako Hauteskundeetan herrian jasotako kon-
fiantza eskertu nahi izan du. "Herrian bigarren indar politi-
koa gara, eta, horri jarraituz, borondate osoz eskoriatzarren 
aldeko politika egiten segitzeko asmoa dut", adierazi du. Bide 
beretik, bizi dugun krisi garaiari aurre egiteko sektore ahu-
lenei laguntzeko asmoa duela azpimarratu du: "Lanpostuak 
sortzeko lanari gogor ekingo diot".

Olazar erretiratuen elkarteak bazkideentzako 
Gabonetako Loteria jarri du salgai
Urtero egiten duen moduan, aurten ere Olazar erretiratuen 
elkarteak bazkideentzako Gabonetako Loteria jarri du salgai. 
99.649 da zenbakia eta bazkideek zenbaki horren txartelak 
erosi ahal izango dituzte. Loteria erretiratuen tabernan 
egongo da salgai, orain arte bezala, eta euro bat balio du. 
Dena dela, erosterakoan, bazkideek aurtengo kuota "ezin-
bestean" ordainduta izan beharko dutela iragarri dute 
erretiratu elkartekoek. Loteriaren  zozketa abenduaren 22an 
egingo da.

Kultura etxeko euskarazko jostailuen erakusketa 
atzo itxi zen, hiru egun zabalik egon eta gero
Martitzenetik atzora arte egon da zabalik euskarazko jostailuen 
erakusketa, 17:00etatik 19:30era. Eta hiru egunean herritar 
asko joan dira hara. Erakusketa umeei eta gurasoei zuzendu-
ta egon da, eta, besteak beste, Gabonei begira opariak egiteko 
aukerak erakutsi dituzte. Beti-betiko jostailuak egoteaz gain, 
jostailu berriak ere bildu dituzte aurtengo erakusketan. Bada, 
erakusketan gaur egingo den mahai-jolasen txapelketarako 
izena emateko aukera ere egon da.
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Gazte txokokoak iaz, Euskararen Egunean.  |   gazte txokoa

u.A.  |  antzuola

Bihar, zapatua, da Euskararen 
Eguna eta hori ospatzeko pin-
txoak eskainiko dituzte gazte 
txokoko gaztetxo eta begiraleek. 
19:00etatik 19:30era egongo dira 
gaztetxe aurrean. Iluntzea alai-
tzeko gazte txokoko trikitilariak 
ere egongo dira bertan. 

Urtero egiten dute ekintza 
hau Euskararen Egunaren ingu-
ruan, gaztetxoak herrira zabal-
du eta euskararen aldeko ekin-
tza bat egiteko. Idoia Ramirez 

de Okariz koordinatzailearen 
arabera, "euskara sustatzea" 
baita gazte txokoko helburue-
tako bat. Jasotako dirua ikas-
turte amaieran irteera bat egi-
teko erabiliko dute. 

Herritarrak animatu 
Herritar guztiak euskararen 
aldeko jaian parte hartzera 
animatu nahi izan ditu Ramirez 
de Okariz koordinatzaileak, 
"Euskararen Eguna egunero 
delako". 

Pintxoak eta musika Euskararen 
Egunean, gaztetxoen eskutik

u.A.  |  antzuola

Erretiratuen elkartean karta-
joko txapelketa antolatu dute 
urtero moduan. Abenduaren 
13tik 16ra bitartean jokatuko 
dira partiduak: abenduaren 
13an puntuan; 14an briskan; 
15ean tutean; eta 16an musean. 
Abenduaren 19rako bukatu 
beharko dituzte modalitate 
bakoitzeko partiduak.

Txapelketan parte hartzeko 
izena emateko epea zabalik 

dago eta abenduaren 11 izango 
da izena emateko azken eguna. 
Elkartean bertan eman behar-
ko da izena.

Bailarako txapelketara  
Herriko txapelketa irabazten 
dutenek abenduaren 22an jaso-
ko dituzte sariak, egun horretan 
egingo den txistor-janean. Ondo-
ren, bailara mailako txapelke-
ta jokatuko dute Antzuolako 
irabazleek.

Erretiratuen karta-joko txapelketan 
izena emateko epea zabalik dago

usOA AgIrrE  |  antzuola

Irailean izena emateko epea zabal-
du eta urrian hasi zuten eskulan 
ikastaroa Xinkona dendan. Lau 
urtetik hasi eta 11 urtera arteko 
umeak ari dira ikastaroan (dato-
rren astean bukatuko dute) eta 
hasieran uste baino arrakasta 
handiagoa izan duela esan digu 
Alaitz Jauregi irakasleak: "pen-
tsatzen nuena baino jende gehia-
gok eman du izena; 55 ume dabil-
tza! Hurrengo ikastarorako 72ren-
dako lekua jarri dut; gehiago ez 
gara kabitzen hemen".

Etxean dituzten materialak 
birziklatuz egin dituzte eskulan 
gehienak: diru-zorroak egin dituz-
te tetra-brikekin eta eskumutu-
rrekoak laten eraztunekin, adi-
bidez. Horrez gain josten ere 
aritu dira. Urtarrilean hasiko 
dira berriz ikastaroak eta filoso-
fia berberarekin jarraituko dute. 
"Birziklatutako gauzekin beti 
saiatuko gara moldatzen gauza 
batzuk, baina jostea ere ez dut 
alde batera laga nahi. Gaur egun 
ez du jende askoko josten eta 
umeei asko gustatzen zaie. Gai-
nera, behin ikasiz gero hor egon-

go da hori", esan digu Jauregik. 
Bestalde, zehaztu digu oso ondo 
moldatu direla ume guztiak esku-
lanetan: "Pentsatzen nuen 4 urte-
koak, agian, ez zirela moldatuko, 
baina oso ondo josi dute". 

oparitzeko ere bai 
Irati da ikasleetako bat eta kon-
tatu digu zer egin duen ikastaroan: 
"Bereizleak, amantala eta etxera 
gauzak eramateko motxilatxo bat 
egin ditut, besteak beste". 11 urte 
ditu Iratik eta etxean ere esku-
lanak egiten aritzen dela esan 
digu: "Telebistan saio bat dago 

eskulanak ikusi eta gero egiteko, 
eta horretan aritzen naiz". 

Laster Gabonak direla eta 
oparitzeko eskulanak ere egin 
dituzte. Lau urteko Maialen eta 
Alejandrak, adibidez, oparitzeko 
brotxeak egin dituzte, "gurasoei 
eta lagunei oparituko dizkiegu", 
azaldu digute. 

izen-ematea zabalik 
Xinkona dendako bigarren esku-
lan ikastaroa urtarrilean hasi 
eta martxoaren 30ean bukatuko 
da. Izena emateko epea zabalik 
dago dagoeneko eta abenduaren 
30era bitartean eman daiteke 
izena, dendara bertara joanda. 
Hamabi euro ordaindu behar da 
izena emateko eta hilabeteko 
kuota borondatezkoa izango da. 
Jauregik azaldu digunez, "hasie-
rako ikastaroan borondatea baka-
rrik eskatu nuen, baina bigarre-
nean 12 euroko matrikula jarri 
dut izen-ematea serioagoa izan 
dadin; ez daitezela etorri izena 
ematera etxean ezer esan gabe".  
Jasotako diruaren %30a herriko 
Anelkar gobernuz kanpoko elkar-
teari emango dio Jauregik.

"Oso ondo moldatu dira 
gaztetxoak eskulanetan"
urtarrilean egingo da bigarrenez ikastaroa xinkonan

Alaitz Jauregi, Xinkona dendan, eskulan ikastaroan ari diren ikasle batzuekin.  |   usoa agirre

jone larrañaga

Joan den domekan banatu 
zituzten Olaranen XVII. argazki 
lehiaketako sariak. Lierni Errasti 
lehen mailan eta Iker Aizkorbe 
bigarren mailan izan ziren 
irabazleak; bigarren sariak 
eskuratu zituzten Euken 
rodriguezek eta Iñigo Alonsok. 

Jaso dituzte 
sariak 
argazkilariek

datUa

Hasieran uste baino ume 
gehiagok eman dute izena 
ikastaroan eta guztira 55 
ume ari dira eskulanak 
ikasten Xinkona dendan.

55
ikasle

o h a r r a k

fUtBola
Preferente mailako futbol tal-
deak ez du partidurik aste 
bukaeran; hurrengo partidua 
abenduaren 10ean jokatuko 
dute, Ordiziaren kontra. Kade-
te mailako taldeak bihar, zapa-
tua, etxean jokatuko du Eibar-
tarrak taldearen kontra. Infan-

tilek ere ez dute partidurik aste 
bukaeran; abenduaren 10ean 
jokatuko du hurrengoa.  

pilota
Manex Balerdik gaur jokatuko 
du eskuz banakako partidua 
Lazkaon; larruzko paletan gaur, 
Zubietan, Usurbilen kontra.
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E
saera da ezezagun bati 
hitz egitean hizkuntza 
horretako atea zabaltzen 
zaiola. 

Hasieratik euskaraz eginez 
gero atea zabaltzen diozu ez 
dakienari; horrela ez diozu eus-
kal komunitateko atea itxiko. 

Bi komunitate ezberdin? EZ! 
Euskaldunak eta ez dakitenak 
komunitate bat osatzera goaz. 
Gazteleraz eginez gero, euska-
raren atea ixten diozu euskaraz 
ez dakienari. 

Horrela bai, bi komunitate 
ezberdin izango dira. 

Ate asko ireki izan da Eus-
kal Herriaren historian zehar, 
komunitatea ez apurtzeko: Ikas-
tolak sortu genituen, uniber-
tsitateak euskaraz, telebistak, 

eta irratiak, eta kantuak, eta 
udaletxeko zerbitzuak, eta…

Eta beste ate mordoxka bat 
zabaltzen jarraitzen dugu: egun-
kari eta astekariak, eta idazle 
sortzaileak, abeslariak, eta zine-
matarako filmak euskaraz, 
kontzertu eta antzerkiak, eta 
Interneten dauden aukera amai-
gabeak –euskal blogariak, twi-
terrak, wikipedia euskaraz …–, 
lider politikoak mitinetan eus-
karaz –PSE ta PP barne–, baita 
autoeskolak ere… 

Eta zenbat ate geratzen diren 
oraindik!

Kantuak dio: "Hik bultza 
gogor hortikan, ta bultza nik 
hemendikan, ikusiko da nola…"    
euskaraz hitz egiteko elkartzen 
diren "mintzalagun" taldeak, 
nola ari diren ateak irekitzen. 

Aramaion ere hala izan 
dadila. 

Ateak 
zabaltzen

xAbIEr 
AgIrrE

n i r e  u s t e z

"Euskaraz eginez 
gero atea zabaltzen 
diozu ez dakienari" 

j.b.  |  araMaio

Gabonak ate joka ditugu eta 
ziur Aramaioko hainbat gazte-
txok bideojokoak eskatuko diz-
kiola Olentzerori. Ainhoa Sanz 
adituarekin egon gara, horien 
erabilera seguruaz berbetan. 
Martitzenean izan zen Aramaio-
ko kultura etxean, gaiaren gai-
nean hitzaldia egiten. 
gaztetxoek erabilera egokia ema-
ten diete bideojokoei?
Badakite jolasten, baina horien 
erabilera egokia gurasoen esku 
dago, neurri handi baten. Hau 
da, bideojokoen edukiak apro-
posak diren edo ez gurasoek 
kontrolatu beharko lukete. 
Hitzaldiaren helburua da bideo-
jokoak zer diren aurkeztu, zein 
onura dituzten azaldu eta, batez 
ere, sor ditzaketen arriskuen 
gainean ohartaraztea. 

Hala, gurasoei lagundu gura 
diegu, eta arriskuok aurreikus-
ten lagundu. 

Izan ere, helburua da joko 
horiek modu seguruan erabil 
ditzaten lortzea.   
gurasoendako ekimena da, 
beraz.
Bai, hala da. Izan ere, gaztetxoek 
badakite kontsola edo ordena-
gailua erabiltzen, eta alde 
horretatik gurasoak baino 
aurreratuago daude. Guraso 
gehienek ez dakite euren seme
-alabak zertan jolasten diren. 

Orduan, gurasoei bideojoko 
horiek ezagunagoak egin gura 
dizkiegu. 
zeintzuk dira erabilera desego-
kiaren adibide garbienak? 
Batez ere, Internet bidezko 
jokoetan gertatzen dira seguruak 
ez diren erabilerak. 

Haur eta gaztetxoek ez dute 
pribatutasunik gordetzen, hain-
bat datu ematen dituzte jakin 
gabe zergatik eta zertarako ari 
diren datuok ematen. 

Ciberbullying eta Grooming 
kasuak geroago eta gehiago 
gertatzen dira eta berba horrek 
zer esan gura duen eta nola 
ekidin daitezkeen azaltzen 
dugu. 

Menpekotasun kasuak ere 
gertatzen dira eta horiei nola 
aurre egin erakusten dugu. 

ainhoa sanz | bideojokoen erabilera seguruan aditua

"Guraso gehienek ez 
dakite euren seme-alabak 
zertan jolasten diren"

Ainhoa Sanz.  |   j.B.

'ciberbullying' eta 'grooming' kasuak gero eta 
gehiago gertatzen direla adierazi du sanzek

Zuiako Koadrilak haur eta 
gazteekin lan egiten duten 
hezitzaile eta begiraleendako 
ikastaro berezia antolatu du. 
Ikastaroaren helburuen artean 
dago, esaterako, hezitzaileen 
euskararekiko motibazioa eta 
kontzientziazioa areagotzea. 

Abenduaren 17an da hitzor-
dua, Zigoitiko (Araba) kultu-
ra etxean. Zortzi ordu iraun-
go du, honako ordutegian: 
10:00etatik 14:00etara eta 15:30e-
tik 19:30era. Abenduaren 15a 
baino lehen eman behar da 
izena, euskara@cuadrillazuia.
com helbidera mezua bidalita 
edo 945 43 01 67 telefono zen-
bakira deituta (Manex Agirre). 
Doan da. 

Hezitzaileek euskara 
erabiltzeko ikastaroa 
Zuiako Koadrilan

jOkIN bErEzIArtuA  |  araMaio

Azaroko ohiko bilkura eguazte-
nean, hilak 30, egitekoa bazen 
ere, gaur egingo dute. Arrazoia 
da, Lierni Altuna jarduneko alka-
tearen arabera, 2012rako aurre-
kontuen zirriborroa prestatzeko 
atzerapenak izan dituztela eta 
batzorde guztietatik pasatzerik 
izan ez dutela. Hala, gainerako 
zinegotziei proposatu zitzaien bi 
egun geroago egitea, bi bilkura 
ezberdin ez egitearren. Aho batez 
onartu zen proposamena.

ongizatea bermatzea 
Aurrekontuetan bi arrazoik era-
gin zuzena izango dute, Altunak 
aurreratu duenez: lehena da Ara-
bako Aldundiak urtero bideratzen 
duen diru kopurua %15 murriz-
tuko duela. Diru hori da Udala-
ren diru iturri nagusia, eta, beraz, 

asko baldintzatuko du kudeake-
ta. Beste arrazoi bat ere badago: 
Etxaguen auzoko hiri-azpiegitu-
rak eraberritzeko lanak –errepi-
dea zabaldu behar da, besteak 
beste– urtarrilean hasiko dira, 
lanok egingo dituen enpresa 
esleitzeko prozesua ondo badoa. 
Bada, lan horien %80 Diputazioak 
ordaindu behar baditu ere, Uda-

lak ere diru asko gastatu behar-
ko du. Hala, nahitaez murrizke-
tak egin beharko dituzte: "Murriz-
ketak orokorrak izango dira, 
baina Ongizatea, Euskara eta 
Kultura bermatzeko, Hirigintza 
Sailak jasoko du murrizketa han-
diena", dio Altunak. 

Bilduren hiru mozio 
Bestalde, bilkuran hiru mozio 
aurkeztuko ditu Bilduk: lehenak 
emakumeen kontrako indarkeria 
izango du hizpide, eta genero 
indarkeriaren aurrean "udal poli-
tika aktibo, osoa eta koordinatua" 
egiteko konpromisoa jasotzen du; 
bigarrenak, Euskararen Eguna-
ren harira, udal jarduna euskaraz 
egiteko konpromisoa jasotzen du; 
eta azken mozioak, berriz, euskal 
presoen eskubideak aldarrikatzea 
du helburu. 

2012rako aurrekontuak 
hizpide gaurko osokoan
zirriborroa aurkeztu ahal izateko azaroko bilkura gaur egingo da (17:00)

Gai zerrenda luzea izango du gaurko osoko bilkurak, hiru mozio eta guzti.  |   jokin Bereziartua

j.b.  |  araMaio

Euskararen Eguna ofizialki bihar 
ospatuko den arren, Aramaion 
gaur, bezperan, izango dira eki-
taldi nagusiak. Ekitaldion artean, 
nabarmentzekoak dira Udalak 
eta liburutegiak elkarlanean 
antolatu dituzten ipuin kontala-
ri saioak eta antzezlana. 

Arratsaldean ipuin kontalaria 
egongo da liburutegian, Eñaut 
Gorbea, Zurrunka antzerki tal-
deko kidea, hain justu. Haurrekin 
hainbat urtean lan egindakoa da 
Gorbea; bada, gaur bi saio eskai-
niko ditu: lehena 17:00etan, eta 3 
eta 6 urte bitarteko haurrendako 
izango da; bigarren saioa, berriz, 
18:00etan da, 6 urtetik gorakoen-

dako. Gauean, amaitzeko, Kuku-
biltxo taldearen Mortimer ikus-
kizuna egongo da kultura etxean 
(22:15).

Kukubiltxo taldearen 'Mortimer' 
gaur, Euskararen Egunaren harira

Mortimer ikuskizuna.  |   goiena

esanaK

"Orokorrak dira 
murrizketak; 
handiena jasoko 
du hirigintzak"
L i e r n i  a Lt u n a   |   J a r d u n e k o  a L k at e a
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leintZ gatZaga

mIrArI AltubE  |  leintz gatzaga

Herritarrei erraztasunak eman 
gura dizkie Udalak informazioa 
eskuratzeari dagokionez. Hori 
horrela, posta elektroniko bidez 
hasi da bidaltzen informazioa. 
Hala jasotzeko interesa dutenek 
eskaera egin behar dute Udalaren 
webgunearen bitartez: www.
leintzgatzaga.com. 

Webgune barruan, eskumako 
aldean, jarri dute Informazioa 
emailez izeneko atala, eta hara 
sartutakoan eskaera orria bete 
behar dute herritarrek. Eskatzai-
learen izena eta posta elektroni-
koa besterik ez dute eskatzen. 
Bada, hori bidalitakoan, infor-
mazioa jasotzen hasiko dira eska-
tzaileak.

albiste guztien berri
Agintaldia hasi berri duten udal 
ordezkariek erabaki dute herri-
tarrak posta elektroniko bidez 
informatzea. Eskaera egiteko 
tartea orain hilabete batzuk jarri 
zuten, baina asteotan hasi dira 
bidaltzen lehenengo albisteak.

Hain zuzen, udalbatzak orde-
nantza fiskalak onartu dituela 
jakinarazi dute zerbitzu horren 
bidez, eta herritarren interesekoak 
izan daitezkeen beste hainbat dei 
egin dituzte. Gero, informazio 
hori guztia Udalaren webgunean 

dago landuta. San Milixan feria-
ko eta Emakumeen Aurkako 
Indarkeriaren Kontrako Nazioar-
teko Egunean egindako elkarre-
taratzeko argazkiak ere badau-
dela webgunean iragarri dute 
egunotan. 

Beste eragiketa batzuk egiteko 
aukera ere eskaintzen du webgu-
neak, bi ataletan sartuta: Udal 
zerbitzu telematikoak –errolda 
kontsultatzeko eta tasak ordain-
tzeko–; eta Nire ordainketa –admi-
nistrazioarekin harremanetan 
jarri eta ordaintzeko. 

Udaleko informazioa posta 
elektronikoz jasotzeko aukera dago

Abenduko egitarauaren berri 
eman dute KZguneko kideek, 
eta jai egun asko dituen hila-
betea izanik, bakarrik hilaren 
19an zabalduko dute; goizez 
izango da (09:00-13:00).
Hainbat ikastaro egiteko 
aukera eskainiko diete 16 
urtetik gorakoei, eta Inter-
neten gaineko zalantzak argi-
tzeko ere bai.

Abenduaren 19an 
bakarrik zabalduko 
dute KZgunea

Udaleko Kultura Sailak bi ekintza antolatu ditu biharko, zapatua. 
Patxin eta Potxin pailazoek Bizitza zirkuan izeneko ikuskizuna 
egingo dute, 12:00etan, kiroldegiko gimnasioan. Sarrera doan da. 
Jarraian, 13:00etan hasita, margotze tailerra iragarri dute anto-
latzaileek. "Euskara margotu eta herria kolorez jantziko dugu", 
adierazi dute.

Pailazo ikuskizuna eta margotze tailerra zapatuan 
Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzeko

Oñatiko erretiratu talde batek dihardu Ikusi Makusi antzezlan 
taldean eta eguaztenean, abenduak 7, Elgetan izango dira. De 
vecinos como estos líbranos señor antzezlana eskainiko dute 
Espaloia kafe antzokian, 17:30ean hasita. Ez da Elgetako erreti-
ratuek abenduan duten hitzordu bakarra: 12an bingoa egingo 
dute; 14an  Alai taldearen emanaldia dute; 15ean podologoaren 
kontsulta; eta 16an Gabonetako luncha Ozkarbi elkartean.

Erretiratuen elkarteak gonbidatuta Oñatiko Ikusi 
Makusi taldeak emanaldia egingo du eguaztenean

Argazki-kamerarekin ikusi dugu azkenaldian atzera eta aurrera 
eta emaitza 20 bat minutuko argazki-muntaia da. Elgetar ugari-
ren laguntza izan du proiektu horretan eta jendaurrean erakutsi 
nahi du lanaren emaitza. Bihar, zapatua, aurkeztuko du eginda-
ko bideoa Ostatu tabernan, 19:00etan eta 21:00etan.

Manolo Montielek herrian ateratako hainbat 
argazkirekin egindako bideoa erakutsi du

Zapatuan jokatu zen azken saioa, Markinan. Txapel nagusia 
Bittor Astigarraga eibartarrak eraman du, 17 txirlo jota. Geaxi 
Ezpeleta elgetarra, berriz, laugarren sailkatu zen saioan eta 
emakumezkoen sailkapenean hura izan da onena, hamar txirlo 
jota. Taldekako sailkapenean Elgeta laugarrena izan da.

Geaxi Ezpeleta elgetarra emakume onena jokatu 
berri den Euskadiko hiru txirlo txapelketan

lArrAItz zEbErIO  |  elgeta

Pilotan egin nahi dutenen eta ume 
txikiak dituzten gurasoen artean 
egoera deserosoak sortu dira, eta, 
irtenbide bat topatu nahian, pilo-
talekurako arautegi berria landu 
eta onartu du Udalak. Arautegi 
berriak bi eremu ezberdintzen 
ditu: lehenengo sei koadroak eta 
hortik atzerakoak. Orain arte ez 
bezala, 16:00etatik 18:00etara era-
bilera librekoak izango dira lehe-
nengo sei koadroak. Horrek esan 
gura du lehenengo iristen denak 
izango duela lehentasuna; berdin 
dio pilotaria edo haurra izan. 
Haurrak ez dira jolastokirik gabe 
geldituko; 16:00etatik 18:00etara 
umeen erabilerarako erreserbatzen 
dira frontoiko azken lau koa-
droak.

Ordu horretatik aurrera erre-
serbaz hartutako orduak hasten 
dira; beraz, kantxa libre utzi behar-
ko dute erreserbarik egin ez dute-
nek. Frontoiko ateak itxi egingo 
dira eta ikusleak harmailetan 
bakarrik egon ahal izango dira. 
Inola ere ez kantxan. Oxel Eros-
tarberen iritziz, zenbait gurasoren 
aldetik abusuzko jarrerak izan 
dira: "Ume bakar batek pilotan 
ari den koadrila frontoitik botatzea, 
esaterako. Ezin da izan". 

langile berria udaletxean 
Bestalde, Gureak taldearen eki-
menez, Aner Fernandez elgetarrak 
urtebeteko praktika-aldia hasi du 
Elgetako udaletxean. Arratsaldez 
egingo du lan eta hainbat zeregin 
izango ditu: udal brigadakoei lagun-
du, banaketa lan txikiak egitea, 
liburutegiko aldizkariak txukun-
tzea... Egunotan, dituen egitekoen 

gaineko azalpenak jasotzen ari da 
Fernandez. 

Bisita gidatua domekan 
Azkenik, Intxortako ibilbide tema-
tikora bisita gidatua egingo du 
domekan, abenduak 4, Iraitz Laz-
kanok. Eta ezinbestekoa da aurrez 
izena ematea: 943 79 64 63 edo 943 
71 89 11. 

Aner Fernandez elgetarra, Udal Liburutegian aldizkariak antolatzen.  |  l.z.

Pilotalekua erabiltzeko arautegi 
berria onartu du osoko bilkurak
langile berria du udalak; aner fernandez urtebeteko praktika-aldian dago

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

azken emaitzak
ibai etxaniz - Jon irazabal / iban retolaza - Jabier Larrañaga 22-17
odei zenitagoia - andoni elortza / sergio bouzas - koldo erostarbe  22-16
iñaki ugarteburu - J.M. zubiaurre / angel ibarluzea - alberto telleria 16-22
antxoka etxabe - igor irazabal / oskar sarasua - iñaki olaortua 16-22
iker irazabal - diego cantabrana / Mikel ormaetxea - garikoitz arrazola 18-22
oskar askasibar - haritz gallastegi / ibon untzetabarrenetxea - Mikel beretxinaga  11-22

barikuko Partiduak, 20:00etan
ibai etxaniz - Jon irazabal / sergio bouzas - koldo erostarbe
antxoka etxabe - igor irazabal / Mikel ormaetxea - garikoitz arrazola
satur ramos - Mikel arkarazo / alex arantzabal - iñaki izagirre
iker irazabal - diego cantabrana / ibon untzetabarrenetxea - Mikel beretxinaga
odei zenitagoia - andoni elortza / oskar askasibar - haritz gallastegi

domekako Partiduak, 11:30ean
iban retolaza - Jabier Larrañaga / oskar sarasua - iñaki olaortua
asier Morales - koldo goenaga / satur ramos - Mikel arkarazo

l.z.  |  elgeta

Zapatuan banatu zituzten azaroa-
ren 13an egindako argazki rally 
lehiaketako sariak. Koldo Izagirrek 
argazki onenari emandako saria 
jaso du eta Mikel Ormaetxeak, 
berriz, argazki bilduma onenari 
emandakoa. 

Elgetako alde zaharrari Izagi-
rrek ateratako argazki batek 
–ondoan ikusgai– jaso du sari 
nagusia. Hamar lagun aurkeztu 
ziren lehiaketara eta ordubeteko 
tartea izan zuten bost argazki 
ateratzeko. Emandako gaiak hona-
koak izan ziren: Udazkena; Alde 
zaharra; Zer erakutsiko zenioke 
kanpotar bati?; Pintxo-domekak; 

eta gai librea. Bada, ez da Koldo 
Izagirrek jasotzen duen lehenen-
go saria; izan ere iazko argazki 
lehiaketan ere hark eraman zuen 
sari nagusia, Azkonabieta izene-
ko argazkiarekin. 

Bilduma onena, ormaetxeak 
Aurtengo argazki lehiaketako 
beste protagonista Mikel Ormae-
txea izan da; argazki bilduma 
onenari emandako saria jaso du 
elgetarrak.

Ormaetxeak Asentzion atera 
zuen Zer erakutsiko zenioke kan-
potar bati? atalera aurkeztutako 
argazkia eta konposizio aldetik 
oso argazki politak sortu ditu.

Koldo Izagirreren argazkia eta 
Mikel Ormaetxearen argazki bil-
duma www.elgeta.org webgunean 
eta www.goiena.net atarian daude 
ikusgai. 

Argazkilari onenak, aurten, Koldo 
Izagirre eta Mikel Ormaetxea

Saritutako argazkia.  |  koldo izagirre
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sArIA: 
jakionek emandako otar eder bat! 

zorionak eta on egin!

www.jakion.es

dEbAgOIENA EzAgutzEN 
lEIhAkEtAkO sArIEN IrAbAzlEAk

Txema Arenaza Garitano
herria: Bergara

Txaro Yaniz Laskurain
herria: Oñati

Ana Mari ruiz Santos
herria: Eskoriatza

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

Abantailaz betetako kluba!

zuk ere otar bat irabazi nahi? 
Egin zaitez bazkide eta parte hartu lehiaketetan!

futbola
LeHenengo MaiLa
Reala-Malaga
domeka. 16:00. anoeta.

eMakuM. big. MaiLa
Mondra-Pauldarrak
domeka. 12:00. Mojategi.

gaZteen euskaL Liga
Aretxabaleta-Lengokoak
zapatua. 16:00. ibarra.

oHoreZko erregionaLa
Pasaia-Bergara
zapatua. 16:30. don bosco.
Tberio-Mondra
igandea. 11:30. berio.
Aloña Mendi-Hondarribi
domeka. 16:30. azkoagain.
Tolosa-Aretxabaleta
zapatua. 16:30. berazubi.

erregionaL Preferentea
Aretxabaleta-Lagun Onak
eguena. 16:30. ibarra.

LeHen erregionaLa
Mondra B-Urki
zapatua.16:00. Mojategi.
Aretxabaleta C-Ikasberri
zapatua. 16:30. ibarra.

gaZteen oHoreZko MaiLa
Billabona-Bergara
zapatua. 15:30. arratzain.
Tolosa-Aloña Mendi
zapatua. 17:30. usabal

eMakuMeZkoen Liga
Lagun Onak- Arizmendi
zapatua. 16:00. garmendipe

LeHen MaiLako gaZteak
Aloña Mendi B- Eibartarrak
domeka. 12:00. azkoagain.
Bergara B- Aretxabaleta 
zapatua. 15:30. ipintza.
Urki-Arizmendi
zapatua. 17:30. unbe.

oHoreZko kaDeteak
Aloña Mendi-Aretxabaleta
domeka. 10:00. azkoagain.
Bergara-Real Sociedad
domeka. 11:30. ipintza.

LeHen MaiLako kaDeteak
Antzuola-Eibartarrak B
zapatua. 11:00. estala
Elgoibar B- Aloña Mendi B
domeka. 12:15. Mintxeta.
Arizmendi-Bergara B
domeka. 12.00. almen
Eibartarrak-Aretxabaleta B
zapatua. 18:00. unbe.

areto futbola
euskaDiko txaPeLketa
Eskoriatza-Sasikoa
zapatua. 18:00. eskoriatza.

bigarren MaiLa
Aretxabaleta-Power Rangers
zapatua. 17:00. antonianos.

kaDete MutiLak
Concepto Creat.-Arizmendi Es.
domeka. 11:00. elgoibar.

eskubaloia
euskaDiko txaPeLketa
Soraluce BKE-Hondarribia
zapatua. 17:00. Labegaraieta.
Ford Mugarri Arrasate-Elgoibar
zapatua. 19:30. iturripe.

eMakuMeZkoak Pref.
Leizaran-Aloña Mendi
domeka. 11:30. andoain.

LeHen senior giZoneZk.
Eibar-Izarraitz Tab. Aloña
zapatua. 16:00. eibar.

big. senior giZoneZk.
Decotena-Arrasate
zapatua. 19:00. zumaia.

gaZte MaiLa, giZoneZkoak
Talleres Chap. Arrasate-Elgoib.
zapatua. 17:00. iturripe.
Mondragon Lingua Aloña-Urola
zapatua. 16:00. zubikoa.
Bergara-Amenabar
zapatua. 11:00. Labegaraieta.

gaZte MaiLa, eMakuM.
Bera Bera-Aloña Mendi
zapatua. 19:30. donostia.

kaDete MaiLa, eMakuM.
Aloña Mendi B- Egia Bera Bera
zapatua. 17:30. zubikoa.
Aloña Mendi A-Urnieta
zapatua. 16:00. zubikoa.

kaDete MaiLa, giZoneZ.
Talleres Chapim.-Soraluce BKE
zapatua. 10:00. Musakola.

saskibaloia
eba
Aloña-Pas Pielagos
zapatua. 18:00. zubikoa.

Pilota
ProMoZioko Lau t'erDiko 
PiLota txaPeLketa finaLa
zapatua. 18:00. tolosa..

ast e b u r u ko  h i t z o r d u a k

pilota

xAbIEr urtzElAI  |  tolosa

Aitor Mendizabalek (Antzuola, 
1989) bost hilabete baino ez ditu 
behar izan profesional mailako 
lehenengo finalera iristeko. Bihar, 
zapatua, jokatuko du Lemuno 
kolonbiarraren kontra, eta fina-
laren jokaleku berean erantzun 
ditu galderok; Tolosako Beotibar 
pilotalekuko harmailetan.
Aurreikusten zenuen profesional 
mailan halako hasierarik?
Ez, egia esateko. Poliki-poliki 
hasteko asmoa nuen eta partiduak 
bata bestearen ostean irabazita 
konturatu orduko finalera iritsi 
naiz.
zer sentitzen da finalaren ata-
rian?
Bi aste daramatzat itxaroten, eta 
egia da azkenerako luze ere egin 
zaidala. Ondo entrenatzeko apro-

betxatu izan dut denbora hau, 
hainbat lan-saio espezifiko egi-
teko, eta bai, azken aste honetan 
urduritasunak ere igarri ditut. 

Baina, finalerako prest, partidua 
jokatzen hasteko deseatzen 
nago.
gustura aukeratutako materia-
laz?
Bai. Bi pilota ezberdin aukeratu 
ditut, batek bote handiagoa du, 
bestea gehiago dabil behetik, eta 
badaezpada ezberdinak aukeratu 
nahi izan ditut, partidua zelan 
doan ikusita baten edo bestearen 
alde egiteko. Biekin irabazi dai-
teke finala, baina euretako bat 
jokatzeko da gehiago, eta bestea 
tantoak azkar amaitzeko.
Eta lemunok aukeratu dituen pilo-
tekin?
Txapelketa osoan zehar bote asko-
ko pilotak aukeratu ditu Lemunok, 
eta orain ere halakoxeak iruditu 
zaizkit, biziak. Baina ez dakit 
bote larregikoak diren, orain ez 

dut halakorik antzeman, baina 
partiduan ikusiko dugu. Dena 
dela, hark aukeratutako mate-
rialaz ez daukat kexarik.
Eta, finala Beotibarren izateaz?
Ikusten da pilotaleku formala 
dela, eta noblea. Uste dut bi pilo-

tariondako pilotaleku aproposa 
dela; alde horretatik ere ez dugu 
kexarik.
lemuno izango duzu kontrario; 
ligaxkan haren kontra jokatu zenuen, 
eta baita irabazi ere. baina, gogo-
tik sufrituta.

aitor Mendizabal | aspeko pilotaria

"Jendeak zoriondu egiten 
nau finalera iristearren, baina 
partidua irabazi nahi dut"

Zapatuan jokatuko du promes mailako finala

tolosako Beotibar pilotalekuan, 18:00etan 

Bai, asko sufritutako garaipena 
izan zen hura, erraz irabazten 
joan eta alde polita neukalako 
markagailuan. Baina partidua 
errematatu ezinka Lemuno aldea 
txikitzen joan zen, eta urduri 
jarri nintzen [21-22]. Baina par-

tiduetan garrantzitsuena 22ra 
iristea da, eta orain ere firmatu-
ko nuke Antzuolan beste sufritzea, 
emaitza bera baldin bada.
zelako pilotaria izango duzu aurrean? 
zelakoa da lemuno?
Ikusten da kontrario gogorra 
dela, asko sufritzen dakiena. Pilo-
tari osoa da, airez, botez... denean 
moldatzen da ondo eta garbi dau-
kat hura menderatzeko partidu 
txukuna egin beharko dudala. 
Lehia gogorra izango da.
Finalak jokatzeko, eta irabazteko 
dira.
Bai, behin honaino iritsita... Jen-
deak kalean zoriondu nau esanez 
finalera iriste hutsa gauza handia 
dela, baina aukera hauek apro-
betxatu egin behar dira, eta fina-
la irabaztera kantxaratuko 
gara.

Mendizabal, Beotibarko harmailetan, eguaztenean.  |   xaBier urtzelai

Aita-semeak, eguazteneko material aukeraketan.  |   xaBier urtzelai

Etxeko zaleen 
babesa ondoan

Profesional mailan 
jokatuko duen lehen 
finalean Mendizabalek 
antzuolarren babesa 
izango du, ia-ia etxean 
jokatuko balu moduan, 
lagunek autobusa antolatu 
dute-eta. Ondoren 
sagardotegira joango dira: 
"Partiduan gertatzen dena 
gertatzen dela Tolosa 
aldean geratuko gara, 
ospatzen. Eskertzekoa da 
holako partiduetan lagunak 
ondoan izatea", adierazi 
zigun Mendizabalek.

"poliki hasteko 
asmoa nuen, baina 
konturatu orduko 
finalera iritsi naiz"

"urduritasuna igarri 
dut astean, baina 
finala jokatzeko 
gertu nago"
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ARGENTINAKO 
JOSÉ C. PAZ 

herrirako elkartasuna
JOSTAILU ETA ESKOLA 

MATERIAL BILKETA

ABENDUAREN 17an,
San Martin plazan
(goizez)

Ikazkinari zaio 
nekea nabari
begirune apur bat
zor diogu hari,
eska diezaiogun
atariz atari
barruan daramagun 
esku zabalari.

 Olentzerok zakua
 zimurturik dakar
 ez baitu ezer jaso
 bideetan zehar,
guri laguntza eske
dator bidenabar
eta ez al diogu
zerbait eman behar?

Neska-mutilok jarri
gara akorduan
opari zaharrak bilduz
etxe inguruan.
Zuretzat, Olentzero,
eraman orduan:
guk ez ditugu behar,
banatu munduan!

Kalitatezko Euskal Heziketa

futbola
LeHenengo MaiLa
Reala-Malaga
domeka. 16:00. anoeta.

eMakuM. big. MaiLa
Mondra-Pauldarrak
domeka. 12:00. Mojategi.

gaZteen euskaL Liga
Aretxabaleta-Lengokoak
zapatua. 16:00. ibarra.

oHoreZko erregionaLa
Pasaia-Bergara
zapatua. 16:30. don bosco.
Tberio-Mondra
igandea. 11:30. berio.
Aloña Mendi-Hondarribi
domeka. 16:30. azkoagain.
Tolosa-Aretxabaleta
zapatua. 16:30. berazubi.

erregionaL Preferentea
Aretxabaleta-Lagun Onak
eguena. 16:30. ibarra.

LeHen erregionaLa
Mondra B-Urki
zapatua.16:00. Mojategi.
Aretxabaleta C-Ikasberri
zapatua. 16:30. ibarra.

gaZteen oHoreZko MaiLa
Billabona-Bergara
zapatua. 15:30. arratzain.
Tolosa-Aloña Mendi
zapatua. 17:30. usabal

eMakuMeZkoen Liga
Lagun Onak- Arizmendi
zapatua. 16:00. garmendipe

LeHen MaiLako gaZteak
Aloña Mendi B- Eibartarrak
domeka. 12:00. azkoagain.
Bergara B- Aretxabaleta 
zapatua. 15:30. ipintza.
Urki-Arizmendi
zapatua. 17:30. unbe.

oHoreZko kaDeteak
Aloña Mendi-Aretxabaleta
domeka. 10:00. azkoagain.
Bergara-Real Sociedad
domeka. 11:30. ipintza.

LeHen MaiLako kaDeteak
Antzuola-Eibartarrak B
zapatua. 11:00. estala
Elgoibar B- Aloña Mendi B
domeka. 12:15. Mintxeta.
Arizmendi-Bergara B
domeka. 12.00. almen
Eibartarrak-Aretxabaleta B
zapatua. 18:00. unbe.

areto futbola
euskaDiko txaPeLketa
Eskoriatza-Sasikoa
zapatua. 18:00. eskoriatza.

bigarren MaiLa
Aretxabaleta-Power Rangers
zapatua. 17:00. antonianos.

kaDete MutiLak
Concepto Creat.-Arizmendi Es.
domeka. 11:00. elgoibar.

eskubaloia
euskaDiko txaPeLketa
Soraluce BKE-Hondarribia
zapatua. 17:00. Labegaraieta.
Ford Mugarri Arrasate-Elgoibar
zapatua. 19:30. iturripe.

eMakuMeZkoak Pref.
Leizaran-Aloña Mendi
domeka. 11:30. andoain.

LeHen senior giZoneZk.
Eibar-Izarraitz Tab. Aloña
zapatua. 16:00. eibar.

big. senior giZoneZk.
Decotena-Arrasate
zapatua. 19:00. zumaia.

gaZte MaiLa, giZoneZkoak
Talleres Chap. Arrasate-Elgoib.
zapatua. 17:00. iturripe.
Mondragon Lingua Aloña-Urola
zapatua. 16:00. zubikoa.
Bergara-Amenabar
zapatua. 11:00. Labegaraieta.

gaZte MaiLa, eMakuM.
Bera Bera-Aloña Mendi
zapatua. 19:30. donostia.

kaDete MaiLa, eMakuM.
Aloña Mendi B- Egia Bera Bera
zapatua. 17:30. zubikoa.
Aloña Mendi A-Urnieta
zapatua. 16:00. zubikoa.

kaDete MaiLa, giZoneZ.
Talleres Chapim.-Soraluce BKE
zapatua. 10:00. Musakola.

saskibaloia
eba
Aloña-Pas Pielagos
zapatua. 18:00. zubikoa.

Pilota
ProMoZioko Lau t'erDiko 
PiLota txaPeLketa finaLa
zapatua. 18:00. tolosa..

as t e b u r u ko  h i t z o r d u a k

pilota

xAbIEr urtzElAI  |  tolosa

Aitor Mendizabalek (Antzuola, 
1989) bost hilabete baino ez ditu 
behar izan profesional mailako 
lehenengo finalera iristeko. Bihar, 
zapatua, jokatuko du Lemuno 
kolonbiarraren kontra, eta fina-
laren jokaleku berean erantzun 
ditu galderok; Tolosako Beotibar 
pilotalekuko harmailetan.
Aurreikusten zenuen profesional 
mailan halako hasierarik?
Ez, egia esateko. Poliki-poliki 
hasteko asmoa nuen eta partiduak 
bata bestearen ostean irabazita 
konturatu orduko finalera iritsi 
naiz.
zer sentitzen da finalaren ata-
rian?
Bi aste daramatzat itxaroten, eta 
egia da azkenerako luze ere egin 
zaidala. Ondo entrenatzeko apro-

betxatu izan dut denbora hau, 
hainbat lan-saio espezifiko egi-
teko, eta bai, azken aste honetan 
urduritasunak ere igarri ditut. 

Baina, finalerako prest, partidua 
jokatzen hasteko deseatzen 
nago.
gustura aukeratutako materia-
laz?
Bai. Bi pilota ezberdin aukeratu 
ditut, batek bote handiagoa du, 
bestea gehiago dabil behetik, eta 
badaezpada ezberdinak aukeratu 
nahi izan ditut, partidua zelan 
doan ikusita baten edo bestearen 
alde egiteko. Biekin irabazi dai-
teke finala, baina euretako bat 
jokatzeko da gehiago, eta bestea 
tantoak azkar amaitzeko.
Eta lemunok aukeratu dituen pilo-
tekin?
Txapelketa osoan zehar bote asko-
ko pilotak aukeratu ditu Lemunok, 
eta orain ere halakoxeak iruditu 
zaizkit, biziak. Baina ez dakit 
bote larregikoak diren, orain ez 

dut halakorik antzeman, baina 
partiduan ikusiko dugu. Dena 
dela, hark aukeratutako mate-
rialaz ez daukat kexarik.
Eta, finala Beotibarren izateaz?
Ikusten da pilotaleku formala 
dela, eta noblea. Uste dut bi pilo-

tariondako pilotaleku aproposa 
dela; alde horretatik ere ez dugu 
kexarik.
lemuno izango duzu kontrario; 
ligaxkan haren kontra jokatu zenuen, 
eta baita irabazi ere. baina, gogo-
tik sufrituta.

aitor Mendizabal | aspeko pilotaria

"Jendeak zoriondu egiten 
nau finalera iristearren, baina 
partidua irabazi nahi dut"

Zapatuan jokatuko du promes mailako finala

tolosako Beotibar pilotalekuan, 18:00etan 

Bai, asko sufritutako garaipena 
izan zen hura, erraz irabazten 
joan eta alde polita neukalako 
markagailuan. Baina partidua 
errematatu ezinka Lemuno aldea 
txikitzen joan zen, eta urduri 
jarri nintzen [21-22]. Baina par-

tiduetan garrantzitsuena 22ra 
iristea da, eta orain ere firmatu-
ko nuke Antzuolan beste sufritzea, 
emaitza bera baldin bada.
zelako pilotaria izango duzu aurrean? 
zelakoa da lemuno?
Ikusten da kontrario gogorra 
dela, asko sufritzen dakiena. Pilo-
tari osoa da, airez, botez... denean 
moldatzen da ondo eta garbi dau-
kat hura menderatzeko partidu 
txukuna egin beharko dudala. 
Lehia gogorra izango da.
Finalak jokatzeko, eta irabazteko 
dira.
Bai, behin honaino iritsita... Jen-
deak kalean zoriondu nau esanez 
finalera iriste hutsa gauza handia 
dela, baina aukera hauek apro-
betxatu egin behar dira, eta fina-
la irabaztera kantxaratuko 
gara.

Mendizabal, Beotibarko harmailetan, eguaztenean.  |   xaBier urtzelai

Aita-semeak, eguazteneko material aukeraketan.  |   xaBier urtzelai

Etxeko zaleen 
babesa ondoan

Profesional mailan 
jokatuko duen lehen 
finalean Mendizabalek 
antzuolarren babesa 
izango du, ia-ia etxean 
jokatuko balu moduan, 
lagunek autobusa antolatu 
dute-eta. Ondoren 
sagardotegira joango dira: 
"Partiduan gertatzen dena 
gertatzen dela Tolosa 
aldean geratuko gara, 
ospatzen. Eskertzekoa da 
holako partiduetan lagunak 
ondoan izatea", adierazi 
zigun Mendizabalek.

"poliki hasteko 
asmoa nuen, baina 
konturatu orduko 
finalera iritsi naiz"

"urduritasuna igarri 
dut astean, baina 
finala jokatzeko 
gertu nago"
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HoDeien aZPian

egilea: ruper ordorika.
Argitaletxea: elkar.

New Yorken grabatutako diskoa 
da. Diskoak sasien gainean eta 
hodeien azpian dagoenaz 
diharduela dio Ordorikak berak.

PeDro De Viteri arana

egileak: ana isabel ugalde, arantza otaduy, 
Javier balanzategi eta Juan ramon garai.
Argitaletxea: intxorta 1937.

Arrasateko historian erabakigarria 
izan den eskola-sortzaile eta 
filantropoaren figura hobeto 
ezagutzeko liburua da.

1996tik biDetxurrian

egilea: Fly shit.
Argitaletxea: gaztelupeko hotsak.

Bergarako gaztetxean 2010eko 
abenduaren 29an eginiko 
emanalditik ateratako eta material 
gehiagoz hornitutako bideoa.

CoLLage

egilea: governors.
Argitaletxea: oihuka.

Joera, emozio, bidelagun eta 
esperimentu asko batzen dituen 
diskoa da. Beste musikari batzuen 
kolaborazioak ere biltzen ditu.

Martin LarraLDe

egileak: eneko barberena eta Mikel oceja.
Argitaletxea: bonberenea ekitzak.

Galeretan hil zen Hazparneko 
zapatari eta koblakari Martin 
Larralderen gaineko lana. Poesia, 
irudiak eta musika biltzen ditu.

HiLtZera goaZ

egilea: Fiachras.
Argitaletxea: bonberenea ekintzak.

ruper Ordorika, Jon Mirande, Mike 
Tyson eta halako izenak ikonotzat 
dituztenei zuzendutako lan 
moduan aurkezten da.

Historia uniVersaL De Los HoMbres gato

egilea: Josu arteaga.
Argitaletxea: alberdania.

Egileak berak sortutako istorio 
baten barruan sortutako nobela 
irakurterraza da. Hijos de Satán 
lehiaketako irabazlea zen 2009an.

Musika kaxa

egilea: ain_1.
Argitaletxea: Musikherria.

Sentimendu eta bizipenetatik 
irtendako poesiek osatutako letraz 
betetako diskoa. Gitarra, kaxa 
flamenko eta biolin soinuak ditu.

aZken garaiPena

egilea: Julen rivas eta iban zaldua.
Argitaletxea: euskal herriko ikastolak.

Zientzia fikzioan eta genero 
beltzean kokatutako istorioarekin 
2052ko Berlinera garamatzan 
komiki liburua.

Des-PieZak

egilea: gose.
Argitaletxea: La chiquilla Produkzioak.

Orain arteko diskoetan agertu ez 
diren abestiak, egoera 
berezietarako egindako bertsioak... 
biltzen dituen lana da.

Debagoienetik 
Durangora

abenduaren 4tik 8ra egongo da azoka 
zabalik, 10:30etik 20:00etara 

ahotsenea gunean ibarreko hainbat taldek 
zuzeneko emanaldiak egingo dituzte  |  32

aiZkorriko ataria

egilea: Juan carlos irizar.
Argitaletxea: autoekoizpena.

Zortziko erritmoa duten 18 abestiz 
osatutako lana. Aizkorriko puntatik 
ikusten diren herriei eskainitako 
lana dela dio egileak.

Zai at DeVo City

egilea: klak!son.
Argitaletxea: Mauka.

Zazpi abestiz osatutako diskoa da. 
Abstraktua eta poetikoa, fonetikaz 
baliatuz letrek joko polita sortzen 
dutela dio taldeak.

xarMa

egilea: karenka.
Argitaletxea: autoekoizpena.

rock doinuek pisu handia hartzen 
duten lana. Besteak beste, gai 
sozialak, politikoak eta intimistak 
tartekatuta aurkezten dira.



gOIENA  |  2011-12-02  |  eguBakoitza 31publizitatea



32 2011-12-02  |  eguBakoitza  |  gOIENAkuLtura

AsIEr AlkOrtA  |  arrasate

Kulturaren kamioiak beste behin 
ere geraleku bera izango du aben-
duko lehenengo astean: Durango. 
Izan ere, domekan jarriko da 
abian 46. Durangoko Disko eta 
Liburu Azoka. Beste behin ere, 
editorialek, banatzaileek, diskoe-
txeek, erakundeek eta kultura 
eragileek kontsumitzaileekin 
aurrez aurre egoteko aukera 
izango dute  Durangon.

Cristobal Aguilo diseinatzai-
le espainiarraren kartela aurrean 
jarrita, oraingo honetan, Gere-
diaga elkarteak Durangoko Azo-
ka osatzen duten bi osagaiak 
aurre-aurrean jarri ditu: diskoak 
eta liburuak. "Binilizko diskoa 
oinarri hartuz sortu du irudia: 

liburu bat irakurtzen dabilen 
pertsonaia", argudiatu du azoka 
iragartzeko kartel irabazlea auke-
ratu duen epaimahaiak.

Hilaren 4an, domekan, zabal-
duko ditu ateak azokak eta hila-
ren 8an itxiko ditu. Tarte horre-
tan, egunero Durangoko Landa-
ko  erakus tazokako  a teak 
zabal-zabalik egongo dira, 10:30e-
tik 20:00etara.

Bisitariek denetariko produk-
tuak erosteko aukera izango 
badute ere, produktuek urteroko 
oinarrizko arau bera betetzen 
segitu beharko dute: euskarazko 
argitalpenak edota euskal gaiak 
edozein hizkuntzatan jorratzen 
dituztenak izatea, alegia. Guzti-
ra, 132 erakusle egongo dira 
hainbat mahaitan banatuta.

Egongo diren nobedade guz-
tien gainetik, gune berezien 
nobedadea gailentzen da aurten. 
Izan ere, bost gune berezi izango 
ditu azokak: orain arte antolatu 
izan diren Haur Literatura eta 
Ahotsenea eta hiru gune berri: 
Irudienea (ikus-entzunezkoentzat), 
Szenatokia (antzerkigintza) eta 
Kabi@ (sareko ekimenak).

Hemengoak azokan 
Urtero bezala, aurten ere ibarre-
ko egile eta talde askoren lanak 
egongo dira Durangoko Liburu 
eta Disko Azokan.

Musikaren alorrean, talde 
hauek joango dira azokara: Gover-
nors (Collage), Fly Shit (1996tik 
bidetxurrian), Ruper Ordorika 
(Hodeien azpian), Fiachras (Hil-
tzera goaz), Ain_1 (Musika Kaxa), 
Gose (Des-piezak), Klak!son (Zai 
at devo city) eta Juan Carlos Iri-
zar (Aizkorriko ataria). Xarma 
taldeak ere bere azken lana era-
mango du Durangora: Karen-
ka.

Liburuetan ere eskaintza 
oparoa izango da Debagoienetik: 
Martin Larralde (liburua eta 
diskoa; Eneko Barberena eta 
Mikel Oceja), Azken garaipena 
(Julen Rivas eta Iban Zaldua) 
eta Historia universal de los hom-
bres gato (Josu Arteaga). Bestal-
de, Intxorta 1937 elkarteak iba-
rreko historian oinarritutako 
lau liburu eramango ditu: Pedro 
de Viteri Arana, Gerrako ipuinak 

(liburua eta diskoa), Gerrako 
garrak Oñatin eta No busqué el 
exilio. 

Dena dela, orain arte gertatu 
bezala, aurten ez da Debagoie-
neko Mankomunitatetik lan bakar 

bat bera ere aurkeztuko.

aurtengo sariak
1992a ezkero, Gerediaga elkarteak 
azokan Argizaiola saria ematen 
du, eta aurten Iñaki Beobide 
Agirrezabalaga zumaiarrari 
emango diote. Agirrezabalaga 
Herri Gogoa diskoetxearen sor-
tzaileetako bat izan zen, eta Eus-
kal Kantagintza Berriaren hain-
bat disko grabatu zituen Donos-
tiako estudioan. Jarrai antzerki 
taldean atzerriko antzerkigileen 
obrak euskaratu eta taularatu 
zituen, eta Ikuska liburu saila 
sortu zuen. ETBren sorreran ere 
parte hartu zuen.

Sari horretaz gain, aurten 
Gerediaga elkarteak berak ere 
jaso du saria: Lauaxeta saria. 
Bizkaiko Foru Aldundiaren esku-
tik jaso zuen saria, atzo, azoka 
bultzatzen duen elkarteak. Besteak 

beste, euskara zabaldu, sustatu 
eta normalizatzeko egindako 
ahaleginagatik nabarmentzearren 
jaso du ohorezko sari sinboli-
koa.

Liburu eta disko artean, dena-
ren gainetik bisitariek bertoko 
kulturaz blai-blai egiteko aukera 
izango dute beste behin ere Duran-
gon. Jendetza artean, nork bere 
produktuak eskuratzeaz gain, 
guneetan egingo diren 200 ikus-
kizun baino gehiagoz gozatzeko 
eta egile askoren sinadurak bil-
tzeko aukera ere egongo da. 

Izan ere, 46. Durangoko Libu-
ru eta Disko Azoka azoka hutsa 
baino haratago doa. Aurten, eus-
kal kulturaren kamioia produk-
tuz, ikuskizunez eta, oro har, 
entretenimenduz beteta dator.

Telebista, 
zuzenean

Azokak irauten duen 
egunetan, Landakon 
gertatzen direnak 
zuzenean, bertatik bertara, 
ikusteko aukera eskainiko 
du Goiena telebistak. 
Azokan bertan gertatzen 
dena jasotzeaz gain, 
Ahotsenea eta Irudienea 
txokoetan gertatzen dena 
ere jasoko du Goienak. 
ETB3rekin eta Hamaika 
Telebistarekin batera 
egingo du Goienak jardun 
hori.

Aurreko urteetan egin 
bezala, pantaila erraldoi 
bat jarrriko dute azokako 
gunean. Bestetik, emisioa 
Tokiko TVren bitartez 
streaming-ean ikusi ahal 
izango da. Hori Goiena.net 
atariaren azpi-atal baten 
ikusten da.

Orain arte bezala, 
zuzeneko konexioak, 
elkarrizketak, inkestak, 
kontzertua eta gehiago 
ikusteko aukera egongo da. 

Klak!son talde antzuolarrak Ahotsenea guneko azken emanaldia egingo du azken egunean.  |   klak!son

Aurten ere Ahotseneak euskarazko liburu eta 
diskoak aurkezteko txokoa jarriko du azokan. Bost 
egunean egongo da zabalik gunea eta guztira 95 
emanaldi egingo dira. Emanaldiak 10:30ean hasi 
eta 19:30ean amaituko dira. 

Ain_1 taldeak lehenengo egunean, abenduak 
4, zuzeneko emanaldia egingo du, 16:30ean. 
Xarmak ere egun berean, 17:30ean, egingo du 

emanaldia eta ondoren, 18:00etan, Bide Ertzean 
taldearekin igoko da agertokira. ruper Ordorikak 
ere hilaren 4an joko du, 19:00etan. Fiachrasek 
hilaren 5ean egingo du emanaldia, 16:30ean, eta 
Eneko Barberenak aurkezpen solasaldia egingo du 
hilaren 7an, 13:00etan. Azkenik, Antzuolako 
Klak!son taldea igoko da taula gainera, hilaren 
8an, 19:30ean.

Debagoiendar batzuk Ahotseneako agertokian egongo dira

Debagoienetik 
Durangora
31. orrialdetik dator.

Aurtengo kartela.  |   goiena
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Amaia antzokian, Kulturaten 
eta Arizmendi ikastolan egingo 
dituzte akordeoi kontzertuak 
datozen egunotan. Akordeoi 
soinuak entzungo dira, beste 
behin ere, Arrasaten; izan ere, 
bihar hasiko dituzte Arrasate-
ko akordeoi lehiaketak. 

nazioarteko lehiaketa 
Arrasate Hiria nazioarteko 
lehiaketa jokatuko dute, aurten, 
XIX. aldiz. Domekan, abenduak 
4, hasiko da lehiaketa: 08:30ean 
eta 15:00etan jokatuko dituzte 
kanporaketa faseak. Azken fasea, 
ostera, martitzenean, abenduak 
6, jokatuko dute: 09:00etan eta 
15:00etan. Nazioarteko kanpo-
raketa guztiak eta azken fasea 
Amaia antzokian jokatuko dituz-
te. Azken ekitaldia eta sari 
banaketa 20:00etan izango da, 
martitzenean.

Parte hartuko duten akordeoi 
joleak hauek dira: Igor Krizman 
(Kroazia), Elexey Nefedov (Erru-
sia), Iosif Purits (Errusia), Iva-
na Mirkov (Serbia), Live Berger 
(Danimarka), Blai Navarro 
(Espainia), Saila Korhonen 

(Finlandia), Ander Telleria 
(Euskadi), Marko Sevarlic (Ser-
bia), Jose Valente (Portugal), 
Jiang Bolong (Txina), Andreo-
gloc Panagiotis (Grezia), Niko-
la Malidzan (Serbia), Olivia 
Steimel (Alemania), Ivan Tibor 
(Eslovakia), Jonna Pirttijoki 
(Finlandia), Harri Kuusijarvi 
(Finlandia), Eva Maria Mitter 
(Austria), eta Mia Cojbasic 
(Kroazia). 

gipuzkoako lehiaketa 
Astelehenean Gipuzkoako 32. 
lehiaketa jokatuko dute haur, 
gazte eta nagusi mailetakoek. 
Kulturaten eta Amaia antzokian 
izango dira saioak. Gainera, 
bihar eta etzi, Gipuzkoako jaial-
dia egingo dute gaztetxoek.

Kontzertuak herrian
Ivan Sverko musikariak kon-
tzertua eskainiko du bihar, 
zapatua, Aretxabaletako Arku-
pen, 20:00etan, eta astelehenean 
Arrasateko Kulturaten, 20:00etan. 
Gainera, Bergarako Belceblues 
taldeak Kajoi tabernan joko du 
martitzenean, hilak 6, 12:00e-
tan. 

akordeoi soinuek 
hartuko dute, beste 
behin, arrasate
Bihar hasi eta abenduaren 6ra arte nazioarteko 
xix. akordeoi lehiaketa jokatuko dute

Joan den astean egin zuten lehiaketaren aurkezpena.  |   jokin Bereziartua

Hodeien azpian diskoa aur-
keztuko du oñatiarrak Elgetan. 
Ordorikaren aurretik Joseba 
Irazokik joko du, 30 minutuz, 
eta ondoren oñatiarra igoko 
da taula gainera. 19:00etan 
hasiko da kontzertua. Ordo-
rikak azaro hasieran argita-
ratu zuen Hodeien azpian 
azken lana, 11 abestiz osatu-
tako diskoa.

abenduaren 11n ruper 
ordorikak espaloian 
aurkeztuko du diskoa

Hernaniko Galarreta kirolde-
gian jokatuko dute domekan, 
17:30ean, Gipuzkoako bertso-
lari txapelketako azken fina-
laurrekoa. Tartean izango da 
Ainhoa Agirreazaldegi elge-
tarra. Gainerako bertsolariak 
Amaia Agirre, Iñaki Apala-
tegi, Iñigo Mantzizidor, Jokin 
Uranga eta Jon Martin izan-
go dira.

ainhoa agirreazaldegik 
Hernanin jokatuko du     
g Puntuko finalaurrekoa

A.E.  |  arrasate

Ibarreko bederatzi ordezkarik 
parte hartu zuten joan den dome-
kan Donostian egindako euskal 
kantu txapelketako finalean. Gure 
ordezkariek ez zuten sari nagu-
sirik lortu. Hala ere, esperientzia 
ona izan zela azaldu dute eta pozik 
daude egin zuten lanarekin; ez, 
ordea, emaitzarekin.

Segurtasuna eta konfiantza 
Josu Zubia oñatiarrak Atian abes-
tia eskaini zuen, abesti berria. 
"Gustura aritu nintzen, baina 
akats txiki bat egin nuen", azaldu 
du. Oñatiarrarendako ez da lehe-
nengo aldia izan: "Aurten bakarrik 

aritu naiz eta lasaiago ibili 
naiz".

Eneritz Urrutia eta Maialen 
Arratibel bikote arrasatearra gus-
tura zegoen egindako lanarekin, 

eta jendea ezagutzeko izan zuen 
aukerarekin. Abeslarien artean 
"maila handia" zegoela nabarmen-
du dute. Hala ere, ez zuten emai-
tza hura espero: "Alegiakoek 
eraman dituzte sari guztiak", zio-
ten. Zubiak hau esan du: "Ez dakit 
ze baloratzen duen epaimahaiak, 
baina ez nago emaitzarekin kon-
forme".

Sara Manzano bergararraren-
dako oso esperientzia polita izan 
zen eta ondo ibili zela uste du. 

Maialen Arratibel eta Eneritz Urrutia.  |   kantuzale elkartea Sara Manzano.  |   kantuzale elk.Josu Zubia.  |   kantuzale elkartea

egindakoarekin gustura 
daude; epaiarekin, ordea, ez
euskal kantu txapelketan izandakoen esperientzia

Bergarako Nau taldea.  |   kantuzale elkartea

ArANtzAzu EzkIbEl  |  Bergara

Jardun euskara elkarteak Amo-
diozko gutunen lehiaketa jarri 
du abian. Oraingoa 20. edizioa 
izango da. Lehiaketan parte har-
tu ahal izango du 1997an edo 
lehenago jaiotako edonork. 

Lan guztiek jatorrizkoak, 
argitaragabeak eta euskaraz ida-
tziak izan beharko dute. Gutunak 
Jardun elkarteak Errotalde jau-
regian duen bulegora bidali behar 
dira 2012ko urtarrilaren 7a baino 
lehen –posta elektroniko bidez: 
amodiozkogutunak@euskalerria.
org. Sariak otsailaren 14an bana-
tuko dituzte. 

nagusien saria kendu egin dute 
Iazko formatu bera izango du 
lehiaketak. Hala ere, aldaketa 
txiki bat egongo da: iaz 50 urtetik 
gorakoei begira helduen saria 
jarri zuten, baina, hiru gutun 
bakarrik jaso zituztela ikusita, 
aurten sari hori kentzea erabaki 
dute. "Helduen saria kendu egin 
dugu, baina gazteen saria han-
ditu. 100 eurotik 150 eurora pasa 
dugu", azaldu du Maitane Ariza-
baletak, Jardun elkarteko kultu-

ra koordinatzaileak. Antolatzai-
leek nahi dutena da lehiaketak 
gero eta parte hartzaile gehiago 
izatea, eta ahal den neurrian hain 
gazteak ez direnak euskaraz idaz-

tera animatzea. "Ate guztiak" 
zabalik dituztela gaineratu du 
Arizabaletak.

60 gutun inguru jasotzen dira
Azkeneko urteetan amodiozko 
gutunen lehiaketan parte hartu 
izan duten lagunen kopurua 
antzerakoa izan da, bost gutun 
gorabehera. "60 gutun inguru 
jasotzen ditugu urtero", gainera-
tu du Arizabaletak.

Jardunek antolatzen duen 
lehiaketak izen handia hartu du 
20 urteotan: "Euskal Herri osotik 
parte hartzen du jendeak", dio 
Arizabaletak. Erreferente bila-
katu dela esan daiteke.

Lau sari banatuko dituzte: sari 
nagusia 500 euro izango da;  biga-
rren saria 250 euro; bergarar 
onenak 150 euroko saria izango 
du (1. edo 2. saria Bergarako nor-
baitek lortuko balu, bergarar 
onenarentzako saria hurrengo 
bergarar onenari emango litzaio-
ke); eta 26 urtetik beherakoenda-
ko saria 150 euro (1. edo 2. saria 
26 urtetik beherako norbaitek 
lortuko balu saria hurrengo gaz-
teari emango litzaioke).

amodiozko gutunak 
idazteko epea zabaldu dute 
2012ko urtarrilaren 7ra arte aurkeztu ahal izango dira gutunak jardunen

datUa

1.050 euro banatuko 
dituzte, lau saritan: 
nagusia 500 euro da.

1.050
euro

esanaK

"helduen saria 
kendu egin dugu 
eta gazteena 
handitu" 

Maitane ariZabaLeta  |  Jardun
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ander Monedero

olatz bere bi 
zaletasunekin: 
gitarra eta artisautza.

ANdEr mONEdErO  |  arrasate

Ipurterrea da Olatz Urkia (Arra-
sate, 1983). Hezkuntza Berezia 
ikasi zuen eta musika kontser-
batorioan piano ikasketak hasi 
zituen. Egun, San Andresko gaz-
te txokoan lan egiten du eta Asmoz 
fundazioak eskaintzen duen musi-
ka eta pedagogia ikasten dabil. 
Horretaz aparte, Transit Blues 
taldean gitarra jotzen du eta arti-
sautza lanak ere egiten ditu.
lana, ikasketak eta musika batzea 
zaila da?
Ondo antolatuz gero, hirurak 
egin daitezke. Musika eta peda-
gogia ikastaroa Internet bitartez 
egiten ari naiz, eta, nahiz eta 
epeak bete egin behar ditudan, 
askatasun handia dut. Horretaz 
aparte, gitarra eta harmonia ikas-
ten dut Arrasate Musikalen.

zen-nolako esperientzia da gaz-
teekin lan egitea?
Oso esperientzia aberasgarria 
da. Asko ikasten da gazteekin 
lanean eta haiek gugandik ere 
asko ikasten dutela uste dut. 
Gazteei balio positiboak ereiteko 
aukera dugu.
gazte txokoetan zer-nolako ekintzak 
egiten dituzue?
Mahai-futbolean, ping-pongean 
eta eskulanak egiten ibiltzen 
gara. Horrez gain, irteerak ere 
egiten ditugu: patinatzera, men-
dira... Gazteek proposatutako 
ekintzak ere egiten ditugu; esa-
te baterako, eskalada eta buztin-
gintza.
lan kontuak alde batera utzita, musi-
ka da zure zaletasunetako bat. 
Bai. Musika txikitatik gustatzen 
zait. Pianoarekin hasi nintzen, 

eta kontserbatorioan piano ikas-
ketak hasi nituen, baina ez nituen 
bukatu. Bada, ikasketak utzi 
ostean, gitarra jotzen hasi nintzen. 
Orain, harmonia ikasten hasi 
naiz.
musika talde baten ere jotzen 
duzu.
Bai. Transit Blues da taldearen 
izena. Musika instrumentala 
egiten dugu.
ze musika mota jotzen duzue?
Bluesean oinarritzen den rock 
taldea gara. 70eko hamarkadako 
musika da gure oinarria, baina  
estilo asko jorratzen ditugu. Orain, 
lokalean abesti berriak egiten 
ari gara.
Aurretik beste musika talderen 
baten jo izan duzu?
Bai: Muskaria eta Ozen taldeetan. 
Muskarian, Transit Blues taldean 

bezala, anaiarekin batera jotzen 
nuen. Ozenen, berriz, pianoa 
jotzen hasi nintzen eta gero baxua 
ere jo nuen. 
Artisautza ere gustuko duzu.
Beti gustatu izan zait eskulanak 
egitea, eta Hego Amerikan zehar 
bidaiatzen ibili nintzenean gau-
za asko ikasi nituen. Izan ere, 
maleta ostu egin zidaten eta arti-
sautza egiten zuten lagun batzue-
kin hasi nintzen. Egia esan, diru 
pixka bat irabazteko hasi nintzen, 
eta, gustuko nuenez, bueltan 
berriz ere nire lantxoak egiten 
hasi nintzen.
zuk egindako lanak ere erakusten 
dituzu.
Bai; iaz, santamasetako azokan 
postu bat jarri nuen, eta aurten 
ere egin dut eskaera.
zer egiten duzu?
Gehienbat, makramea lantzen 
dut. Makramea argizariz estali-
tako koloretako haria da eta 

horrekin osagarriak egiten ditut: 
belarritakoak, eskumuturre-
koak... Larrua ere lantzen dut, 
baina ez dakit azokarako gauza 
asko egiteko denborarik izango 
dudan.
polita izango da zuk egindako gau-
zak beste bati jantzita ikustea.
Artisau lana oso gogorra da. 
Gauzak egiteko denbora eta 
pazientzia handia behar dira, eta 
oso polita da norberak egindako 
osagarri bat jendeak eramatea. 
Santamasetan, nahiz eta produk-
turik ez saldu jendeak nire lana 
ondo baloratzen badu, pozik joan-
go naiz etxera. 
garai baten, eskalada ere egiten 
zenuen.
Garai baten, eskalada egitera 
joaten nintzen. Eskuek asko sufri-
tzen zuten, eta, musikaren eta 
eskaladaren artean aukeratu 
behar nuen; bada, gitarrarekin 
geratu nintzen.

Liburu bat: Margo Morganen El viento del 
desierto. 
Musika talde bat: deep Purple. 
Musika tresna gustukoena: Pianoa eta 
gitarra. 
kolore bat: ortzadarra. 

Pelikula bat: Wolfgang Petersen-en La 

historia interminable. 

ikusi duzun azken pelikula: telmo 

esnalen Urte berri on, Amona! 

bidaiatzeko leku bat: Latinoamerika. 

pertsonala

"artisau lana oso gogorra 
da eta gauzak egiteko 
denbora eta pazientzia 
handia behar dira" 

olatz urkia | hezitzailea
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1. etxebiZitZak

101. saLDu

antzuola.  beheko auzoa 1 
zenbakian etxebizitza salgai. 
berritua. 120.000 euro nego-
ziagarriak. 943 72 27 86 

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 

bergara. etxebizitza salgai san 
Pedro kalean. bi logela. ganbara. 
egoera onean. 155.000 euro. 
671 84 15 63 

oleta. 5 urteko etxe bakarra 
salgai. Lursaila dauka. bizitzera 
joateko prest dago. Prezio inte-
resgarria. etxea trukatzeko ere 
aukera egon daiteke. idatzi 
camilabagues@gmail.com 
helbidera edo deitu telefonoz 
945 45 05 15  edo 645 73 82 
31 zenbakietara.

oñati. 67 metro koadroko etxe-
bizitza salgai. sukalde hornitua, 
jangela-egongela, bi logela eta 
bainugela. Jantzia eta bizitzera 
sartzeko moduan. 252.000 
euro. 35 metro koadroko garajea 
aukeran. inigo. 659 72 06 64 

 
103. errentan eMan

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

arrasate. Musakolan etxebizi-
tza ematen da errentan. bi 
logela. Prezio interesgarria. 645 
72 53 51 

 
104. errentan Hartu

arrasate. etxebizitza behar 
dugu errentan. bikotea gara, 
neskatila batekin. Presazkoa da. 
666 98 25 45 

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

arrasate. etxebizitza behar dut 
errentan. 500-600 euro ordain-
tzeko gertu nago. brigitte castro. 
664 51 64 98 

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

Logela bakarreko pisua. 
bikote langilea, umerik gabea, 
estudio edo logela bakarreko 
pisu bila arrasaten, oñatin edo 
bergaran. 652 76 67 04 

 
105. etxeak osatu

Aretxabaleta. Logela ematen 
da errentan araba ibilbidean. 
Mutil batentzat. deitu 678 73 
66 54  telefonora.

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 

arrasate. Pisukide bila nabil. 
erdigunean dago etxea. ione. 
636 05 36 18 

bergara. edo inguruan errentan 
hartzeko logela bila nabil. Muti-
la naiz. Lehenbailehen hobe. 672 
68 57 77 

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

 
106. besteLakoak

trukea. aramaioko etxe txukuna 
trukatuko nuke arrasateko antze-
ko bategatik. 636 64 90 94 

 

2. garaJeak

201. saLDu
Aretxabaleta. Lausitta kalean 
aurkitzen den garajea salgai. 
676 43 28 05 

arrasate. garaje itxia salgai 
Musakolan. 659 94 67 65 

bergara. bolu auzoko frontoian 
garaje plaza bat saltzen da. 677 
51 16 22 

bergara. garaje handia salgai. 
30 m2 garaje itxia, burdinaten 
(konde Panaderokua aldean). 
24.000 €. 685 72 51 58. 

 

4. Lana

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

Arrasate, Aretxabaleta edo 
eskoriatza. neska euskalduna 
esperientzia handia duena, prest 
haurrak zaintzeko, eskolara era-
mateko edota etxerako lanak 
egiten laguntzeko. Magisteritzan 
diplomatua eta hezkuntza bere-
zian espezialista. 600 39 47 77.

Arrasate, Aretxabaleta eta 
eskoriatza. emakumea gertu 
nagusiak zaindu edota garbiketa 
lanak egiteko. 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 etxeko 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.  neska gazte eta 
euskalduna asteburuetan per-
tsona nagusiak zaintzeko prest. 
bailarako edozein herritan ere 
egingo nuke lan. 649 19 81 15 

bergarako neska gertu nagusi 
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 etxean bertan bizi izaten 
edo bestela, nagusi edo umeak 
zaintzen. gauez ere bai. Legezko 
paperak ditut. romelia castaño. 
632 83 45 10 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
gertu sukaldari edo garbiketa 
lanak egiteko. deitu 662 26 71 
42  edo 943 25 36 14 telefono 
zenbakira. 

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. 680 77 06 46 

Debagoiena. etxean bertan 
bizi izaten lan egingo nuke, 
nagusiak zaintzen eta abar. 699 
70 38 82 

Debagoiena. etxeko lanetara-
ko  e m a k u m e a  g e r t u ,  b a i ta 
asteburuak edo gauak etxean 
egiteko ere. 659 90 85 13 

Debagoiena.  garbiketan, 
nagusiak zaintzen (baita gauez 
ere), tabernatan zein sukalde 
laguntzaile jardungo nuke. 943 
10 96 89 

Debagoiena. Lan egingo nuke 
nagusiak zaintzen, sukalde edo 
jatetxean, garbiketa lanetan eta 
abar. 633 37 53 13 

Debagoiena. Lantegian, zer-
bitzari, kamioilari, nagusien 
zaintzan edo etxeko garbiketan 
lan egingo nuke. anbulantzia 
gidari titulua daukat. eduardo. 
690 25 29 33 

Debagoiena.  Mutila peoi 
lanetan, sukalde laguntzaile, 
taberna, garbiketa eta abarrean 
lanerako gertu. andres Felipe. 
632 83 45 10 

Debagoiena. nagusiak zain-
tzeko ikasketak dituen mutila 
gertu lane ra ko.  n a gu si  e ta 
alzheimer gaixoen zaintza, 
etxeko lanak egin, sukaldatu eta 
abarretan ondo moldatzen naiz. 
debagoienean zehar mugiteko 
arazo barik. 693 72 41 66 

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

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 euskaldu-
na, eskarmentuduna eta errefe-
rentzia onekoa, gertu nagusi edo 
umeak zaintzeko eta etxeko 
lanak egiteko. 671 35 22 60 

Debagoiena. neska garbiketa 
lanetarako gertu. deitu 635 71 
12 88  telefonora.

Debagoiena. neska gaztea 
gertu ume edo nagusiak zain-
tzeko, eta zerbitzari edo garbi-
tasun lanak egiteko. deitu 674 
95 79 28  telefonora.

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

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak edo umeak zaintzeko, 
garbiketak egiteko eta abar. 645 
67 82 24 

Debagoiena.  nikaraguako 
neska, arduratsua, gertu orduka, 
egunez zein etxean bertan bizi 
izaten lan egiteko: nagusi edo 
umeka zaindu, garbitasun lanak 
eta abar. erreferentzia onak 
ditut. 606 62 37 82 

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

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

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

oñati. oñatiko neska etxeko 
lanak egiteko prest goizez edo 
arratsaldez. esperientziaduna. 
637 11 00 56 

 

5. irakaskuntZa

502. eMan
arrasate. eskola partikularrak 
ematen dira arrasaten. goimailako 
ingeniari industriala. Matematika, 
fisika, kimika, teknologia, marraz-
keta... maila guztiak unibertsitatea 
barne. 630 71 35 83 

arrasate. neska euskalduna 
6-12 urte bitarteko haurrei klase 
partikularrak emateko prest. 
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 

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 

eskola partikularrak. arrasa-
ten eta aretxabaletan. idazlea 
ingelesa, alemaniera eta erde-
rako eskola partikularrak emate-
ko prest. 660 75 22 16 

eskola partikularrak. haur 
hezkuntzan diplomatutako 
neska dbh arteko eskola parti-
kularrak emateko prest. Malgu-
tasuna bai egun eta ordu aldetik. 
652 73 78 79 

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

oñati. urte askotako esperien-
tziadun irakasleak eskola parti-
kularrak ematen ditu urte osoan. 
interesa duenak dei dezala 
telefono zenbaki honetara 653 
71 80 30  eta Jaionerengatik 
galdetu.

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

 

6. Motorra

601. saLDu
traktorea. new holland tV65F 
traktorea  palarekin salgai. infor-
mazioa telefono zenbaki hone-
tan: 607 76 54 91 

Volkswagen Multivan. tdi 
2.5 110 zP salgai. egoera onean. 
ss-ax matrikuladuna. 5.000 
euro. interesa duenak dei deza-
la 638 93 07 34  telefono 
zenbakira

 7. aniMaLiak

701. saLDu
Ardi latxak salgai. deitu tele-
fono honetara. 943 79 62 63 

bulldog fransesa.  emea. 
Loen izena emanda. bi hilabe-
tekoa eta txuri-beltza. 637 32 
25 46  edo 676 55 15 46 

 
704. besteLakoak

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

Pastor aleman txakurra. bi 
urteko pastor aleman txakurra, 
asteartean, azaroaren 15ean 
desagertu zen degurixa aldean. 
norbaitek ikusi badu mesedez 
deitu dezala telefono honetara. 
sarituko da. 620 50 08 49  

8. Denetarik

801. saLDu

akordeoi kromatikoa salgai, 
egoera onean. 943 77 16 50 

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 

bizikleta. bh supra bizikleta 
salgai arrasaten. urte dezente 
ditu baina gutxi erabilitakoa. 45 
euro. 690 19 82 79 

egurrezko sehaska. 120x60 
cm. egoera oso onean. koltxoia, 
babeslea, koskor-babeslea, 
oheazala eta bi izara joku. 99 
euro. arrasaten. idatzi  mary-
sea15@hotmail.com helbidera 
edo deitu zenbaki honetara:653 
72 22 54 

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:50-60,4 lotura 
mikrometrikoa eta goiko biak 
makrometrikoak. zenbakia: 
38=24. Fundarekin:100 euro. 
berri-berria dau dana. etorri 
ikustera konpromesurik gabe. 
606 21 37 18 

eskiatzeko materiala. 10-12 
urteko umearendako praka, 36 
neurrikoa, eta snow taula salgai, 
1,25 neurrikoa, lokailuekin. 656 
78 64 64 

estufa katalitikoa. oso gutxi 
erabilia, ia berria eta bonbona 
barne. 80 euro. deitu656 41 
00 35  telefono zenbakira.

gasoil berogailua. "roca" 
etxeko gasoil berogailua saltzen 
da. 12 radiadore berotzeko 
ahalmena. gutxi erabilitakoa. 
baserri, txabola, etxe txikienda-
ko aproposa. Prezio interesga-
rria. 50 litroko ur kalderina 
oparitzen da. deitu 616 23 81 
74, 943 79 34 74 edo 945 44 
53 03  telefono zenbakietara.

gimnasiorako bonoa. arra-
sateko saioa gimnasiorako 
bazkidetza bonoa salgai. 2013-
ko apiril bukaera artekoa. 250 
euro. idatzi marysea15@hot-
mail.com helbidera edo deitu 
telefono zenbaki honetara:653 
72 22 54 

gitarra klasikoa. berria. Fun-
da barne. salneurri onean. deitu 
617 21 88 74  telefonora.

karabana. salgai. 4 plazakoa. 
ez du matrikularik behar. zaharra 
baina egoera onean eta merkea. 
abanzea opari. 685 72 58 25.

karro denda. raklet etxekoa 
da eta bi logela ditu. abanze eta 
parasola dauzka. berri-berria 
dago, oso ondo zainduta. inte-
resatuek&nbsp; mezua bidali 
txarabastarra@gmail.com hel-
bidera edo deitu zenbaki hone-
tara:667 66 12 40 

korrika-makina. treo t208 
korrika makina salgai. egoera 
onean. dendako prezioa 500 
euro inguru, nik 275 eurogatik 
saltzen dut. 669 17 09 51 

Mendiko bizikleta. salgai. 
Lapierre x control 310. esekidu-
ra bikoitza. 2011 urtekoa. inte-
resa duenak dei dezala zenbaki 
honetara 669 55 79 35 

Mobil homea.  banaresko 
kanpinean (errioxa). oso merke. 
interesa duenak dei dezala 
telefono zenbaki honetara 656 
77 17 23 

Pearl bateria. beltza. bateria 
osoa saltzen dut. osagarri guz-
tiekin. Prezio onean. interesa-
tuok deitu telefono honetara. 
669 44 20 79 

Taxi lizentzia. salgai arrasa-
ten. interesatuok deitu zenbaki 
honetara:606 76 36 85 

trona. erroberekin. altueran 
zein z abaleran tolesgarria. 
e-postaz argazkiak bidal ditza-
ket. 30 euro. arrasaten. idatzi  
marysea15@hotmail.com hel-
bidera edo deitu zenbaki hone-
tara:653 72 22 54 

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

 
802. erosi

bizikletak eramatekoa. hiru 
bizikleta eramatekoa erosiko 
nuke, boladun auto bati jartzeko. 
665 75 64 38 

Lursaila.  animaliak eduki, 
landatu eta abarretarako lursail 
bila nabil bergara edo inguruko 
herrietan. interesa duenak dei 
dezala telefono zenbaki honeta-
ra 669 17 09 51 

Proiektore bat. dVdan peliku-
lak botatzeko proiektore txiki bat 
erosiko nuke. 666 92 01 45.

 
804. Hartu

bizikletak. bizikleta botatzeko 
moduan badaukazu, nik jasoko 
dizut. berdin da zein egoeratan 
dagoen. interesa duenak dei 
dezala telefono zenbaki honeta-
ra 699 06 23 95 

 
806. gaLDu

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

Pultsera galdu, bergaran. 
aurreko ostiralean, azaroak 18, 
zilar koloreko pultsera bat galdu 
nuen bergarako erdigunean.  
balio sentimental handia dauka. 
aurkitu baduzu bihotzez esker-
tuko nizuke nirekin kontaktuan 
jartzea. 652 72 73 88  telefono 
zenbakian. Milesker.

 

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 

iragarkia JartZeko biDeak: 

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

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

orDaintZeko ataLak Dira:
- Etxebizitza Saldu/Errentan. Lokala Saldu/Errentan. Garajea Saldu/Errentan. Motorra Saldu/Errentan.
egubakoitzean + astelehenean: 21 € (bez barne).
astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
Modulu bakarra egubakoitzean edo astelehenean: 22 € (+bez).
egubakoitzean + astelehenean: 29 € (+bez).

Zure     
iragarkiak

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



36 2011-12-02  |  eguBakoitza  |  gOIENAZerbitZuak

asteLehena, 5

12:25 Publierreportajea
12:36 Marrazki bizidunak 
12:56 kantari 
13:26 bertso saioa 
13:56 erreportajea
14:32 ikusmira 
14:47 berriak 
15:07 nere herrie 
16:01 ikusmira 
16:36 erositaikasi 
16:53 berbaz 
17:58 berriak 
18:18 ur eta lur 
18:50 altxor txokoa 
19:23 Marrazki bizidunak 
19:50 berriak 
20:20 kantari 
20:53 erreportajea: 

durangoko azoka 
21:23 hamaika.bit 
21:53 Publierreportajea: 
22:04 berriak 
22:24 erreportajea: 

durangoko azoka 
22:54 tolosako 

abesbatza lehiaketa

Martitzena, 6

10:00 erreportajea
10:30 Marrazki bizidunak 
10:55 kantari 
11:25 Marrazki bizidunak
12:25 kantari
13:00 28klip
13:20 onein 
13:50 erreportajea
14:20 ikusmira
15:55 erreportajea
15:30 Publierreportajea 
15:45 28.klip 
16:15 nere herrie 
17:05 Marrazki bizidunak 
17:25 tolosako 

abesbatza lehiaketa
18:50 erreportajea
18:20 kantari 
18:45 onein 
19:15 bizitegia 
19:45 erreportajea
20:15 Lesakako feria 
20:45 Publierreportajea
21:00 eztabaida 
21:40 erreportajea
22:10 berbaz 
23:40 gipuzkoa kultura

eguaztena, 7

12:30 eztabaida 
13:15 hamaika.bit 
13:45 kantari 
14:15 erreportajea: 

durangoko azoka 
14:45 berriak 
15:05 Publierreportajea
15:16 gipuzkoa kultura 
15:46 tolosako 

abesbatza lehiaketa 
16:16 berriak 
16:36 bizitegia 
17:02 bertso saioa 
17:27 eztabaida 
18:12 berriak 
18:32 kantari 
18:57 Publierreportajea
19:08 bertso saioa 
19:38 erreportajea: 

durangoko azoka 
20:08 ikusmira 
20:43 gipuzkoa kultura 
21:15 bertso saioa 
21:43 eztabaida 
22:28 erreportajea
22:58 berriak

eguena, 8

10:00 28klip
10:30 kantari
11:00 Marrazki bizidunak
13:30 bertso saioa 
14:30 Marrazki bizidunak 
14:55 kantari 
15:20 bizitegia 
15:50 eztabaida 
16:30 gipuzkoa kultura 
17:00 onein
17:30 Publierreportajea
17:45 bertso saioa 
18:10 erreportajea: 

durangoko azoka 
18:40 kantari 
19:10 ur eta lur 
19:40 hamaika.bit 
20:10 28.klip 
20:40 kantari 
21:10 Marrazki bizidunak 
22:10altxor txokoa 
22:45 ipupomamua 
23:15 gipuzkoa kultura 
23:45 Publierreportajea
23:55 tolosako 

abesbatza lehiaketa 
23:04 erreportajea: 

durangoko azoka 
23:34 bertso saioa

zaPatua, 3

08:00 Marrazki bizidunak 
09:30 ipupomamua 
10:00 kantari 
11:00 hamaika.bit
11:28 altxor txokoa 
12:01 onein 
12:28 berriak 
12:43 Magazinea 
13:43 nere herrie 
12:43 gipuzkoa kultura 
15:07 Marrazki bizidunak 
16:07 Publierreportajea
16:18 kantari 
17:18tolosako abesbatza 
17:56 Magazinea 
18:56 Marrazki bizidunak 
19:26 ipupomamua 
19:56 kantari 
20:26 berbaz 
21:31 hamaika.bit 
21:59 Lesakako feria 
22:31 tolosako 

abesbatza lehiaketa 
22:56 gipuzkoa kultura 
23:26 Magazinea 
00:03 erreportajea

doMeka, 4

08:00 Marrazki bizidunak 
09:00 ipupomamua 
09:30 kantari 
10:30 Marrazki bizidunak 
11:00 bizitegia 
11:26 bertso saioa 
11:54 kantari 
12:21 Magazinea 
13:21 onein 
13:48 gipuzkoa kultura 
14:18tolosako abesbatza 
14:56 Marrazki bizidunak 
15:26 kantari 
16:26 berriak 
16:41 Publierreportajea
16:52 bizitegia 
17:18 gipuzkoa kultura 
17:48 berriak 
18:03 Magazinea 
19:03 altxor txokoa 
19:36 Lesakako feria 
20:08 Magazinea 
21:08 bizitegia 
21:34 gipuzkoa kultura 
22:04 nere herrie 
22:34 ikusmira
22:39 Magazinea 
22:58 berbaz

egubakoitza, 2

12:30 Magazinea
13:30 Marrazki bizidunak 
13:55 kantari
14:22 onein 
14:47 berriak 
15:14 tolosako 

abesbatza lehiaketa 
15:39 Marrazki bizidunak 
16:14 Leku txiki bat 
16:44 berriak 
17:17 Marrazki bizidunak 
17:47ipupomamua 
18:17 onein 
18:45 berriak 
19:20 kantari 
19:47 Magazinea 
20:47 gipuzkoa kultura 
21:17 ikusten 
21:55 Magazinea 
22:55 tolosako 

abesbatza lehiaketa

GOIENA TELEBISTA

as t e a  g o i e n a n

gPuntua.coM

tolosan jokatu zen gipuzkoako 
bertsolaritza txapelketako biga-
rren finalaurrekoa eskainiko 
dizuegu. Parte hartu zuten Beñat 
lizaso, jexux Mari irazu, nerea 
elustondo, unai agirre, iñigo 
izagirre eta aitor sarriegik.

tolosan izandako 
g Puntua ikusgai 
eguaztenean

'g puntua'
eguaztena, 21:15

goiena

Eztabaida saioaren lehenengo 
atalean, euroaren etorkizunari 
buruz hitz egingo dute iñigo 
Bullain, eduardo Malagon eta 
adrian zelaia solaskideek. hori 
eneko azkarateren gidaritzapean 
izango da, martitzenean. 

'eztabaida' saioa 
estreinatuko dugu 
martitzenean

'eztabaida'
Martitzena, 21:00

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

arrasate
Zapatua, 3 aurora ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09
Domeka, 4 erkuden etxeberria zarugalde, 42, 44 943 77 16 30
astelehena, 5 aLberto azkoaga Ferrerias, 1 943 79 15 15
Martitzena, 6 M.Fca. azkoaga iturriotz, 17 943 79 79 99
eguaztena, 7 ana Fdez. corcuera aranbarri  plaza, 1 943 79 22 26
eguena, 8 Juan antonio irizar erguin, 11 943 79 12 39
egubakoitza, 9 Lourdes aMezua sta. Marina, 32 943 79 09 74

bergara
Zapatua, 3 Mercedes guaLLar san antonio, 5 943 76 11 05
Domeka, 4 Mercedes guaLLar san antonio, 5 943 76 11 05
astelehena, 5 JaVier esteLLa Matxiategi,  5 943 76 19 63
Martitzena, 6 L.aLVarez-M.Mozos iparragirre 943 76 12 15
eguaztena, 7 a. urrutikoetxea orixondo plaza, 4 943 76 11 74
eguena, 8 iñigo zabaLa barrenkale, 25 943 76 16 87
egubakoitza, 9 Mercedes guaLLar san antonio, 5 943 76 11 05

oñati
Zapatua, 3 anduaga san Lorentzo, 3 943 78 21 16
Domeka, 4 anduaga san Lorentzo, 3 943 78 21 16
astelehena, 5 barrenetxea kale zaharra, 1 943 78 01 22
Martitzena, 6 garate kale barria,  42 943 78 05 58
eguaztena, 7 garate kale barria,  42 943 78 05 58
eguena, 8 barrenetxea kale zaharra, 1 943 78 01 22
egubakoitza, 9 JuLdain kale barria,  6 943 78 11 28

aretxabaleta / eskoriatza
Zapatua, 3 doLores agirre gorosarri  plaza (esk.) 943 71 48 28
Domeka, 4 doLores agirre gorosarri  plaza (esk.) 943 71 48 28
astelehena, 5 M. Victoria anitua belorrieta auzoa, 1 (are.) 943 08 11 43
Martitzena, 6 M. Victoria anitua belorrieta auzoa, 1 (are.) 943 08 11 43
eguaztena, 7 M. Victoria anitua belorrieta auzoa, 1 (are.) 943 08 11 43
eguena, 8 M. Victoria anitua belorrieta auzoa, 1 (are.) 943 08 11 43
egubakoitza, 9 M. Victoria anitua belorrieta auzoa, 1 (are.) 943 08 11 43

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, 3

goizean lanbroa eta behe-lainoa 
izango dira. hodei gutxi egongo 
dira, baina egunaren amaieran 
hodeiak ugaritu egingo dira.

domeKa, 4

domekan tenperatura pixka bat 
igoko da eta ez du lanbrorik egin-
go. zerua ere garbiago egotea 
espero da.

Max. 11º Max. 12º

Min. 5º Min. 6º

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

DEBAGOIENA

EUSKAL HErrIA

egubakoitzekoarekin 
alderatuta, asteburuan 
tenperaturek gora egingo 
dute euskal herrian.

ArrASATE IrrATIA

Datorren asteko zozketan 
Gerrako ipuinak CD-liburua 
zozketatuko dugu Arrasate 
Irratian. Zozketan parte 
hartzeko deitu 943 25 05 05 
telefonora edo idatzi irra-
tia@goiena.com helbidera. 
Ez hutsik egin eta animatu 
parte hartzera.

'gerrako ipuinak' 
CD-liburua 
zozketatuko dugu

Datorren astean astelehe-
netik eguaztenera bitartean 
Igo autobusera! irratsaioa 
normaltasun osoz egingo 
dugu 107.7an, 10:30ean hasi-
ta. Eguenean eta egubakoi-
tzean, berriz, jai hartuko 
dugu. Hala ere, ez da musi-
karik falta izango. 

'igo autobusera!'-k 
jai hartuko du eguen 
eta egubakoitzean

g a z t e  i n fo r m a z i o a

Lana
begiraleak. txikilandiarako. 
txatxilipurdi elkartea. 
arrasaten urtarrilaren 3an, 
4an eta 5ean ospatuko den 
gabon parkean lan egiteko. 
epea: abenduaren 7ra arte.

Obra publikoetako ingeniari 
teknikoa. eskoriatzako udala. 
epea: eaon argitaratu zain. 
oinarriak www.eskoriatza.net 
helbidean.

14 telekomunikazio teknika-
ri. gipuzkoako foru aldundia. 
aldi baterako zerbitzu beharrak 
betetzeko lan poltsa izango da. 
Baldintzak: telekomunikazio-
ko ingeniari titulu izatea eta B 
gidabaimena edukitzea. azken 
eguna: abenduak 14.

Irakaskuntza. ordezkogaien 
zerrendak irekitzea ikastetxe 
publikoetan. araba, Bizkaia eta 

gipuzkoako ikastetxe publi-
koetan ordezkapenak egin ahal 
izateko ordezkogaien zerren-
detan izena emateko deialdia. 
azken eguna: abenduaren 
2a.

2012ko joko Olinpikoak. 
londresko Batzorde antola-
tzailea (logco). Baldintzak: 
lanpostuaren arabera. lan 
arloak: ekitaldiak, garraioa, 
garbitasuna, bidaiak, segurta-
suna, eta abar. epea: 2012ko 
uztailaren 1a.                http://
www.london2012.com/get
-involved/jobs/ webgunean 
dago informazio zabalagoa.

bekak
Emakumeak. google; anita 
Borg institute for Women 
and technology. emakume 
lizentziadunentzako google 
anita Borg bekak. azken 
eguna: otsailak 1.

inforMaZio geHiago naHi iZaneZ gero:
arrasateko gazte bulegoa: biteri etorbidea 3  |  943 25 20 65  |  gaztebulegoa@arrasate-mondragon.net
oñatiko gazteendako  informazio gunea: Foruen plaza 4  |  943 71 82 57  |  gazteinformazioa@oinati.net
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rufino ezkurra errasti. arrasaten, azaroaren 23an. 84 urte.

Juan Maortua andrinua. arrasaten, azaroaren 24an. 66 urte.

Paulina Etxeberria Lonbide. oñatin, azaroaren 28an. 87 urte.

feliciana Hernandez gonzalez. eskoriatzan, azaroaren 28an. 89 urte.

Jose taboada tobarro. antzuolan, azaroaren 29an. 67 urte.

Pedro fernandez Pinto. arrasaten, azaroaren 30ean. 74 urte.

h i l da koa k

Margarita eta Asintxio
azaroaren 29an ezkondu ziren. zorionak, Margarita iturbe eta 
asintxio laskurain. 60 urte zoriontsu alkarrekin. a ze suertea ingu-
rukoek! eskerrik asko. eta ondo-ondo pasatu ospakizunetan fami-
liakoekin!

esker ona

arrasaten hil zen 2011ko azaroaren 24an, 66 urte zituela.

Arrasaten, 2011ko abenduaren 2an.

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

—
Apal eta zintzotasunez, horrelaxe JUAN haiz, hire bizitzaren legez.

Juan 
Maortua Andrinua

esker ona

arrasaten hil zen 2011ko azaroaren 23an, 84 urte zituela.

Arrasaten, 2011ko abenduaren 2an.

hileta-elizkizunera etorritakoei eta 
samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi, 

bihotzez eskerrik asko sendikoen izenean.

Rufino 
Ezkurra Errasti

Meza

Zuen emazteen lagunak.
Aldez aurretik eskerrik asko bertaratuko zaretenoi.

euren aldeko meza domekan, abenduaren 4an, 
12:30ean, eskoriatzako san Pedro parrokian izango da.

—
Udazkeneko haize bortitzak

eraman ditu hosto bi.
Adarrek bertan jarraitzen dute,

zuhaitza ez da erori.

anton 
Beloki Altuna

Celes 
Beitia Beltran de Heredia

oroigarria

Mapi Fernandez lankidearen aita

arrasaten hil zen 2011ko azaroaren 30ean, 74 urte zituela.

Arizmendi Ikastolako lankideak.
Leintz bailaran, 2011ko abenduaren 2an.

Une zail eta gogor hauetan bat egiten dugu familiaren saminarekin.

Pedro 
Fernandez Pinto 

esker ona

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

Arrasaten, 2011ko abenduaren 2an.

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

–
Maitasuna ez da inoiz itzaltzen.

Eta inoiz itzaltzen ez delako,
gogoan zaitugu.

Juanita 
Sologaistoa Iriarte

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

GOieNaN eskela jartZekO 
DEITU EGUEn EGUERDIA BAInO LEHEn: 943 25 05 05.
EDO ZATOZ ORDEZKARITZA BATERA*.

arrasate 
goiena: otalora lizentziaduna 31. 
943 25 05 05. 
Oñati
biklon publizitate agentzia: olakua 9. 
943 78 10 65.
aretxabaleta
goiena: durana 11. 
943 79 86 21. 
edo: basabe poligonoa eo5. 
943 25 05 05.
araMaiO
kintelena janaridenda: nardeaga 11. 
945 44 50 22.
elGeta 
ugari janari denda: andra Mari plaza 2. 
943 76 80 98.
AnTZUOLA: 
itzar liburu denda: kalebarren 1. 
943 76 60 62.

eskelak jartzeko orain arteko ordezkaritzez gain

berGaraN
abeNDutik aurrera 
JarDun eLkartea
 errotalde jauregia (kultura etxean)
943 76 08 19
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Musika

bergara Keu Agirretxea 
Zabalotegi aretoan
Besteak beste, Etsaiak, Fjörd eta 
Uek taldeetan eta bakarka ibili-
takoa da Keu Agirretxea. Thrasha, 
rocka, akustikoa… estilo asko 
jorratu ditu bere ibilbidean, "ikas-
ten jarraitzeko" musika estilo 
ugari.
abenduaren 4a, domeka, zabalotegi aretoan, 
19:00etan.

aretxabaLeta akordeoi 
kontzertua
Ivan Sverko akordeoilari kroa-
ziarrak emanaldia egingo du. 
Arrasate Hiria Nazioarteko Akor-
deoi Lehiaketako iazko txapel-
duna da hura. Sarrera doan 
da. 
abenduaren 3a, zapatua, arkupeko zaraia 
aretoan, 20:00etan.

arrasate 'kalian kantetan'
Lagun artean kalean abesteko 
aukera eskainiko dute oraingo 
barikuan. Arratsaldeko zazpie-
tarako Portaloi aurrean egin dute 
hitzordua, animatzen direnek, 
elkarrekin, kalerik kale kantuan 
jarduteko.
gaur, egubakoitza, Portaloi aurrean, 19:00etan.

bergara organo kontzertua
Bergarako eta Azpeitiko musika 
eskoletako organo ikasleen kon-
tzertua. Santa Marina parrokian 
izango da. 
abenduaren 2a, egubakoitza, santa Marina 
parrokian, 17:00etan.

bergara goiko estazioko taldeak
Rombos Negros eta Katabik tal-
deek joko dute. Rock taldeak dira 
biak eta goiko estazioko kolek-
tiboko kideak dira. 
gaur, Munibe plazan, 22:30ean.

osPakiZunak

antZuoLa Pintxoak eta musika 
Euskararen Egunean, gaztetxoen 
eskutik
Euskararen Eguna da bihar, eta 
hori ospatzeko pintxoak eskai-
niko dituzte gazte txokoko gaz-
tetxo eta begiraleek. Hain zuzen 
ere, 19:00etatik 19:30era egongo 
dira gaztetxe aurrean pintxoak 
eskaintzen. Iluntzea alaitzeko, 
gainera, gazte txokoko trikitila-

riak ere egongo dira bertan eta 
giroa bikaina izango da. 
abenduaren 3a, zapatua, gaztetxe aurrean, 
19:00etan. 

arrasate gaztaina-erre festa 
Herri eskolaren eskutik
Arrasateko Herri Eskolako gura-
so elkarteak gaztaina-erre festa 
antolatu du. Musika eta giro ede-
rra izango dira bertan. Herritar 
guztiak daude gonbidatuta eki-
taldira. 
gaur, abenduak 2, egubakoitza, herriko Plazan, 
17:00etan.

aretxabaLeta san frantzisko 
xabier eguneko ospakizuna
Arizmendi Ikastolako Basabeaz-
piko ikasle eta irakasleek San 
Frantzisko Xabier eguna ospatu-
ko dute jolasak egin eta txistorra 
janda. 
gaur, egubakoitza, basabeazpi gunean, 
10:00etan.

uMeak

eLgeta Marrazketa tailerra
Euskararen Nazioarteko Egune-
ko egitarauaren barruan. "Eus-

kara margotu eta herria kolorez 
janzteko" tailerra. 
abenduaren 3a, zapatua, elgetan, 13:00etan.

eLgeta Patxin eta Potxin pailazoak
Euskararen Nazioarteko Eguna 
dela-eta, Kultura Sailak antola-
tuta. Sarrera doan da. 
bihar, kiroldegiko gimnasioan, 12:00etan.

erakusketak

bergara taila erakusketa
Bergarako Taila Elkarteak era-
kusketa zabalduko du Aroztegin. 
Hilaren 11ra arte. 
abenduaren 2a, egubakoitza, aroztegi aretoan, 
18:00etan.

antZerkia

arrasate Miki Makaren 
bakarrizketa
Bakarrizketa saioak egiten dabil-
tza azken asteotan Iamai tabernan. 
Madrilgo Miki Maka antzezlearen 
txanda izango da gaur. 
abenduaren 2a, egubakoitza, iamai tabernan, 
23:30ean.

bergara 'Txio txioka'
Bernardo Atxagaren Txitoen isto-
rioa ipuinean oinarritutako 
antzezlana aurkeztuko du Taun 
Taun Teatro taldeak. 
abenduaren 2a, egubakoitza, iamai tabernan, 
23:30ean.

irteera

aretxabaLeta Laugarren ibilbide 
historikoa: bedoña-oro
Loramendi Elkarteko Toponimia 
Taldeak antolatuta laugarren 
eta azken ibilbide historikoa 
egingo dute. Bigarren zatia egin-
go dute oraingoan: Otala Zelai
-Bedoña-Oro. Hitzordua Herriko 
plazan (82 kilometro harria) da  
(09:00). Mokadutxoa ere emango 
dute. 
domekan, herriko Plazan, 09:00etan.

besteLakoak

eLgeta bisita gidatua, lubakietara
Euskaraz. Prezioa bost euro da. 
6 urtetik beherakoak doan eta 
6-16 urte bitartekoendako bi euro. 

Ezinbestekoa da aurrez izena 
ematea. 943 79 64 63 edo 943 71 
89 11 telefonora deituta. 
abenduaren 4a, domeka, espaloiko interpretazio 
gunetik, 10:00etan.

eLgeta argazki emanaldia
Manolo Montiel elgetarrak 20 
minutuko muntaia prestatu du 
herrian  ateratako hainbat argaz-
kirekin. Ostatu tabernan eraku-
tsiko du bere lanaren emaitza. 
Bi emanaldi egingo ditu: 19:00e-
tan eta 21:00etan. 
abenduaren 3a, zapatua, ostatu tabernan, 
21:00etan.

aretxabaLeta irrati tailerra 
gaztelekuan
Euskara gai hartuta irrati taile-
rra egingo dute gaztelekuan: 
Gaztiak euskaraz zertarako? 
abenduaren 3a, zapatua, atxagazte gaztelekuan, 
18:00etan.

aretxabaLeta sMs lehiaketako 
sari banaketa
Gazteria Zerbitzuak eta Euskara 
Sailak antolatutako amodiozko 
SMS mezuen lehiaketako sariak 
banatuko dituzte gaztelekuan.
Ondoren, kontzertua izango da 
Freedom Boys taldearen esku-
tik. 
abenduaren 2a, egubakoitza, atxagazte 
gaztelekuan, 18:30ean.

arrasate bidezko merkataritzako 
produktuak
Bidezko merkataritzako pro-
duktuak dastatu ahal izango 
dira. Harreman GKEk antolatu 
du ekimena, dendan dauden 

julen elortza

arrasate Punk-oi! jaialdia
Punk-rocka, hiru herrialdetatik zuzenean gaztetxean astebu-
ru honetan. Hain zuzen, Kataluniako Codigo Neurotico, 
Galiziako Keltoi! eta, etxetik bertatik, Arrasateko Never 
Surrender eta Agressive Combat taldeek kontzertua eskaini-
ko dute gaztetxean. Sarrera bost euro ordaindu behar da.
bihar, zapatua, gaztetxean, 22:30ean.

xaBier reizaBal

oñati ikusi Makusi antzerki 
taldea
Halako bizilagunetatik, libra 
gaitzazu Jauna delako antzez-
lana eskainiko dute domekan, 
herritar guztiendako. Sarre-
rak, baina, aurrez erosi behar 
dira. Pake Leku elkartean 
abenduaren 1ean eta 2an ero-
si ahal izango dira.
donekan, hilak 4, santa ana antzokian, 19:00e-
tan.

gauilunak

eskoriatZa bide ertzean
Tolosako pop taldeak Don 
Inorrez, azkeneko lana, hiru-
kote moduan aurkeztuko du, 
formatu berezian. Eta gero, 
urte hasieran, bueltatuko da 
ohiko formazioarekin, bosko-
tearekin. Oraingo honetan, 
baina, hirukoteak abestien 
aldaera intimo eta akustikoa-
goa erakutsiko du diskoa 
aurkezteko.
gaur, herriko Plazan, 22:30ean.

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

non-Zer abendua 02
abendua 08
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David Cronenbergek urte 
askotxo darama zinema 
munduan: Videodrome, El 

almuerzo desnudo, Inseparables 
eta Crash filmek argi uzten dute 
zuzendariak gustuko dituela 
sexualitatea, obsesioak eta 
gizakiak erreprimitzen dituen 
irrikak. Haren film latz eta 
aztoratzaileek ikuslea astintzen 
dute. Hori dela eta, oraingoan, 
kontatzeko moduarengatik, 
agian, hotzago edo bareago 
etorrita, pentsa liteke 
Cronenbergen film desberdin 
baten aurrean gaudela; eta hori 
neurri baten egia bada ere, 
azkenean, zuzendariaren ohiko 
gaiak azaltzen dira. Gertatzen 
dena da filmaren izaera oso 
lotuta dagoela pertsonaiekin eta 
haien ezaugarriekin.

Pertsonaia nagusiak  
medikuak dira: Freud, 
psikoanalisiaren sortzailea; 
Jung, Freuden jarraitzailea 
izanda bide berriak esploratu 
nahi dituen psikiatra; eta Sabina 
Spielrein, Jungen paziente 
izatetik psikiatria mailan mediku 
izatera helduko den emakumea. 
Horrela, ulergarria da filmaren 
izaera pertsonaien alde 
analitikoan oinarritzea. 
Pertsonaiek berba asko egin eta 
teoria asko dauzkate eta horrek 
istorioan bere pisua dauka. 
Baina, aldi berean, istorioan 
zehar ikus dezakegu teoriko 
handiek ere, azken finean, 
gainontzeko gizakien arazoak 
eta beharrak dauzkatela. 
Zientziak eta eguneroko bizitzak 
bat egiten dute. Ikertzaileak 

nahastu egingo dira buruak eta 
zientziak esaten dutenarekin, 
irrikek eta sentimenduek 
adierazten dutenarekin: 
egozentrismoa, kideen arteko 
tentsioak eta zeloak, etika 
profesionala, harreman sexualen 
eta sentimentalen nahasketa,  
gizarteak inposatutako arauen 
pisua…

Cronenbergek maisutasunez 
islatzen du istorioaren alde 
zorabiagarria eta pertsonaien 
harremanetan gertatzen diren 
aldaketak eta sortzen diren 
tirabirak. Pertsonaien arteko 
menpekotasunak aldatuz joango 
dira eta, batez ere, Junen eta 
Sabinarean artekoak ez dira 
berdinak hasieran eta bukaeran.

Gizakien konplexutasuna

oñati

kultura etxea
Las aventuras de 
tintín
eguaztena: 21:30.

aretxabaLeta

arkuPe
Las aventuras de 
tintín
zapatu eta barikua: 22:00.
domeka: 19:30
astelehena: 16:00.

kung fu Panda 2
zapatua: 17:00.
domeka: 17:00.

eLgeta

esPalOia
Virus
eguaztena: 21:30

eibar

COLISEO AnTZOKIA
fuga de cerebros 2
barikua: 22:30.
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.
Martitzena: 17:00.

el gato con botas
domekan: 17:00.
Martitzena: 20:00.

COLISEO 1
el gato con botas
barikua: 22:30.
zapatua: 19:45, 19:45, 
22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.
Martitzena: 17:00.

fuga de cerebros 2
domekan: 17:00.
Martitzena: 20:00.

COLISEO 2
in time
barikua: 22:30.
zapatua: 17:00, 19:45, 
22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 17:00, 20:00.
Martitzena: 17:00.

gasteiZ

GuriDi
el gato con botas 3D
barikutik martitzenera. 
16:50, 18:40, 20:30.

Preminición
barikutik martitzenera. 
22:30.

Olentzero eta iratxoa
barikutik martitzenera. 
16:30.

amanecer 1
barikutik martitzenera. 
18:00, 20:15, 22:30.

Vicky el vikingo y el 
martillo de thor
barikutik martitzenera. 
14:30, 18:30, 20:15.

Criadas y señoras
barikutik martitzenera. 
22:10.

in time
barikutik martitzenera. 
17:30, 20:00, 22:30.

fuga de cerebros
barikutik martitzenera. 
14:30, 18:30, 22:30.

acero puro
barikutik martitzenera. 
17:30, 20:00, 22:30.

Happy feet 3D
barikutik martitzenera. 
16:30, 18:30, 20:30, 
22:30.

flOriDa
un dios salvaje
barikutik martitzenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

Vicky bikingoa eta 
thorren mailua!
barikutik martitzenera: 
17:30.

Las aventuras de 
tintín, el secreto del 
unicornio
barikutik martitzenera: 
20:00, 22:30.

el gato con botas
barikutik martitzenera: 
17:30, 20:00.

el gato desaparece
barikutik martitzenera: 
22:30.

La conspiración
barikutik martitzenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

un método peligroso
barikutik martitzenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

restless
barikutik martitzenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

Jane eyre
barikutik martitzenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

bOulevarD
amanecer 1
barikutik martitzenera: 
15:45, 16:00, 18:00, 
18:15, 20:20, 20:30, 
22:40, 22:45.
bariku eta zapatuan, baita: 
01:00.

in time
barikutik martitzenera: 
15:50, 18:05, 20:20, 
22:35
bariku eta zapatuan, baita: 
00:55.

La conspiración
barikutik martitzenera: 
17:00, 19:40, 22:10.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:40.

Happy feet 2 3D
barikutik martitzenera: 
16:05, 18:15, 20:25, 
22:35.

Happy feet 2
barikutik martitzenera: 
15:55, 18:00, 20:10, 
22:20.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:30.

fuga de cerebros 2
barikutik martitzenera: 
16:00, 18:10, 20:25, 
22:40.
bariku eta zapatuan, baita: 
01:00.

Vicky el vikingo y el 
martillo de thor
barikutik martitzenera: 
16:15, 18:15, 20:20, 
22:20.

acero puro
barikutik martitzenera: 
16:30, 19:15, 22:00.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:40.

asesinos de élite
barikutik martitzenera: 
15:50, 18:10, 20:30, 
22:45.

Las aventuras de 
tintín: el secreto del 
unicornio
barikutik martitzenera: 
16:10, 18:20, 20:30.

un golpe de altura
barikutik martitzenera: 
22:45.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:55.

amanecer 1
barikutik martitzenera: 
15:45, 18:00, 20:20, 
22:40.
bariku eta zapatuan, baita: 
01:00.

GOrbeia
acero puro
bariku, zapatu eta 
astelehenean: 19:00, 
21:30.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:00.
zapatu eta domekan: 
16:30
domekan eta martitzenetik 
eguenera: 17:30, 20:00, 
22:30.

Happy feet 2
barikutik eguenera: 18:40, 
20:50.
bariku eta zapatuan, baita:  
23:00.
zapatu eta domekan, baita:  
16:30.

Happy feet 3D
barikutik eguenera: 17:40, 
19:50, 22:00.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:10.
zapatu eta donekan, baita: 
15:30.

in time
barikutik eguenera: 18:00, 
20:15, 22:30.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:45.
zapatu eta domekan, baita: 
15:45.

in time
barikutik eguenera: 18:00, 
20:15, 22:30.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:45.
zapatu eta domekan, baita: 
15:45.

Vicky el vikingo
barikutik eguenera: 
20:00.
zapatu eta domekan, baita: 
16:00.

Vicky el vikingo 3D
barikutik eguenera: 18:00, 
20:15, 22:30.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:45.
zapatu eta domekan, baita: 
15:45.

fuga de cerebros
barikutik eguenera: 18:20, 
20:30, 22:40.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:50.
zapatu eta domekan, baita: 
16:10.

restless
barikutik eguenera: 18:20, 
20:20, 22:20.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:20.
zapatu eta domekan, baita: 
16:20.

arthur Christmas
barikutik eguenera: 18:30, 
20:30, 22:30.
zapatu eta domekan, baita: 
16:30.

arthur Christmas 3D
barikutik eguenera: 17:30, 
19:30, 21:30.
zapatu eta domekan, baita: 
15:30.

in time
barikutik eguenera: 18:00, 
20:15, 22:30.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:45.
zapatu eta domekan, baita: 
15:45.

el gato con botas
barikutik eguenera: 17:45, 
19:45, 21:45.
bariku eta zapatuan, baita: 
23:45.
zapatu eta domekan, baita: 
15:45.

el gato con botas 3D
barikutik eguenera: 18:45, 
20:45, 22:45.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:45.
zapatu eta domekan, baita: 
16:45.

amanecer 1
barikutik eguenera: 17:50, 
20:10, 22:30.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:50.
zapatu eta domekan, baita: 
15:30.
barikuan eta martitzenetik 
domekara, baita: 16:40, 
19:00, 21:20, 23:40.

asesinos de élite
barikutik eguenera: 
120:10, 22:25.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:45.

un golpe de altura
barikutik eguenera: 22:40.
bariku eta zapatuan, baita: 
00:45.

un MétoDo PeLigroso  

Zuzendaria: david cronenberg.
Herrialdea: erresuma batua.
urtea: 2000.
aktoreak: Michael Fassbender, Viggo 
Mortensen, keira knightley.
iraupena: 93 minutu.

ANtONIO zAbAlA

KritiKa

Zinema

produktuak ezagutzera emateko 
helburuarekin. 
bihar, zapatua, hiper eroskin, 10:00etan.

ZineMa

aretxabaLeta film laburren 
emanaldia gaztelekuan
Euskal film laburren emanaldia 
izango da Atxagazte gaztele-
kuan. 
abenduaren 4a, domeka, atxagazte 
gaztelekuan, 18:00etan.

araMaio umeentzako domekako 
zinema
Umeentzako domekako zinema 
emanaldia egongo da kultura 
etxean. 
abenduaren 4a, domeka, kultura etxean, 
17:00etan.

Deia

arrasate Jostailu truke 
azokarako batzea
Abenduaren 18an egingo den 
jostailu trukearen azokarako 
jostailuak jaso nahi dira, 17:30e-
tik, 19:00etara, herriko hainbat 
tokitan. Elkartrukatu, berrera-
bili eta partekatzea da helbu-
rua. 
abenduaren 14a baino lehen.

eskoriatZa 1967an jaiotakoen 
afaria,
1967an jaiotakoek afaria egingo 
dute abenduaren 3an. Izena 
emateko epea hilaren 23ra arte 
egongo da zabalik. Eta, horren 

harira, afarira joan nahi dute-
nek Txalapartara gerturatu 
beharko dute egun hori baino 
lehen. Izena ematerakoan 10 
euro ordaindu beharko dira. 
Abenduaren 3an 20:00etarako 
jarri dute hitzordua, Akeita 
tabernan. 
abenduaren 3a, zapatua, 20:00etan.

arrasate Txikilandian lan 
egiteko begiraleak
Arrasaten urtarrilaren 3an, 4an 
eta 5ean (goizez eta arratsaldez) 
ospatuko den Gabonetako par-
kean lan egiteko begiraleak 
behar dira. Curriculuma bida-
li kultura@txatxilipurdi.com 
helbidera edo hona: Txatxili-
purdi, Nafarroa etorbidea 23, 
20500. 
abenduaren 7a baino lehen.

eLgeta Pilota txapelketa etzi, 
domekan
Domekan Udal Pilotalekuan 
jokatuko duten txapelketan txa-
pelketan honako bikoteek har-
tuko dute parte: Iban Retolatza
-Jabier Larrañaga, Oskar Sara-
sua-Iñaki Olaortua, Asier 
Morales-Koldo Goenaga eta Satur 
Ramos-Mikel Arkarazo, hurre-
nez hurren. 
abenduaren 4a, domeka, udal Pilotalekuan, 
11:30ean.

arrasate euskadiko arte 
martzialen gala
Arrasate Aikido Taldeak anto-
latu du jaialdi berezia. Hainbat 
arteren erakusketa egingo 
da. 
abenduaren 3a, zapatua, uarkape pilotalekuan, 
12:00etan.

dejaBu

bergara 'gure bide galduak' antzezlana
Dejabu taldeak baserri giroa utzi eta hirira bizi izatera doan 
neska gazte baten istorioa ekarriko du. Bost aktorek osatzen 
dute taldea eta zuzeneko gitarra jotzaile baten laguntza izan-
go dute. Utopiei eta memoriari buruzko ipuina da.
gaur, barikua, zabalotegin, 22:00etan.
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t i r a- b i r a k a

IdOIA  
EtxEbErrIA

Din-dan-don. Gabonak gero 
eta lehenago hasten dira. 
Aspaldi hasi ziren iragar-

kiak. Ume gehienek eginda 
daukate zerrenda. Eskutitza 
bidalita. Edo e-maila. 

Jostailu kate handi baten 
propaganda iritsi zitzaidan 
aurrekoan. Eta irudipena izan 
nuen duela hogei urte baino 
okerrago gaudela. Jostailuen 
menua koloreka zegoen anto-
latuta: neskatilei zuzendutako 
orriak arrosak ziren, mutilei 
zuzendutakoak urdinak.

Neskentzat zer? Panpinak, 
nola ez. Amatxo ona izaten 
ikasteko. Jaioberriak jantzi, 
orraztu, garbitu, jaten eman… 
eta ez panpina bakarra: orain 
bixkiak daude modan. Bestetik, 
Barbie eta antzeko estilizatuak; 
printzesa izatera jolasteko. 
Modara jantzi, txakurtxoa pasea-
tu, erosketak egin eta etxe 
dotoreetan bizi. A! Eta sukal-
detxoak ere bazeuden, janari 
goxoa prestatzeko. 

Eta mutilentzat? Auto zir-
kuituak, motorrak, garabiak. 
Munstroak, piratak, pistolak. 
Baloiak, futbolinak... Mozorroei 
begiratzea besterik ez zegoen: 
neskentzat printzesa jantziak, 
mutilentzat super-heroienak. 

Eta gero esango dugu ema-
kumeok amatasun sena dugula. 
Eta mutilei berez gustatzen zaiz-
kiela futbola eta auto lasterketak. 
Irudituko zaigu umeek beraiek 
era librean aukeratzen dutela. 
Berdin hezten ditugula.

Gabonetako 
bonbardaketa

a z k e n  b e r b a

ArrItxu bArrusO  |  aretxaBaleta

Egia borobila esan zuen behin 
Gandiagak: Hizkuntza bat ez da 
galtzen ez dakitenek ikasten ez 
dutelako, dakitenek hitz egiten ez 
dutelako baizik. Horixe bera uste 
dute Aretxabaletako Loramendi 
elkartearen barruan sortu berri 
den Sustapen Taldeko kideek. Eus-
kaldunok, euskaraz dakigunok, 
gure hizkuntzaren etorkizunean 
pieza estrategikoa garela. Euskaraz 
hitz egiteaz harro sentitu behar 
dugula eta euskaraz dihardugunean 

gustura sentitu behar dugula. Mezu 
hori zabaldu gura diete aretxaba-
letar guztiei eta horixe izango da 
aurrerantzean euren lana. "Gure 
nahia da aretxabaletarrek, eta 
batez ere euskaraz dakitenek, egin 
dezatela berba euskaraz, eta gus-
tura egin dezatela, gainera", esan 
digute. 

gaurtik bertatik lanean
Datozen egunotan, akaso, aretxa-
baletar bat baino gehiago gogo-
ratuko da ideia horrekin. Izan 

ere, mezu adierazgarriak idatziko 
dituzte herriko hainbat lekutan. 
Mezu laburrak, umoretsuak, 
goxoak eta zuzenak izango direla 
aurreratu dute. 

Horrez gain, GOIENA paperean 
lehiaketa bat hasiko dute gaur 
bertan eta herriko euskara, histo-
ria, geografia eta kulturari buruz-
ko galderak egingo dituzte. 

Ikuskizun eran ere etorriko da 
Sustapen Taldearen mezua. Urta-
rrilaren 28an Euskararen Espek-
takulua egingo dute Arkupen. Oihan 

Vegak aurkeztutako saio umoretsua 
izango da eta aretxabaletarrek eus-
kararen erabileran ondo eta gaizki 
egiten dituzten jarduerei buruzko 
hausnarketa izango da. Asmoa da 
hiru saio egitea eta 300 lagunek 
ikusi ahal izatea.

Azkenik, maiatz inguruan, 
maratoi erako kontzertua egingo 
dute eta euskaraz kantatuko dute 
herriko musikari eta taldeek.

Gogora ezazue geuk egiten ez 
badugu inork ez duela egingo gure 
partetik; geuk daukagu giltza.     

Loramendi elkarteko Sustapen Taldeko kideak elkarteko teknikari Nerea Leterekin batera.  |   loraMendi elkartea

loramendi euskara elkartearen barruan sustapen taldea sortu dute euskararen erabileran eragiteko

urtarrilaren 28an, oihan Vegak aurkeztuta, euskararen espektakulua egingo dute arkupen

euskararen etorkizunean gurea da giltza

b u k at z e ko

Eraman dotoretasuna zure etxera
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