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Aurtengo Gabonak ere ahalik eta 
alaien eta ondoen emango dituz-
te Debagoieneko familiek, eta, 
egun batzuetan, gastuari urtean 
zehar baino gutxiago begiratuko 
diote. 

Bailarako merkatariek esaten 
dutenez, oraindik goiz samar da 
Gabonetako erosketetarako, eta 
egunotako jaiegunak eta gero 
hasiko da jende gehiena; baina 
erosketak azken urteotako bidetik 

joango direla aurreikus daiteke. 
Hala, gutxiago gastatzeko joera 
orokortu da azken urteotan, kri-
sia hasi zenetik, baina Gabonetan 
jende gehienak ahalegin ekono-
miko berezi bat egingo du.

Debagoiena ez da salbuespena 
izango horretan. Deloitte aholku-
laritza enpresak egindako Gabo-
netako kontsumoaren gaineko 
ikerketaren arabera, Hego Euskal 
Herriko eta Espainiako familia 
bakoitzak, batez beste, 668 euro 

gastatuko ditu, iaz baino %1,98 
gehiago (orduan, 655 zen batez 
bestekoa). Hiru urtean lehenengo 
aldiz handituko da Eguberri jaie-
tako gastua. Espainia krisian 
sartuta egon arren, gehien gasta-
tzen duen Europako laugarren 
herrialdea izango da aurten.

Opari pratikoaren bila 
Gastu handiena oparietan egiten 
dute kontsumitzaileek: Deloitte-
ren datuen arabera, aurrekon-

tuaren %59. Dena dela, ohiturak 
zertxobait aldatu dira azken urteo-
tan. Deloitte enpresaren txostenak 
dioenez, kontsumitzailea opari 
praktikoaren bila joaten da, eta 
"ia guztiz desagertu da behar ez 
diren gauzak erosteko joera". 
Resusta Karrikiri opari, altzari 
eta dekorazio dendako Arantza 
Arantzabalek ere ikusi du hori: 
"Etxerako gauzetan, opari prak-
tikoen bila etortzen dira asko: 
batek manta bat enkargatu zigun 
aurrekoan; aldizkariak gordetze-
ko altzaria, aiztoa eta bere taula… 
Etxetik joan berri den batek 
beharko dituen gauzak oparitze-
ko aprobetxatzen dute", esaten 
du. Baina, horrez gain, "beste 
batzuek gutiziagatik, kapritxoz 
ere erosten dute".

Arantzabalen esanetan, orain-
dik ere "krisia igartzen da, eta 
iaz nabaritu zen: jendeak ez zituen 
gauza garestiak erosi nahi, mer-
keagoak gurago zituen". Aurre-
kontu txikiagoei oso ondo doakien 
ohitura bat ere ikusi du: "Jende 
askok lagun ikusezina delakoa 
egiten du. Dena dela, nire ustez, 
hori jolasteko egiten dute, eta 
gero opari serioagoa erosten 
dute".

Arropa-dendako ugazaba 
Jorge Markiegi uste berekoa 
da: "Lasai dago kontua. Salmen-
ta batzuk egin ditugu Gabone-
tarako, baina zubiaren ondoren 
hasiko da jendea gehiago eros-
ten. Normalean, abendu erdial-
dean hasten dira Olentzerota-
rako opariak erosten". 

iazko antzera gastatuko du jende gehienak

krisia hasi zenetik, kontsumoa txikitu egin da

ahalegintxoa egiten du jendeak, ondo ospatzeko

gabonei ere 
neurria hartuko 
diete familiek

Jose Mari Salegi.  |   leire kortaBarria Amagoia Irazabal.  |   leire kortaBarria



gOIENA  |  2011-12-09  |  eguBakoitza 3asteko gaia

Dekorazioa, gogora ekartzeko
Arrasateko dendari horren iri-
tziz, "aurten iaz baino gehiago 
igartzen da krisia; jendeak bere-
ganatu egin du kontsumoaren 
gainbehera, eta hala gertatzen 
ari da. Hala ere, Gabonetarako 
jendeak aparteko gastutxoa egi-
ten du".

Salmentak ez dira lehengoak 
bezalakoak: "Gehienek jertseak, 
alkandorak… aukeratzen dituz-
te. Krisi aurretik, gehiago eros-
ten zuten", esaten du Jorge Mar-
kiegik.

Gabonetako apaingarriek zer-
txobait laguntzen dute: "Dekora-
zio horrekin, behintzat, Gabonak 
datozela akordatzen da jendea".

Kiroletako artikuluak saltzen 
ditu Maite Iglesiasek, eta berak 
esaten duenez, jendeak gastatzen 
du, "baina oparia norendako 
den begiratzen dio: mutil edo 
neska-lagunarendako baldin 
bada, gehiago gastatzen du koi-
natuarendako edo amaginarre-
barendako bada baino. Bikote-
kidearendako denean, jendeari 
ez zaio axola gehiago gastatzea", 
esaten du. Gabonetako salmen-
tak ondo hasi direla diosku: 
"Joan den egubakoitzetik hasi 
zen jendea Gabonetarako eros-
ten", esaten du.

Iglesiasen iritziz, dena dela, 
"krisia oraindik igartzen da, bai. 
Promozioek-eta asko laguntzen 
dute".

Euskarazko jostailuak 
Deloitteren Gabonetako kontsu-
moaren inguruko ikerketak dioe-
nez, opari desiratuenak liburuak 
dira: kontsumitzaileen ia erdiek 
(%48) gura dituzte. Bigarrenak 
arropa eta zapatak dira (%42), 
eta hirugarrenak, dirua (%39). 

Baina gehien erosten den oparia 
lurrinak eta kosmetikoak dira 
(erosleen %56ek aukeratzen dituz-
te); bigarrenak, arropa eta zapa-
tak (%43), eta hirugarrenak, 
liburuak (%41).

Umeendako opariei dagokie-
nez, erosleen %39ek eskola-au-
rreko adinetako umeendako 
jostailuak erosten dituzte; biga-
rren erosienak jokoak eta puzz-
leak dira (%29), eta gero, panpi-
nak (%23). Nerabeendako, bideo
-jokoak erosten dira gehien (%22); 
gero, liburuak (%12). Balore 
hezitzaileak dituzten jostailuak 
gero eta gehiago saltzen dira eta 
horiek izango dira aurtengo iza-
rrak. Aukeratutako jostailua edo 
jokoa aukeratzen dela, euska-
razko eskaintza dagoeneko oso 
zabala da, eta urtetik urtera 
handituz doa. 

Janaria, iaz bezala 
Bigarren gastu handiena jatekoe-
tan egiten dute familiek: aurre-
kontuaren %27, hain zuzen. 
Komertzioak dagoeneko hasi dira 
eskaerak jasotzen, baina oraindik 
"oso goiz" dela diote.

Hala ere, ez hain goiz aurten-
go joerak nondik norakoak izan-
go diren ez aurreikusteko. Jose 
Mari Salegi harakinak batez ere 
santamasetarako jaso ditu orain 
arteko eskaerak, eta horiek eta 
gero etorriko dira Gabonetakoak 
bere komertziora. 

"Iazko bidetik joango dela diru-
di", esaten du berak. Eta iaz, hemen-
dik joan zen: bildotsa, txuletak, 
entrekota, azpizuna, "xerra onak 
ere bai, eta antxume eta txerriku-
meren bat ere saldu zen. Baita 
baserriko oilasko dezente ere", 
esaten digu. Txarkuterian, solomo 
iberikoa, beso iberikoa eta "pate 
onak" saltzea espero du Salegik, 
iaz bezala. Ondorioz: "Gabonetan 
ondo saltzen dugu eta poliki lan 
egiten dugu. Egia da orain bospa-
sei urtetik hona kantitate txikiagoa 
erosten duela jendeak, baina Gabo-
netan ahalegintxoa egiten dute eta 
genero ona erosten dute", esaten 
du harakinak.

Arraina eta itsaskia ere ero-
siko ditugu aurten. Itsaskia ez 
hainbeste, dena dela; hori diosku, 
behintzat, Elgetako Amagoia Ira-
zabal arrain-saltzaileak. "Legatza 
asko erosten didate; txipiroiak 
ere bai, krabarroka (kabratxoa), 
txirlak, bakailaoa saltsan egiteko… 
horiek ere bai", esaten digu. Gabo-
netarako, aurten "iaz bezala" 
saltzea espero du. "Familiek zer-
txobait gehiago gastatzen dute 
Gabonetan, baina bere neurrian". 
Hori bai, "arraina fresko jateko 
erosten dute; ez dute izozten".

Arantza Arantzabal.  |   leire kortaBarria Jorge Markiegi.  |   leire kortaBarriaAmagoia Irazabal.  |   leire kortaBarria xabiEr arkauz 
aurre-erretiratua

"Betiko antzera gastatuko 
dut, iaz ere hala egin nuen. 
Etxean opariak egiteko ohitura 
dago, baina ni oso motza naiz 
horretan".

ainhOa astigarraga 
etxekoandrea

"Etxean, ahalegintzen gara 
asko ez gastatzen, baina ohi 
baino gehiago gastatzen da 
azkenean. Oparietan eta 
jatekoetan gastatuko dugu". 

cOnsuElO cOrtés 
etxekoandrea

"Asko gastatuko dut, eta 
ahalik eta gehien ospatuko 
dugu seme-alabekin eta 
ilobarekin. Ilobari izugarrizko 
opariak egiten dizkiot".

ramOn lumbrEras 
erretiratua

"Ahal dudan gehiena 
gastatuko dut, eta askotxo 
izango da. Izan ere, zaletasun 
asko ditut eta bilduma asko 
egiten ditut".

Datuak

Hego Euskal Herrian eta 
Espainian, 668 euro 
gastatuko du familia 
bakoitzak; iaz 655.

668
euro familiako

Gehien, lurrinak eta 
kosmetikoak oparituko dira 
aurten: erosleen %56ek 
aukeratuko dituzte.

%56
erosleen aukera

Esanak

"Aparteko 
gastutxoa egiten 
du jendeak, bai"

j o r g e  m a r k i e g i   |   m e r k ata r i a

"Askok lagun 
ikusezinarena 
egiten dute"

a r a n t z a  a r a n t z a b a l   |   m e r k ata r i a

Gabonetan bereziki gogoan izateko
buruarEkin ErOsi
Bai Gabonetan bai urte osoan, 
oso garrantzitsua da 
buruarekin erostea: marka 
desberdinetako produktuak 
aztertu eta alderatu, etiketak 
irakurri…

OrDaintzEkO mODua
Kontuz kreditu txartelarekin: 
zorra atzeratu egiten da, baina 
gero, zor guztiak pilatuta jaso 
ditzakegu. Erabili neurriz.

zErrEnDa
Zerrenda egin eta hura aldean 
izan erostera irteterakoan. 
Norbere buruari ipini diogun 
aurrekontuaren arabera erosi.

kalitatEarEn prEziOa
Kontsumobideko Marta 
Coboren esanetan, "kalitateak 
ez du zertan prezio handiena 
izan, baina normalean kalitatea 
ordaindu egiten da". Bilatu 
oreka: batzuetan, produktu 
garestiena erostea izango da 
aukera adimentsuena.

tikEta
Beti eskatu erosketa-tiketa 
eta, kasua bada, bermea, gero 
aldatzeko edo erreklamatzeko.

altErnatibak
Beti daude alternatiba 
merkeagoak: norberak 
egindako opariak, adibidez.
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vk comunicación

Jose Mari Aizega Basque Culinary Centerreko zuzendariak eta 
Gorrotxategi Hegaztitegiko Luis Gorrotxategi gerenteak hitzarmena 
egin dute gastronomiaren eta hegazti-sektorearen artean 
ikerkuntzarako eta prestakuntzarako sinergiak sortzeko. Hitzarmenak 
bost urte iraungo du, eta tarte horretan hainbat lankidetza-proiektu 
egingo dituzte Gorrotxategik eta Basque Culinary Center Fundazioak. 

basque Culinary, hegaztien arloan

l.k.  |  arrasate

Energian urtero, batez beste, 650 
euro gastatzen ditu etxebizitza 
bakoitzak, eta horren %46 bakar
-bakarrik berogailu sisteman 
gastatzen da. Horrela esan zuten 
IFEMAn otsailean egingo den 
Klimatizazioaren Azokako anto-
latzaileek. Beroa galtzeak aurre-
kontu hori dezente handitu deza-
keenez, oinarrizko gomendio 
batzuk jarraitzea komeni da. 

Eroso egoteko nahikoa dira 
20 gradu, eta 3 eta 5 gradu artean 
gutxiago logelan, IDAE Energia 
Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko 
Erakundeak dioenez.

gomendio errazak 
Legeak hala agindu ez arren, 
komeni da galdara urtero ikus-
katzea, horretarako zertifikatuta 
dagoen enpresa baten bidez. Garra 
urdin kolorekoa izan behar da.

Berogailu guztiak purgatu 
egin behar dira; hau da, airea 
atera. Oso erraza da, eta ezinbes-
tekoa sistemak modu homoge-
neoan berotu dezan. 

Bestalde, izozteko arriskua 
duten hodiak zeharo drainatu 
behar dira. Ur-hari batekin utz 
daitezke txorrotak, ura hodietan 
gelditu eta izoztu ez dadin. 

Euria etxean sar ez dadin, 
aurreikusi egin behar da benetako 
eguraldi zakarra. Hura ailegatu 
aurretik, sabaia eta paretak ondo 
dauden ikustea komeni da. 

isolatu 
Beroaren %80k ateetatik eta leihoe-
tatik egiten du ihes. Panel termi-
koak eta juntura isolatzaileak 
ipintzeak asko laguntzen du hori 
txikitzen. Gainera, berogailuak 
leihoen oinetan ipintzeak aire 
bero gortina bat sortzen du.

energian etxean gastatzen den 
diruaren erdia berogailurako da
etxean eroso egoteko, nahikoa da 20 gradu izatea; 
gradu bakoitzeko, 0,7 euro gastatzen ditugu

Aurreztea,  
bost pausotan

urDina Galdarako garra 
beti urdina izan behar da. 
Hala ez bada, zerbait txarto 
dagoen seinalea da.

hustu Etxeko berogailu 
guztiei airea atera behar 
zaie noizean behin. 
Badaude purgatzaile 
automatikoak ere. 

hari bat Izozteko 
arriskua duten hodietatik 
utz daiteke ur-haritxo bat 
etengabe pasatzen. 
Horrela, zailagoa izango da 
izotza sortzea.

prEbEnitu Negu gorria 
ailegatu aurretik, ziurtatu 
sabaiak eta paretak ondo 
daudela, itogin edo 
pitzadura gabe.

gOrtina Berogailua 
leiho-oinean ipintzeak 
hotza sartzea zailtzen du. 

l.k.  |  arrasate

Eustatek 2010eko EAEko eko-
nomiarako emandako datuak 
erreferentziatzat hartuta, Mon-
dragon Korporazioak EAEn 
sortutako Barne Produktu Gor-
din osoari emandako balio 
erantsia %3,1 izan zen; %7,4, 
industri arloari begiratuz gero. 
Datu horiek adierazten dute 
2010ean EAEn sortutako abe-
rastasunaren 32 eurotik 1 euro 
Mondragonek egindako jardue-
retatik etorri zela, eta proportzio 
hori 14tik 1ekoa da konparazioa 
industriara mugatzen bada.

langile gastuak 
Korporazioak jakinarazi due-
nez, Mondragonek EAEn eta 
Nafarroan sortutako 2.038 
milioi euroko Balio Erantsitik 
1.301 milioi Langile Gastueta-
ra bideratu ziren, kooperati-
betako eta enpresa elkartue-
tako bazkideen eta langileen 
etxeko ekonomietara zuzen-
duta. "Horrek ondorio mese-
degarriak ekarri zituen bi 
erkidegootako kontsumoaren 
eta aurrezkiaren gainean", 
baloratzen du Mondragonek.

industrian, %11,8
2009ko ekitaldiari buruz Eus-
tatek egindako azken Industria 
Inkestaren azken edizioari 
jarraituz, Korporazioko indus-
tri arloak urte horretan inber-
titutako 208 milioi euroak 
Euskal Autonomia Erkidegoan 
egindako inbertsio industrial 
guztien %11,8 izan ziren.

euskadiko 
bPgren %3,1 
mondragonek 
sortu zuen

lEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Debagoienak gainditu egin ditu 
gripearen aurkako txertaketa 
kanpainarako ipinitako helbu-
ruak. Osasun Sailaren helburua 
zen 65 urtetik gorakoetatik 
gutxienez %65ek hartzea txertoa, 
eta Debagoieneko batez bestekoa 
horren goitik geratu da: %72,5, 
Osasun arduradunek emandako 
datuen arabera. Kanpainaren 
azken asteko datuen faltan, por-
tzentajea ez da askorik aldatu-
ko, zerbait aldatzen bada; izan 
ere, azken asterako, jende gehie-
nak dagoeneko hartu du txer-
toa.

Osasun Sailaren helburua ez 
ezik, Euskal Autonomia Erkide-
goko eta Gipuzkoa Mendebalde-
ko osasun eskualdeko batez bes-
tekoak ere gainditu ditu Deba-
goienak. Bi kasuetan, 65 urtetik 
gorakoen %62k hartu dute gri-
pearen aurkako txertoa. 

arrasate eta Eskoriatza 
Antzuolako datuak dira bereziki 
onak: han, 65 urtetik gorakoen 
%98 joan dira txertoa hartzera 
(377 lagun). Herririk herri, hauek 
dira datuak: Arrasaten, %63,85 
(3.211); Bergaran, %65,9 (2.110); 
Oñatin, %74,2 (1.763); Aretxaba-
letan, %67,14 (854); Eskoriatzan, 
%58,50 (472); Elgetan, %82 (217); 
eta Aramaion, %70,6 (187). Hortaz, 
Eskoriatzak ez beste guztiek gain-
ditu dute EAEko batez bestekoa, 
baina Arrasatek ere ez du bete 

Gasteizek ipinitako helburua.
Gipuzkoa Mendebaldeko 

eskualdeko arduradun Arantza 
Urruzolaren esanetan, eskualde 
horretako datuak "ez dira batere 
onak: %67 bakunatzea lortzen 

genuen, baina iaz asko txikitu 
zen kopurua eta juxtu-jutxu aile-
gatu ginen %61era". Bere iritziz, 
jendeak beldurra galdu dio gri-
peari: "Oraindik ez da negua; 
gainera, azken urteotan ez da 
griperik egon". 

Debagoienean, betiko antzera 
joan da kanpaina. Oñatiko erizain 
buru Isabel Arenatzaren esanetan, 
adibidez, herri hori "beti geratzen 
da batez bestekoaren gainetik", 
eta aurten ere hala izan da. Are-
txabaletako osasun etxeko zuzen-
dari Clemente Domingok esaten 
duenez, Aretxabaletan eta Esko-
riatzan "iaz, hobeto" bukatu zen 
kanpaina. "Aurten, eguraldiak 
ez du lagundu", esan digu.

gaixo kroniko gutxi
Gripearen aurkako txerto kan-
paina, batik bat, 65 urtetik gora-
koei dago zuzenduta, baina baita 
gaixotasun kronikoak dituzten 
adin guztietako pazienteei ere. 
Horiez gain, osasun langileek ere 
hartzen dute, eta etxean nagusiei 
laguntzen dieten langileei ere 
hartzea gomendatzen diete. Hala 
ere, Arantza Urruzolaren esane-
tan, "txertoa hartzen duten gaixo 
kroniko gehienak 65 urtetik gora-
koak izaten dira". Adin horreta-
tik beherakoen multzoan, datuak 
apalagoak dira, eta populazioaren 
erdiak baino gutxiagok hartu du 
txertoa.

Herriz herri, honela joan da 
kanpaina diabetesa duten 65 
urtetik azpikoen artean: Arra-
saten,  %42k hartu dute txertoa; 
Bergaran,  %45ek;  Oñatin, 
%51,5ek; Aretxabaletan, %40k; 
Eskoriatzan, %43,52k; Antzuolan, 
%72k; Elgetan, %29,5ek; eta 
Aramaion, %46k. Aldiz, BGBK 
(buxadurazko arnas eritasun 
kroniko; gaztelaniaz, EPOC) edo 
bronkitis eta antzeko gaitz kro-
nikoak dituztenen 65 urte baino 
gazteagoen artean, hauek izan 
dira datuak: Arrasaten, %32 
joan dira txertoa hartzera; Ber-
garan, %34; Oñatin, %46,5; Are-
txabaletan, %48; Eskoriatzan, 
%22; Antzuolan, %50; Elgetan, 
%40; eta Aramaion, %33,5.

asiako gripearen arabera 
Osasun arduradunek oraindik 
ez dakite aurtengo gripearen 
birusa zelakoa izango den; izan 
ere, oraindik ez da kasurik antze-
man. Clemente Domingok azaltzen 
digunez, Asiako gripearen ara-
bera egiten dira txertoak, hori 
baita gero mendebaldera etorri 
daitekeen gripea. Urtetik urtera 
aldatu egiten da birusa. Txertoak 
ez du %100ean babesten, baina 
bai neurri handi baten.

Gizonezko bat, txertoa hartzen.  |   arantzazu ezkiBel

Datua

Antzuolan, nagusien %98k 
hartu dute txertoa.

%98
paziente

osasun sailaren helburua 
gainditu du Debagoienak
nagusien %72k hartu dute gripearen aurkako txertoa
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A.A/m.b.  |  arrasate

Zein da elkarteak bertan behera 
geratzeko arrazoia?
Nubi eta Iesbaa sortu zirenean, 
pertsona talde bat zegoen elkar-
te bakoitzaren atzetik, baina, 
urteek aurrera egin ahala, 
batean zein bestean pertsona 
bakarra geratu gara. Hori horre-
la, azken denboran biok elka-
rrekin eraman izan ditugu 
proiektuak aurrera; bi elkarte 
beharrean, bat izan garela esan 
daiteke. Momentu puntualeta-
rako izan dugu laguntza, baina 
horixe, une puntualetarako eta 
elkartea kudeatzeko beti eska-
tzen ibili beharra izan dugu: 
dirua eskatzen, jendeari lagun-
tza eskatzen… eta nekatu egiten 
zara. Azken batean, ikusten 
duzu une puntual baten lagun-
tzeko prest dagoena ez dela 
kateatzen gu bezala. Bestalde, 
egoera pertsonalak ere ez digu 
lagatzen hainbeste denbora libre 
elkarteak modu egokian kudea-
tzeko. Baina argi laga nahi 
duguna da Iesbaako Olaia Sagre-
dok eta biok herri sahararraren 
alde lanean jarraituko dugula, 
baina beste era baten; beste 
konpromiso batekin. Horrekin 
guztiarekin, oraingoz itxi egin-
go ditugu elkarteetako ateak. 
Baina, esan bezala, guk segitu 
egingo dugu herri sahararraren 
gatazka salatzen, eta etorkizu-
nean, bada, elkartearen beharrik 
ez egotea litzateke hoberena, 
herri sahararrak bere eskubi-
deak lortu dituelako, eta aska-
tasuna ere bai.
Atzera begira jarriz gero, nola 
ikusten duzu elkarteen ibilbi-
dea?
Nubi sortu zen 2003ko udan, 
umeak Arrasatera lehen aldiz 
etorri zirenean, familia batzuen 
bitartez. Ni begirale egon nin-
tzen orduan. Eta hortik abia-
tuta, sei bat lagunek elkartea 
sortu genuen. Iesbaari dagokio-
nez, antzera sortu zuten. Egin-

dako ekimenen artean, Elkar-
tasun karabanan eta Oporrak 
bakean programan biek hartu 
izan dugu parte. Horrez gain, 
Nubik gerra eta minen biktimen 
zentroan kolaboratu izan du, 
eta aurrerantzean nik segitu 
egingo dut; eta Iesbaak preso 
eta desagertuen familien elkar-
tean kolaboratu izan du, eta, 
elkarte moduan segituko ez 
duen arren, Olaia Sagredok 
segitu egingo du. Ikusiko dugu 
nola kolaboratu; izan ere, elkar-
te edo erakunde bat atzean izan 
gabe, zaila da, baina aztertuko 
dugu ze laguntza mota bidera 
dezakegun eta zer eskain deza-
kegun. 
Eta aurrerantzean zer gertatuko 
da udan etortzen diren haurre-
kin?
Elkarteak sortu aurretik umeak 
etortzen ziren eta etorkizunean, 
pentsatzen dugu, orduan beza-
la, herritarrek Udaleko Gizar-
te Zerbitzuetara jo beharko 
dutela eta han emango dietela 
irtenbidea. Guk espero dugu 
udalek herri sahararraren alde 
lanean segitzea. Ez dakigu nola 
planteatuko duten, baina uda 
arte denbora badago.
Janari bilketa ere gabonen buel-
tan egin izan duzue. Zertan da?
Ez dakigu zer gertatuko den, 
oraindik ez dago-eta oso argi 
Fronte Polisarioak nola bide-
ratuko duen, udalek parte har-
tuko duten...
Eskerrak eman nahi dituzu...
Bai, urte hauetan lagundu digu-
ten guztiei, bi segundo eskaini 
badizkiote ere herri sahararrari, 
eta gure lanean sinisteagatik.

Agurne Juldain.  |   monika Belastegi

agurne juldain | nubi elkarteko kidea

"eskerrik asko, nubi 
eta iesbaari lagundu 
dieten guztiei" 
sahararren eskubideen alde jardun duten bi 
elkarteek bertan behera laga dute zeregina

"Olaia Sagredok 
eta biok gure 
aldetik segituko 
dugu lanean"

Askapenak eta Euskal Herria- 
Palestina sareak Israeli boikot 
egiteko Made in Israel jostai-
lurik ez! delako kanpaina hasi 
dute Gabonen atarian. Azaltzen 
dutenez, Imaginarium, Toys 
'R' Us eta Afede dendetan, 
Israelen egindako jostailuak 
komertzializatzen dituzte –729 
kodea dute–. Boikot kanpai-
naren helburua da "jostailuak 
ez izatea palestindarrak zapal-
tzeko erreminta" eta dei egi-
ten diete herritarrei parte har 
dezaten.

israelen egindako 
jostailuei boikot 
egiteko eskatu dute

Emazte ohiarengandik urrun-
tze-agindua ez betetzeagatik 
41 urteko gizonezkoa atxilotu 
zuten astelehenean, 16:00 alde-
ra, Arrasaten. Senar ohia 
etxeko txirrina joka zebilela 
ikusita, ertzainei deitu zien 
emakumeak. Agenteek urrun-
tze-agindua zeukala egiaztatu 
eta gizonak joateko asmorik 
ez zuela ikusita, atxilotu egin 
zuten, Barne Sailetik azaldu 
dutenez. Hain zuzen, ustezko 
genero biolentzia eta agenteen 
kontrako desobedientzia lepo-
ratu dizkiote.

gizonezko bat atxilotu 
dute arrasaten, genero 
indarkeria egotzita

mONIkA bElAStEgI  |  arrasate

Oñati eta Arrasateko gazte asan-
bladetako kideek Deba Bailarako 
III. Jardunaldiak antolatu dituz-
te. Gaur hasi eta domekara bitar-
tean egingo dira jardunaldiok, 
Arrasateko gaztetxean, eta, batik 
bat, gizarte eta politika gaiak 
jorratuko dituzte, mahai-inguru, 
hitzaldi eta ikus-entzunezkoen 
bitartez.

Antolatzaileen arabera, jar-
dunaldion helburua bikoitza da: 
"Alde batetik, bailaran gai sozial 
eta politikoen inguruan martxan 
dabiltzan talde eta pertsonen 
elkargune izan nahiko luke. Bes-
tetik, gai horien gaineko forma-
zio-gune ere izan nahi du".  

asteburu osoko jardunaldiak 
Jardunaldiak gaur, egubakoitza, 
hasi eta domekara arte izango 
dira eta antolatzaileek interesa 
duten herritar guztiak gonbidatzen 
dituzte parte hartzera. Gainera, 
otorduak eta lo bertan egiteko 
aukera ere badagoela aurreratu 
dute.

Jorratuko dituzten gaiei dago-
kienez –ikus ondoko taula–, gaur, 
egubakoitza, Abiadura Handiko 
Trenaren eta torturaren gainekoak 
landuko dituzte. 

Bihar, zapatua, auto-formazio 
saio batekin hasiko dute goiza. 
Hain justu ere, FCC enpresaren 
gainean jardungo dute. Ondoren, 
desobedientziaz jardungo du Enri-
ke Lopez EHUtik kaleratutako 
irakasleak. Bazkalondoren gaz-
tetxeez jardungo dute eta dome-
kan, berriz, Malbe baserrira 
irteera egingo dute, eta, bidean, 
lur komunen galeraren aurka 
altxatu zen Malbe artzainaren 
istorioak kontatuko dituzte.  

gizarte eta politika gaiak aztertuko 
dituzte gazte asanbladek asteburuan 
Bailarako hirugarren jardunaldiak egingo dituzte gaur hasi eta domekara arte

Malbe artzaina.  |   goiena

abEnDuak 9

18:00 AHTaren aurkako borroka: 
iragana eta etorkizuna delako 
hitzaldia egingo du mikel alvarezek.

22:00 Tortura Euskal Herrian, 
torturaren aurkako taldearen 
dokumentala.

abEnDuak 10

10:00 auto-formazio saioa: 
Zergatik FCC mankomunitatetik 
kanpora?

11:00 Gaur egun desobedientzia 
delako hitzaldia enrique lopezen 
eskutik.

16:30 mahaingurua: Gaztetxeak 
aurrera!

19:00 Gazteen borrokak eta 
borrokatzeko moduak delako 
eztabaida.

22:00 kontzertua. ez! eta garraxi 
taldeak.

abEnDuak 11

11:00 irteera malbe baserrira.

17:00 Zeinek erre nahi ditu 
hondakinak? izeneko hitzaldia 
egingo du mikel peruarenak.

EGITARAuA 
EGuNEZ EGuN

m.b.  |  arrasate

Nekazaritza familiarraren gai-
neko erakusketa zabalduko dute 
astelehenean Bergaran. Nekaza-
ritza Familiarraren Nazioarteko 
Urtearen kanpainaren barruan 
egingo dute erakusketa hori, Foro 
Rural Mundial, Mundukide eta 
Fisc erakundeek bultzatuta. 

Erakusketa panelez osatuta 
dago, eta, modu didaktiko eta 
dibulgatzailean, elikadura ziur 
eta subiranoaren, elikadura esku-
bidearen, emakumeen egoeraren 
eta nekazaritza familiarraren 
garapenerako estrategiak plan-
teatzen dira. Erakusketa hilaren 
12tik 19ra egongo da ikusgai, 

osoko bilkuren aretoan, astegu-
netan 18:00etatik 20:30era eta 
asteburuetan 12:00etatik 14:00e-
tara eta 18:00etatik 20:30era. 

guardiako adierazpenak 
Horrekin batera, Guardian 2010ean 
egindako adierazpenei atxiki-
mendua emateko aukera ere 
egongo da. Adierazpen horiek 
dira Landa Eremuko Emakumeen 
Batzordeak 2010eko urriaren 
15ean, landa eremuko emakumeen 
nazioarteko egunean, Guardian 
egindako lan saioan jasotako 
hausnarketen inguruko agiriak. 
Eta herritarrek agiriok sinatzeko 
aukera izango dute.  

nekazaritza familiarrari buruzko 
erakusketa bergaran 12tik 19ra

m.b.  |  arrasate

Historia de la ética aplicada a la 
relación clínica delako hitzaldia 
antolatu du Goienagusi elkarteak 
abenduaren 14rako, eguaztena, 
18:00etan, Aretxabaletako Arku-
pe elkartean. 

Mabel Marijuan medikuak 
egingo du hitzaldia eta bioetika 
klinikoaz jardungo du. Bioetika 
klinikoak eztabaida sakonak era-

gin ditu azken hamarkadetan 
munduan barrena, gaur egun 
ditugun arazo etikoei irtenbide  
zentzuzkoak emateko. Kezka 
bioetiko horiek sarri azaltzen 
dira osasun-etxe zein profesiona-
len eta gaixoen eta haien familien 
harremanen barruan, eta giza-
kiondako oinarrizkoak diren 
gaietan eragiten dute: bizitza eta 
heriotza, hain justu ere.

Harreman klinikoen barruan sortzen diren kezka 
etikoen gaineko hitzaldia abenduaren 14an
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oJd erakundeak ikuskatutako astekaria.

KOMUNIKAZIO tAlDeA

laguntzaileak

I
par Amerikan zehar ari naiz bidaiatzen azken hiru hilabe-
teotan, eta hara, bizipen pertsonaletik haratago, zenbait 
gauza ere atera ditut dagoeneko garbian.  

1-Interes pribatuek deuseztatu nahi duten babes-sozial 
eredu europarra defenditu egin behar dugula nola edo hala. 
Bai, horretantxe ari direla iruditzen zait Los mercados defini-
zioaren atzean ezkutatutako putre horiek guztiak; banketxeak, 
aseguru etxeak, eta abar: estatuen babes soziala murriztu 
nahian beraien produktuak (pentsio eta osasun aseguru pri-
batuak) saltzeko. 

Ipar Amerika da eredu 
horren adibiderik garratzena, 
eta, aizue, nik ez dut nahi 
gurean horrelakorik, behintzat. 
Izan ere, harrigarria da hemen 
dagoen etxegabe eta gaixo kopu-
rua kalean. Milaka eta milaka 
pertsona miseria gorrian, ino-
lako estatu-babesik gabe. Negar-
garria da. Daukanarentzat 
diseinatutako mundua da hemengo hau. Brutala. Dirurik ez 
daukanak ez du eskola, medikuntza edo erretirorik. Hutsaren 
hurrengoa da. Azken urteotan asko jaitsi da Europan ere 
babes-soziala, baina oraindik orain gelditzen zaigu partzelatxo 
bat. Defendatu dezagun, bada, boteretsuenen hatzaparreta-
tik.  

2-Bizimodua zentro komertzial handien inguruan eratzeak 
auzo eta herrien desertizazioa dakar. Hemen orain ari dira 
auzo bizitza errekuperatu nahian (erabat hilak eta hutsik 
baitaude), baina behin galduta, zaila da errekuperatzea. Ez 
ditzagun gringoen akats berberak egin. Denboraz gaude. Zain-
du eta mimatu herria eta auzoa: herriko denda, bertako pro-
duktu eta auzokideen negozioak. Hemen dioten moduan: "Buy 
local, think local".    

Honetan guzti honetan pentsatzen jarrita, zera okurritzen 
zait: ez nau Kubako eredua ezagutzeak ezkertiarrago egin, 
AEBetakoa bertatik bertara ikusteak baizik.

ANdONI urZElAI
http://goiena.net/iritzia/

Publikotasunaren defentsa

"Ez ditzagun 
gringoen akats 
berberak egin; 
denboraz gaude"

z a b a l i k
AlEx ugAldE | http://goiena.net/iritzia/

m a r r a z k i z

g u t u n a k

Agurra 
Agurne Juldain eta Olaia Sagredo
(nubi eta iesbaa elkarteen izenean) 
antzuola, arrasate, eskoriatza, oñati

Nubi eta Iesbaa elkarteek 
–Herri Sahararraren Lagunen 
Elkartea– eskertu egin nahi 
dute urtetan jasotako laguntza, 
eta jakinarazi nahi dute euren 
lana eten egingo dutela giza 
baliabide faltagatik. 

Ni neu ere  
haserre nago
mikel Perez gartzia
arrasate

Hasteko, nabarmendu beharra 
dago erretzaileen jarrera 
hilabete hauetan, tabakoaren 
kontrako legea ezarri zenetik, 
baina orain, berriz, ezin 
daiteke horrelakorik esan. 

Arrasateko tabernetan erre 
egiten da, asko, udatik hona, 
eta inork ez du ezer egiten 
egoera hori amaitzeko.

Onartezina da erretzen ez 
dugunok ke hori guztia irentsi 
behar izatea; legeak babestuta 
gauden neurrian, gainera.

Eta non daude agintariak? 
Zer egiten dute horrelakorik ez 
gertatzeko?

Eskerrik asko
Adolfo eta Pilar Fernandez
(fernandez arkauz sendiaren izenean)
arrasate

Hiru urteko gaixotasun 
gogorra pasatu ondoren, gure 
aita eta senarra, Pedro 
Fernandez, azaroaren 30ean 
hil zen. 

Momentu honetan bere 
galera eta sentitzen dugun 
mina jasanezina izan arren, 
egunerokotasunean jaso dugun 
laguntasuna hor dago, eta 
egongo da behar duenarentzat. 

Eskerrak eman nahi 
dizkiegu, ordurik gabe, beti 
irribarretsu, euren eskuak 
luzatuz... gurekin egon diren 
pertsona guztiei: etxeko 
ospitalizazioa, Arrasateko 
ospitaleko lehenengo solairuko 
erizainak, auxiliarrak, Iñaki 
Peña doktorea, Pilar Oceja 
doktorea, Español botika, eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiari, 
Saiatu (Debagoieneko Zaintza 
Aringarrien Elkartea) 
ezagutzeko eta gozatzeko 
aukera eman digulako. 

Saiatu osatzen dutenek ez 
dute ordutegirik, jaiegunik... 
Prest daude edozein unetan 
gaixoari eta familiari laguntza 
integrala emateko. 

Iñaki Peña, Naihomi, Jesus 
Millas eta bertan zaudeten 

guztioi, eskerrik asko; betiko 
gure bihotzetan.

Gero arte, aitta.

M. Altunan 
eskubideak 
borrokatzen!
Izaro Arizabaleta
(Bergarako ikasle abertzaleak)
Bergara

Zerbait aldatu nahi bada, 
elkartu eta hau borrokatu 
behar dela argi ikusi da 
Bergarako Miguel Altuna 
institutuko ikasleon artean. 

Greba eskubidea badugula 
erakutsi behar dugu, eta hau 
defendatu. Gure greba orduak 
ezin daitezkeela "falta" soil 
baten neurrian konparatu, eta 
institutu honetan greba bati 
jartzen zaion "pira kolektibo" 
izaera salatu behar dugu.

Institutuko delegatu guztiek 
eta ikasleon gehiengoak eskatzen 
dugunari behingoz kasu egin eta 
gai honi behar zaion seriotasuna 
emanik, hau mahai gainean 
jartzea eskatzen dugu berriro 
ere, ikasleon hitza errespetatuz! 

Honen bitartez, borroka 
horri gure babesa eskaini nahi 
diogularik. Ikasle borrokaz 
eskubideak lortu!

T
rending topic. Gero eta gehiago entzuten diren bi hitz dira; 
askok oraindik jakin ere ez dakite zer esan nahi duten. 
Nire amak ez, behintzat. Bada, Twitter erabiltzaileek ondo
-ondo ezagutzen dute horren esanahia: momentuko gaia. 

Twitter sare sozialean momentu jakin baten komentatuena den 
izenari edo gaiari lotzen zaio. Egun hauetan lagun batek ondokoa 
esan dit: "Momentu honetan TT ez bazara, ez zara inor". Eta 
aspaldian TT izan direnak zeintzuk izan diren begira ibili ondoren 
(Sara Carbonero, Miss Gipuzkoa...), TT izan gabe ere pozik bizi 
naizela diot. Onerako zein txarrerako, askotan, mahai gaineko 
eztabaidagai izan gabe anonimoago sentitzen da bat.

ASIEr AlkOrtA | aalkorta@goiena.com

'TT' izan nahi dut?

u st e a k  u st e

ZELAN BIZI DuEN 
FAMILIA BATEK 

KONSTITuZIOAREN 
ZuBIA

KONSTITuZIOA ZER 
DEN ERE EZ DAKIT...

... BAINA 
ZuBIA, 

PRIMERAN!
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Aprendices 4 - ARRASATE
Tel.: 943 79 76 90
nereamdanceandfitness@hotmail.com

ABENDUAN,

%50eko 
deskontua izango duzu matrikulan

eta lagun batekin bazatoz, 

DOAN
aterako zaizu

GABONETAN 
OSASUNA OPARITU

O
sasuna zaintzeko eta 
giharrak lantzeko 
aukera  b ika ina 
eskaintzen dute 
Arrasaten dagoen 

NereaM Dance & Fitness gimna-
sioan. 

matrikula ErDi prEziOan
Gainera, abenduan eskaintza 
berezia eskainiko dute gimna-
sioan: hilabete horretan izena 
emanez gero, %50eko deskontua 
matrikulan, eta, bi pertsona bate-
ra joanez gero, matrikula doan 
bi lagunek.

Nerea Mata gimnasioko ardu-
radunak adierazi digu Gabonak 
gertu ditugula kontuan izanda 
geure buruari opari bat egiteko 
aukera ona dela eskaintza hori: 
"Geure buruari osasuna opari-
tzeko aukera egokia da".

Matak gaineratzen du egun 
bizi dugun krisi garaian horre-
lako eskaintzak bezeroak erakar-
tzeko beharrezkoak direla, baina, 
aldi berean, hauxe dio: "Osasuna 
zaintzea ezinbestekoa da. Egoera 
ekonomiko honetan, lehentasunak 
ezarri behar ditugu, eta nik uste 
dut horietako bat izan behar dela 
gure osasuna". 

Eskaintza zabala
Bada, gorputza nola zaindu auke-
ratzeko orduan, aukera zabala 
eskaintzen dute. Alde batetik, fit-
ness eskolak ematen dituzte: body 
pump, body combat, body balance, 
aerodance, gap, batuka, hirugarren 
adinekoendako gimnasia, sasoian 
egoteko gimnasia eta step.

Beste alde batetik, askotariko 
dantza eskolak ere eskaintzen 
dituzte: salsa eskolak hasiberrien-
dako; eta aurreratuendako, latin 

jazza, dantza latindarrak, sabel 
dantza eta tangoa. 

Ordutegiari dagokionez ere  
aukera zabala da: eskolak goize-
ko lehen orduan hasten dira, 
07:30ean. Eta arratsaldean, 13:30e-
tan hasi eta 23:00ak arte egoten 
da irekita gimnasioa. Matak hau 
adierazi digu: "Eskaintzen dugun 
ordutegiarekin erraza da lana 
eta kirola batzea".

irakaslE ikasiak
Eskolak ematen dituzten irakas-
leak prestakuntza handikoak 
direla adierazi digu Matak: "Esko-

lak ematen dituzten irakasleak 
profesionalak dira; hau da, arlo 
honetan lanean diharduen jendea 
da. Esate baterako, salsa ikasta-
roak ematen dituen irakaslea 
Zarauztik etortzen da espresuki 
eskolak ematera, dantzari profe-
sionala da eta bizitza osoa dara-
ma dantza munduan. Sabel  
dantzako irakaslea ere Euskal 
Autonomia Erkidegoko hobere-
netarikoa da, Bilbotik etortzen 
da ikastaroak ematera. Gainera-
kook ere urte asko daramatzagu 
mundu honetan, esperientzia 
handia dugun jendea gara".

umEEnDakO Eskaintza
Adin guztietako jendeari zuzen-
dutako ariketak eskaintzen dituz-
te: "Gure bezero zaharrenak 82 
urte ditu, eta 3 urteko umeak ere 
baditugu", dio Matak. 

Horrenbestez, umeendako dan-
tza eta karate eskolak ere ematen 
dituzte gimnasioan. "Irakasleak 
Gorputz Heziketako ikasketak 
ditu eginda", azpimarratzen du. 

3 eta 5 urte bitarteko umeekin 
psikomotrizitatea lantzen dute. 
Zahartxoagoekin, 5 eta 11 urte 
bitartekoekin, mota guztietako 
dantzak egiten dituzte: salsatik 

hasi eta aerobikeraino. "Dene-
tarik egiten dugu; adibidez, 
modan dauden kantuekin aritzen 
gara  dantzan" ,  e sa ten  du 
Matak.

aprEnDicEs kalEan DagO
Ospitale ondoan dago NereaM 
Dance & Fitness gimnasioa, Apren-
dices kaleko 4. zenbakian. 

Izena emateko hara joan bes-
tetik ez dago. Gainera, interesa 
dutenek nahi duten eskola bate-
ra joan eta doan probatzeko auke-
ra dute. Horren ondoren, gusta-
tuz gero, izena eman dezakete. 

krisiak krisi, osasuna 
zaintzea beti garrantzitsu
Neream dance & Fitness gimnasioan kirola egiteko aukera zabal eta ekonomikoa eskaintzen dute   |  IrAtI gOItIA

goizeder caballero eta nerea mata, gimnasioko irakasleak.  |   irati goitia
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ENEkO AZkArAtE  |  eskoriatza

Bagarako Kultura Sorgunekoek 
buru-belarri dihardute Debagoie-
neko tobera prestatzen. Abendua-
ren 28an, Inuzente Egunarekin, 
estreinatuko dute, Amaia antzo-
kian, 19:00etan. Antzezpen satiri-
ko, ironiko, umoretsua izan nahi 
du. Bergarako herriak Arrasate-
koa epaituko du. Toberak tradizio 
handia du Iparraldean eta Lasar-
ten ere urtero egiten dute, azken 
mendean. Debagoienera egokitzea 
erabaki du Bagarak. Iñaki Urru-
zolak idatzi du libretoa eta hark 
eman dizkigu antzezlanaren zehaz-
tasunak.
Zelan hasi zineten Debagoieneko 
tobera-rekin?
Tolosarra naiz, baina luzaroan 
Lasarten bizi izandakoa, eta 
Lasarten tobera egiteko tradi-
zioari eutsi egin zaio urteetan. 
Joan den mende hasieran egiten 
zen eta urtero-urtero egiten da, 
gerra ostetik. Iparraldean dauka 
jatorria. Hala, Bagarako Kultura 
Sorgunekoei planteatu nien, gus-
tatu egin zitzaien ideia eta aurre-
ra egin genuen. Lasarten, San-
tana parodia deitzen diogu tobe-
ra-mustrari. Herri antzerki honek 
badauzka beste deitura batzuk 
Iparraldean: libertimendua, asto-
lasterrak, karrusak… 
Zer da, funtsean?
Epaiketa bat. Epaile bat, fiskal 
bat eta abokatu defendatzaile bat 
daude. Idazkaria, prokuradoreak, 
estamentu ezberdinak, eta baita 
herri pertsonaiak ere. Eta auzi 
bat. Epaitzen den kausa bat. Gero, 
desfile bat egiten da. Badago dei 
bat, kalean barrena egiten dena; 
hau da, anuntziatu egiten da 
epaiketa. Ikusmira bat sortzen 
da eta, teorian, giza populuak 
badauka jakingura han juzgatu-
ko denaz. 
Zeintzuk dira ezaugarriak?
Herri antzezpena da eta ezauga-
rri nagusiak dira kritika soziala, 
ironia, umore klabean eta kariñoz 
egindakoak, modu eraikitzailean, 
baina esan beharrekoak esanda. 
Hizkuntza ezberdinak erabiltzen 
dira, baina %95ean euskaraz 
egingo da, eta bertako euskalkiak 
errespetatuta. 
bat dator erabat bagararen helbu-
ruekin?
Bai, uste dut baietz. Bailara honek 
izan du garapen handia, baina 
belaunaldi aldaketa dator eta 
horrek badauka berrikuspena 
egin beharra. Kritika egin beha-
rra. Betiere, zentzu positiboan, 
eraikitzailean, hobetzeko asmoa-
rekin, greziar erara. 
bagararen kultura sorkuntzaren 
barrutik atera da?

Bai. Bagarak hamar bat lan lerro 
baditu, prozesu esperimental eta 
ireki moduan planteatuta daude-
nak. Diagnostikoa egin da, lanke-
ta txukuna egin da… Gure lan-
taldean topo egin genuen elkar 
ezagutzen ez dugun kideok. Apur-
ka-apurka mamitzen joan zen 
dena eta aurten antzeztea eraba-
ki genuen. Iraitz Agirre, Iker 
Barandiaran, Iban Arantzabal, 
Eneko Barberena eta ni neu izan 
ginen ernamuina. Eta, gero, forma 
eman diogu guztiari eta jendea 
batzen joan da egitasmora.
tobera, beste toki batzuetan, hemen 
edo bizkai aldean-edo egin da?
Uste dut Zalduondon antzeko 
zerbait egiten dela Inauterietan, 
Markitos-edo izenekoa, baina, 
urtero-urtero, modu sistematiza-
tuan, ez dut uste. Lasarten bai, 
han 1.000 bat lagun batzen gara 
plazan. 
gaia, jolasteko aukerak, zela aur-
kitu zenituzten?
Bagarak kooperatibismoari egiten 
dio kritika eraikitzailea. Bestal-
de, Arrasatek badauka izen bat, 
esangura bat, bada erreferentzia 
hainbat alorretan. Hortaz, koo-
peratibismoaz eta Arrasatez jar-
dutea erabaki genuen. 
Zer epaitzen da, hortaz?
Arrasate, herria bera. Arrasatek, 
sinbolikoki, daukan esangura, 
zentzu ezberdinetan: kooperatibak, 
Astore, Ternua, janzkera, punkak, 
euskalgintza, Caja Laboral, Lagun 
Aro… Modu sinbolikoan, garbi-
gailu eta hozkailu bat epaituko 
dira. Amaituko dugu garbigailu 
bat erretzen, puskatzen. 
Nork epaitzen du?
Bergarak epaitzen du Arrasateko 
herria. Zergatik? Bergarak ere 
badaukalako esangura berezia. 
Historikoki, herri inportantea 
izan da bailaran eta Euskal 
Herrian. XIX. mendean eta aurre-
tik ere bai. XX. mendean tokatu 
zaio Arrasateri. Baina lehen gar-
bigailuak Bergaran egin ziren; 
ehungintza sektoreak inportantzia 
handia izan du; emakumeek lan-
tegietan jarduten zuten; Errege 
Seminarioa; lehen injinerutza 
eskola… Bergararra ez da edozein; 
edo, behintzat, hala uste du. Hor-
taz, abokatua arrasatearra da, 
Eneko Barberena, eta fiskala, 
berriz, Bergaran luzaroan bizi 
izandakoa, Ainhoa Agirreazalde-
gi. Epailea, berriz, Mikel Irizar, 
bi herriak ondo baino hobeto 
ezagutzen dituena, baina ez dena 
ez batekoa eta ez bestekoa.
Non dago toberaren arrakasta?
Herriak prest egon behar du bere 
buruaz barre egiteko, baita antzez-
ten dutenek ere. Rola onartzeko.

Zenbat lagun zabiltzate?
35-40 bat, baina muinean, 15 bat.
Eskuzabala izan da jendea?
Bai, bai, bai… Oso engaiatua da, 
konpromiso handikoa. Inoiz 
antzezten ibili bakoak dira gehie-
nak. Konpromiso sozial handikoak 
dira. Eta opari bat egin nahi die-
te euren buruari eta herritarrei, 
besteak beste, parodiatuz euren 
burua. 
Ze espero duzue?
Gauza berria da hemen. Jendeak 
serio egingo du bere lana, baina 
aldarte onean egin nahi dugu. Eta 
ikusleari barrea sorraraztea. Ez, 
akaso, barre algara. Ironia, satira, 
txantxa, bizi-poza…
Ondo ateratzen bada, jarraipena 
izango du aurrerantzean?
Bai, gustura geratzen bagara, 
taldeak ondo pasatzen badu…, 
datorren urtean beste herri baten 
egingo dugu.
libretoa ikus-entzuleen artean 
banatuko duzue?
Asmoa izango litzateke, antzeztu 
ondoren, sarean-edo jartzea, nahi 
duenak eskuratzeko.
Zer lortu nahi duzue honekin guz-
tiarekin?
Batetik, geuk ondo pasatzea. Bes-
tetik, jendea ohartaraztea hemen 
badagoela tradizio bat, herri ohi-
tura bat; eta hori berreskuratu 
nahiko genuke, hori ezagutarazi.
dokumentazio lana zelakoa izan 
da?
Zehatza. Gidoia ondo lantzen saia-
tu gara. Alde horretatik, ez da 
alua. Dokumentatzeko, hainbat 
iturri erabili ditut, baina garran-
tzitsuak izan dira hemen inguru-
ko jendearekin izan ditudan sola-
saldiak. Eskatu nien akusazioak 
egitea euren buruari, euren ingu-
ru hurbilari, familiari, herriari, 
ondoko herriari… Materiala izan 
dut. Eta baita jendea, borondatea 
izan duena proiektuarekin aurre-
ra egiteko.
Publikoaren aldetik parte hartzea 
bultzatuko duzue?
Bueno, egon daiteke zerbait, bai-
na, esaterako, pertsonaia surrea-
lista bat ere izango dugu. Asto 
bat, benetakoa, aterako dugu 
taula gainera. Astoa izango da 
protagonista bat. Eta, bestetik, 
egongo dira nazioarteko begira-
leak; bai, geuk ere izango ditugu. 
Epaiketa benetan gizalegez gau-
zatzen dela bermatzeko. Bailara-
tik kanpokoak izango dira, baina 
harremana izan dutenak edo 
dutenak bailararekin. Euskal 
Herriko pertsona ezagunak, pres-
tigiodunak. Esate baterako, Josu 
Zabala, Hertzainak taldekoa. Herri 
epailea ere izango da. Azkenean, 
herriak emango du epaia.

iñaki urruzola | 'debagoieneko tobera' antzezlaneko kideetako bat

"arrasateko herria epaituko du bergarakoak  
inuzente egunean, amaia udal antzokian" 

Bagara elkarteak bultzatuta egingo dute debagoieneko tobera-mustra

"kritika egingo diogu arrasateri, zentzu positiboan, eraikitzailean, hobetzeko asmoarekin"

"toberak jatorria du 
Iparraldean eta 
lasarten ere egiten 
da, tradizioa dago"

"Epaiketa bat da: 
epaile bat, fiskal bat 
eta abokatu bat 
daude"

"Nazioarteko 
begiraleak izango 
dira, baina herriak 
emango du epaia"

"Antzezlanean 
parte hartzen duen 
jendea konpromiso 
handikoa da"

Iñaki urrozolak Debagoieneko Tobera-n dihardutenen izenean hitz egin digu.  |  goiena
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H e r r i a k

Udalpe kaleko elkarte gastronomiko berria
Bazkide izan nahi duzu?

Anima zaitez! 

JANGELA

GARAJETIK 
SARRERA

BARRA

HALL

OFFICE

DESPENTSA

SUKALDEA

100 bazkiderendako tokia

Bazkidearen bikotekideak elkartea erabili 
ahal izango du, bazkidea bera ez egon arren.

Deitu eta izena eman abenduaren 15a baino lehen
 943 79 55 29 (Nerea Ibarrondo)

Edu mENdIbIl  |  aramaio

Nahi baino luzeago joan dira 
kontuak, eta, azkenean, joan den 
egubakoitzean onartu zuen Ara-
maioko udalbatzak Etxaguen 
auzoko lanetarako finantzazio 
plana. Egitasmoaren arabera, 
bide publikoak hobetzeaz gain, 
ondoko lanak jasotzen dira: ur 
edangarriaren distribuzio sarea, 
elektrizitate kanalizazioak, argi-
teria publikoa, telefonia eta gas 
azpiegiturak, kaleen zolaketa eta 
hondakin-uren eta euri uren sarea. 
Udalak urgentziazko tramitazioa 
eman dio proiektuari, eta, osoko 
bilkuran aztertu ondoren, urtea 
amaitu baino lehen egin nahi 
dute lanen adjudikazioa. 

Etor Goikoetxea Etxaguengo 
auzo-alkatea eta Iban Astola haren 
aurrekoa izan ziren egubakoitze-

ko osoko bilkuran. Auzotar gehie-
nek sinatutako idatzia eraman 
zuten udaletxera. Goikoetxeak 
hauxe esan zuen: "Sei urteren 
bueltan ibili gara lan hauekin 
gora eta behera eta urte askoan 
egon da auzoa inbertsio horien 
zain, horren premia dugu-eta. 
Lanok onurak besterik ez dio 
ekarriko auzoari eta gehienok 
sinatu dugu idatzia. Gurea izan-
go da okerren dagoen auzoetari-
ko bat eta tontoarena egitea 
litzateke dirulaguntzak jasotzeko 
aukera hau pasatzen uztea".

Dirulaguntzaren zain 
Izan ere, Aramaioko Udalak 
urgentziazko tramitazioa ema-
teko arrazoia dirulaguntzak izan 
dira. Hirigintza zinegotzi Ando-
ni Solupek azaldu digunez, egin 
beharreko lanen aurrekontua 
1.343.800 euro ingurukoa da eta 
Arabako Diputazioarengandik 
983.000 euro inguruko dirula-
guntza jasotzea espero dute. 
Horretarako baina epe batzuk 
bete beharra zegoen eta hortik 
etorri da urgentziazko tramita-
zioa egitea. 

urtebete inguruko lanak
Udaleko iturrien arabera, lanen 
adjudikazioa egin eta lanak urta-
rrilean edo otsailean abian jartzea 
da asmoa. Exekuzioa, berriz, 10-12 
hilabetetan egin beharko dituz-
tela aurreratu digute. Etor Goi-
koetxearen hitzetan, "hilabete 
horietan lanek eragindako era-
gozpenak jasan beharko ditugu, 
baina azkenean horrenbeste den-
boran itxarondako hobekuntzak 
heltzen badira, gaitz erdi". Ara-
maioko auzo ederrenetariko bati 
heldu zaio, azkenik, itxura berri-
tzeko unea.

Aramaioko txoko ederrenetariko bat da 
Etxaguen. Argazkian, auzoko irudi bat.

Etxaguen auzoko 
lanak, aurrera

Udalbatzak finantzazio plana onartu du

auzoak premiazkotzat jotzen ditu egin beharreko lanak

Datua

Etor Goikoetxea Etxaguengo 
auzo-alkateak 14 baserriren 
babesa duen idatzia eraman 
zuen osoko bilkurara. Lanak 
egitearen alde azaltzen dira.

14
Baserriren BaBesa

Oztopoak izan 
dituen egitasmoa

Egin beharreko hobekuntzak 
zirela eta, tira-bira asko izan 
dira udalaren eta auzotarren 
artean, nagusiki proiektua 
gauzatu ahal izateko, udala sei 
familiaren lursailen eremu zati 
bat desjabetu beharrean egon 
delako. Bada, bost familiarekin 
akordioa egin dute eta 
desjabetzeak sinatu dituzte, 
baina uribarren familiarekin ez 
dute akordioa lortzerik izan. 
Orain, dirulaguntza jasotzeko 
epea amaitzear zela, auzoaren 
babesarekin prozesua 
azkartzea erabaki du udalak. Besteak beste, auzoko bideak hobetzea jasotzen da egitasmoan.  |   a. txintxurreta

aramaiO
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Kataide poligonoa 
ARRASATE 

Tel.: 943 77 10 80
Santamasetako menu berezixak 18 €

KAT IDE
J A T E T X E A

Ondo pasau jaixak!

Maalako errabala 2 
Tel.: 943 79 20 56Olarte kalea 10

Tel.: 943 79 52 50

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

Laborala: erretiroak, kaleratzeak, enplegu-erregulazioko 
espedienteak.

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

Kontabilitatea:  pertsona fisiko eta juridikoak.

www.zenbaki.es

JOkIN bErEZIArtuA  |  arrasate

Abenduaren 6a egun seinalatua 
da Arrasaten, San Nikolas eguna. 
Aurten ere plastikozko poltsa 
hutsak horrenbeste gustatzen 
zaizkien goxoki eta litxarreriekin 
betetzeko aukera izan zuten Arra-
sateko haur eta gaztetxoek. Aspal-
diko tradizioa da boloarena, eta 
garai berriek dakarten aldaketez 
haratago, txikienen artean ohi-
tura hori osasuntsu mantentzen 
dela esan daiteke. Goizean zehar 
herriko kaleetan etxez etxe eta 
dendaz denda kantuan aritu ostean, 
poltsak betetzen hasi ziren neska
-mutikoak.  

udalarena, bolo jendetsuena
Baina eguneko ekitaldi handia 
Udalak antolatzen duen boloa 
izaten da eta aurten ere hala izan 
da. Haur eta gurasoz bete zen 
Uarkape pilotalekua. 

Herriko plazan egin behar zen 
hasieran, baina eguraldiagatik 
pilotalekuan egitea erabaki zuten 
Udaleko ordezkariek. Bi txanda 
egin ziren: 12:00etan eta 12:30ean. 
Horrez gain, bi multzo egin zituz-
ten adinaren arabera: 4 urtetik 
beherako haurrak alde batetik 
eta 4 urtetik gorakoak bestetik. 

Udaleko zenbait zinegotzi izan 
ziren goxoki eta denetariko litxa-
rreriak haurren –eta gurasoen– 
artean banatzen. 

hurrengoa, beste era batera 
Hala ere, batzuendako gozamena  
izan zena sufrimendua izan zen 
beste batzuendako. Goxoki eta 
litxarreriak zoramen iturri dira 
haurren artean eta ondo kontro-
latzen ez badira ondorio kaltega-
rriak eman daitezke. Bada, mar-
titzenean hala gertatu zen; bul-
tzadak eta indartsuenaren legea 
nagusi. Udal ordezkariek haurrak 
lasaitzeko ahalegina egin bazuten 
ere, ezer gutxi egiterik izan zuten.  
Haur bat baino gehiago negarrez 
ikusi genuen. 

Aurtengoan azken orduan 
erabaki zuten boloa Uarkapen 
egitea. Herriko plazan baino leku 
gutxiago beraz, eta zenbait gura-
sok esandakoaren arabera, iaz 
baino haur gehiago. Kaosa naba-
ria izan zen zenbait unetan.

Hala, datorren urtean egoera 
hori saihesteko beste modu bate-
ra planteatuko dute boloa. Adinak 
gehiago bereiztu eta gurasoak 
bolotik kanpo uzteko asmoa era-
kutsi dute udal ordezkariek. 

Ume uholdea 
San Nikolas 
eguneko boloan
Bultzadak ekiditeko, udalak beste 
era batera planteatuko du 2012koa

udal ordezkariek egin zuten boloa; irudian, Josu Pereda zinegotzia eta Inazio Azkarraga-urizar alkatea.  |   jokin Bereziartua

manEx 
arrasate

"Batzuk goxoki gutxi hartu 
dituzte, baina besteok, berriz, 
mordoa hartu dugu. Gaurko 
[martitzeneko] askaria 
badaukat dagoeneko. Ez dut 
bultzada handirik eman goxoki 
pila hau lortzeko. Hori bai, asko 
makurtu behar izan naiz". 

magali Eta anE 
arrasate

"Ez ditugu goxoki asko hartu. 
Behean goxokien zain egon 
arren bultzada handiak izan 
dira eta ez dugu gauza 
handirik hartu. Asko 
gustatzen zaigu San Nikolas 
eguneko boloa, urtero 
etortzen gara". 

ikEr 
BilBo

"Bilbotik etorri naiz eta asko 
gustatu zait San Nikolas 
eguneko boloa. Kantuan egin 
dugu lehenengo eta gero 
bultzada handiak egon dira 
goxokiak lortzeko; nahastea 
izan da. Hala ere, nik goxoki 
asko jaso ditut".  

Erdiko kaleko administrazioan 
zigilatu zuten kiniela. Guzti-
ra, 25 lagunek jo dute 15ekoa 
aste bukaerako kinielan. Ez 
da kiniela gaitza izan, ez da-e-
ta ezustekorik egon. Hiru 
taldek bakarrik irabazi dute 
etxetik kanpo eta lau berdin-
keta izan dira. 127.218 poltsi-
koratu ditu apustulariak.

Kinielan 15ekoa 
asmatuta, 127.218 euro 
banatu dira Arrasaten

J.b.  |  arrasate

Udal Gobernuak beste eredu bat 
landu gura du neguko solstizioa-
ren inguruko ospakizunetarako, 
Gabonetako apainketa barne, 
herritarren parte hartzearekin. 
Ibai Artek "toki adierazgarriene-
tan" Gabonetako apaingarriak 
jartzeko eskatu zuen eta Udalak 
erantzun dio "kontsumo erantzu-

lea eta gertuko merkataritza 
indartzeko proiektua" berria 
denez, osotasunean abian ezingo 
dela jarri. Horregatik, dendak 
apaintzea proposatu dio. 

Bestalde, EAJk neurria kri-
tikatu du: "Inorekin kontsultatu 
gabe eta erabakia justifikatu gabe, 
gehiengo absolutuaren erabilera 
eginez, erabaki dute".

Gabonetako apaingarriak: Udal Gobernua 
eredu berri batekin dabil; eta EAJ, haserre
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Pelukak eta ilea berreskuratzeko
sistema berri eta pertsonalizatua

ILE APAINDEGIA
Otalora Lizentziaduna 5

ARRASATE
Tel.: 943 79 12 74

Garagartza auzoa
Tel.: 943 79 76 58
ARRASATE

10 10
kilo euro

KIWI  EKOLOGIKOEN SALMENTA
Banaketa pertsonalizatua

B
adirudi ezin dela.   
Batzuetan, ezin da.  
Ezinezkoak… ezin, 
eta ezintasun horre-

tan ez aurrera ez atzera, 
desioari tinko eutsi arren, 
batzuetan ezin da.

Argumentu guztiak porro-
tera kondenatu bagenituen, 
ezin zelako behar zuen izan. 

Eta ezin bazuen izan, 
nahiago ez jakin! 

Horregatik estali genituen 
begiak, horregatik estali bela-
rriak. 

Egia da batzuetan, ezina 
ustea dela, eta usteak gaindi-
tu besterik ez direla behar, 
parez pare ditugun aukerak 
argiztatzeko. 

Inork, ezin duzula esate 
hutsak, ez du ezinezko dela 
bermatzen. Inoiz ahal ez iza-
nak, ez du inoiz ahalko ez 
duzula bermatzen. 

Aldiz, egia da batzuetan, 
zure ahalmen bakanak ez 
duela zerikusirik.

Eta, batzuetan… ezin da.
Agian burugogorregiak 

garelako, agian onartu beha-
rrekoak onartu ez ditugulako, 
agian nahi izandakoak bereha-
lakoan izatera ohituak gau-
delako… edo ez. 

Ezezkoak ez ditugu gus-
tuko!

Ezezkoek zapaldu gaitza-
kete, baina ezinezko denaren 
ilusioaren suntsipenak aurre-
ra egiteko motibazioaren garra 
eskaini diezaguke.

Eta oraingoan? Nork zehaz-
ten du ezinezko dena eta ez 
dena?

Zer arraio! Oraingoan 
posible da. Posible da, eta 
kito! (Badirudi). 

Ezinezko 
diruditenak

"Inoiz ahal ez 
izanak ez du inoiz 
ahalko ez duzula 
bermatzen"

n i r e  u s t e z

NErEA 
mAkAZAgA

emaitzak

iluna-ekaitz 3-4

fidel & discipulos-sonografos 3-11

mcawen-betrayer 6-5

iluntz-dublin 2-4

abokajarro-aston birra 7-4

Portaboleiros-iriztu 2-5

lasagabaster-aldatz 3-3

dribling atsedena

sailkaPena

  taldea P J

 1 dribling 12 4

 2 dublin 12 5

 3 aldatz 11 5

 4 iriztu 10 5

 5 sonografos 9 5

 6 abokajarro 9 4

 7 mcawen 9 5

 8 at. betrayer 6 5

 9 fidel&discipulos 6 4

 10 ekaitz 4 5

 11 lasagabaster 4 5

 12 iluntz 3 5

 13 aston birra 3 5

 14 iluna 3 4

 15 Portaboleiros 2.0 0 4

PartiDuak

abenduak 10, zaPatua

10:30 aldatz-iluna / lasagabaster

11:30 at. betrayer-lasagabaster / iluna

12:30 ekaitz-fidel & discipulos / betrayer

16:30 iluntz-Portaboleiros / antolakuntza

abenduak 11, domeka

11:30 mcawen-dublin / Dribling

12:30 sonografos-dribling / Dublin

aston birra atsedena

z a l D i b a r

arrasate herri eskola

Arrasate Herri Eskolak eta gurasoen elkarteak antolatuta, mendi irteera 
egin zuten joan den domekan, hilak 4. Irun aldean ibili ziren; Aiako 
parkearen barruan meatzarien tuneletan ibili ostean Erlaitz tontortxora 
joan ziren. Adierazi dutenez, egun osoko "plan ederra" izan zen: mendian 
bertan bazkaldu, jolas batzuekin ederto pasatu eta buelta Arrasatera. 
Guztira, 82 haur eta gurasok gozatu zuten egun ederraz. 

Arrasate 
Herri Eskolako
mendi irteera, 
giro ederrean

Maite Urtzelai margolariak 
pintura erakusketa irekiko 
du gaur Harresi aretoan. Aben-
duaren 19ra arte egongo da 
zabalik eta honakoa da ordu-
tegia: astelehenetik egubakoi-
tzera, 18:00etatik 20:00etara; 
zapatu eta jai egunetan, berriz, 
12:00etatik 14:00etara eta 18:00e-
tatik 20:00etara. 

Bestalde, Kulturateko 
klaustroan dagoen Xabi Ote-
ro argazkilariaren Oihan 
hegalean erakusketaz goza-
tzeko hiru egun falta dira. 
Izan ere, domekan, hilak 11, 
itxiko dute. Arratsaldez baka-
rrik dago zabalik, 17:30etik 
20:30era. 

Maite Urtzelaik 
erakusketa irekiko du 
gaur Harresi aretoan

JOkIN bErEZIArtuA  |  arrasate

Bero-bero egon zen batzarra. Ohi 
baino bazkide gehiago batu zen 
Kulturateko Jokin Zaitegi aretoan. 
Patxi de Andres presidentea buru 
duen zuzendaritza taldeak batzar 
zaila izan zuen, hasieratik: De 
Andres kontuak azaltzen hasi 
aurretik, Fernando Urangak 
–aurreko zuzendaritza taldeko 
kidea– galdetu zuen aurkeztu behar 
zituzten kontuak ea zuzendaritza 
talde osoak berresten zituen. Bada, 
zuzendaritzakoek ez zuten baiez-
korik eman, kontuon berri egunean 
bertan izan zuten-eta. 

De Andresek iazko galera eta 
irabazien kontua, 2011-2012ko 
aurrekontuak eta Mondra taber-
nako zenbakiak aurkeztu zituen 
(kontu guztiak, amaierako QR 
kodean). Bozketa egin eta bazkideek 
atzera bota zuten proposamena; 
Mondraren historian bigarren 
aldia da –lehena uztaileko batza-
rrean izan zen– bazkideek ez dituz-
tela kontuak onartzen. De Andre-
sek egungo egoera 2008-2009 den-
boralditik datorrela iradoki gura 
zuela ulertu zuten bazkideek: "Ez 
dugu onartuko kaka aurrekoei 
pasatzea". Asmo hori sutsuki uka-
tu zuen presidenteak.

batzordea osatzeko arazoak
Finean, bazkideek gardentasun 
falta egotzi zioten presidenteari, 
eta baita aurkeztutako zifrak arra-
zoitzen dituzten datuak ez izatea 
ere. Horren aurrean, zuzendari-
tzakoek kritiko agertu diren baz-
kideen asmoa zein ote zen galde-
tu zuten:  "Zentsura mozioa aur-
keztu behar al duzue?", galdetu 
zuen kide batek. Zentsura mozio-
rik ez, baina kontuak aztertzeko 
batzorde kudeatzaile bat sortu 
zen. Horretarako ez zen inor bolun-
tario aurkeztu eta horrek sutan 

jarri zituen zuzendaritzakoak. 
Azkenean, baina, lau pertsona 
aurkeztu ziren: Ainhoa Gallaste-
gi, Fernando Uranga, Arturo 
Nogueiras eta Lorenzo Gonzalez. 
Batzordeak De Andresen kudea-
keta aztertu ostean beste batzar 
bat egingo da, kontuak behin beti-
ko onartzen diren jakiteko. Ekai-
nean hauteskun-
deak egongo dira; 
ea orduan nork 
hartzen duen 
Mondraren gida-
ritza. 

Mondrako bazkideek ez dituzte 
presidentearen kontuak onartu
kontuak argitzeko batzordea osatu dute bazkideek; ekainean, hauteskundeak

Ohi baino bazkide gehiago izan zen asteleheneko batzarrean.  |   jokin Bereziartua
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O H a r r a k

lasai-tOkirEn luncha 
ErrEtiratuEnDakO
Aspaldiko ohiturari eutsiz, 
Lasai-Toki elkarteak herriko 
erretiratuendako luncha 
iragarri du zapaturako, 
abenduaren 8rako, 12:00etatik 
14:00etara.

amODiOzkO gutunEn 
lEhiakEta
Jardun euskara elkarteak 
antolatutako amodiozko 
gutunen lehiaketa 20. ekitaldira 
iritsiko da aurten. Lanak 
jasotzeko epea urtarrilaren 
7ra arte izango da zabalik eta 
lau sari banatuko dituzte: 
irabazleak 500 euro jasoko ditu; 
bigarren saria 250 euro izango 
da; bergarar onenarendako, 
150 euro; eta, azkenik, 26 urtetik 
azpiko onenak ere 150 euro 
eskuratuko ditu. Argibideak 
www. goiena.net/blogak/jardun 
webgunean edo 943 76 36 61 
zenbakian.

ODOl atEratzEa 
abEnDuarEn 14an
Urteko azken odol ateratzea 
Bergaran abenduaren 14an 
egingo dute, anbulatorioan, 
18:00etatik 20:30era. Lokal 
berriaren zain, hauxe argitu 
nahi dute odol emaileen ardu-
radunek: azkenaldian ez dute, 
lehen egiten zuten moduan, 
telefonozko deirik egiten emai-
leei abisatzeko, eta, beraz, 
herritarrei dei egiten diete 
etzi anbulatoriora joateko.

pOl-pOlEkO FEDEratu 
txartElak
2012ko federatu txartelak egiten 
hasi dira dagoeneko Pol-Poleko 
kideak Oxirondo azokako goiko 
solairuan daukaten bulegoan. 
Ordutegia hauxe da: astelehen, 
martitzen eta eguaztenetan, 
18:45etik 19:45era. Internetez 
ere egin daiteke, Pol-Polen 
webgunean: www.pol-pol.net.

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 telefonoan.

Urratsbat programaren barruan, 
norbere kontura lan egiteko sentsi- 
bilizatze eta motibatze hitzaldiak 
jaso dituzte Miguel Altunan. 75 bat 
lagunek hartu dute parte Debagoie- 
neko teknikari Rakel Garciak eman 
dako hitzaldietan. Ondoren 16 
orduko ikastaroa egiteko aukera 
izango dute. Jaurlaritzak subentzio 
natzen du, eta oinarrizko bideraga- 
rritasun planak egiten erakutsiko 
zaie. Negozioren bat martxan jar- 
tzeko ikastetxeko baliabide guztiak 
ere eskura izango lituzkete baita.

Lan 
mundurako
gertatzen

Bizikasi

Edu mENdIbIl  |  Bergara

Joan den asteko osoko bilkuran 
alderdi guztiek aho batez eraba-
kitakoaren arabera, babes ofizia-
leko 32 etxebizitza eraikiko dituz-
te Urteagan. 

Madura Etxegintza SL enpre-
sak eta Udalak aurreko agintaldian 
sinatu zuten hitzarmena. Bada, 
orduan adostutako 115 etxebizitza 
libreak eraikitzen ari dira orain-
dik; 24 etxebizitza tasatuen kasuan, 
berriz, zimentazio lanak aurrera 
doaz; eta hitzarmenean jasotako 
babes ofizialeko 128 etxebizitza 
64 etxeko bi fasetan egitea adostu 
zuten.

lau irtenarazte
Udalak eta Madurak sinatutako 
hitzarmenean jasotzen denez, bere 
garaian Urteagaren garapenerako 
aterarazitako –desalojatutako– lau 

etxebizitzen kasuan, babes ofizia-
len lehen fase horretan eman 
beharko die ostatu enpresa pro-
motoreak, Madurak.

Udaleko iturrien arabera, 
datozen asteotan aztertuko dituz-
te, udalbatzan, Urteagako etxebi-
zitza horietako bat eskuratzeko 
bete beharreko baldintzak. Edo-
zelan ere, Jaurlaritzako Etxebi-
zitza Sailaren araudira egokitu 
beharko dute. Aurreikuspenen 
arabera, baliteke izen-ematea 
urtarrilean hastea eta zozketa, 
berriz, otsail aldera izatea, nota-
rio aurrean.

Bada, zozketa egin eta gero 
hasiko dira Urteagako babes ofi-
zialeko etxebizitzak egiten. Hain 
zuzen, egiten ari diren etxebizitza 
tasatuei jarraituta eraikiko dituz-
te. Lehen faseko beste 32 etxeak 
egiteko geratuko dira, oraingoz.

Babes ofizialeko 
32 etxebizitza 
Urteagan

Bi urtean 32 etxebizitza bukatuta egotea espero dute.  |   e.m.

128 etxe egiteko asmoa daukate; 
lehen faseko zati bat bakarrik abian

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Irizar pasealekua 2 behea
943 76 59 54 BERGARA

TELEIXA
BILTEGIAK

Eraikuntza
materialak 

Telleria (Labegaraieta)
BERGARA

Tel.: 943 76 27 93

Iturgintza 
Berogintza

Aire egokitua
Konponketa

Salmenta

Arruriaga 11
686 943 918 Ibargarai 24. Bergara. Tel.: 943 76 70 29  
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ARRAINDEGIA

Fraiskozuri 6
BERGARA

Tel.: 943 76 56 62 

 

ile-apaindegia
edertze gela 

Masterreka 7
BERGARA

Tel.: 943 76 00 55 

ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

Urtarrilaren 7an Bilbon presoen eskubideen alde egingo den mani-
festaziorako bidean, LAB sindikatuko ordezkariek barau egingo 
dute astelehenean, hilaren 12, Udal Pilotalekuan. Elkarretaratzea 
ere egingo dute, 19:00etan, eta kanpin dendak egokituko dituzte 
gaua han igarotzeko. Bestalde, dei egin diete langile guztiei 12tik 
18ra lantokian presoen aldeko pegatina itsatsita eroateko. 

Euskal presoen eskubideen aldeko elkarretaratzea 
eta barau egingo du LAB sindikatuak astelehenean

Bihar, zapatua, DBHko ikasleei zuzendutako DJ jaialdia izango 
da Zabalotegi aretoan, 18:30etik 21:30era. 

Bestalde, dantzazaleendako Herrixa dantzan ekimeneko 
hileroko saioa izango da domekan, abenduaren 11n, Zabalotegin, 
18:00etan hasita. Aurreko saioetan jende ugari batu da. Patxi 
Monterok gidatuko du saioa. Parte hartu nahi dutenek ordu 
horretan Zabalotegira joan baino ez daukate.

Gaztetxoendako DJ emanaldia zapatuan eta 'Herrixa 
dantzan' ekimeneko saioa domekan Zabalotegin

Bergarako Trikitixa Batzordeak herriko trikitilarien egutegia 
kaleratuko du. Bada, batzordeak aditzera eman duenez, 2012. 
urteko egutegiak hamabi argazki batuko ditu, hilabete bakoitze-
ko bat. Egutegian parte hartzeko interesa dutenei dei egin die 
Bergarako Trikitixa Batzordeak. Kolaboratu nahi duten trikiti-
lariek ondoko helbide elektronikoan egin dezakete eskaera: 
btbatzordea@yahoo.com. 

Bergarako Trikitixa Batzordeak trikitilarien parte 
hartzea eskatu du 2012ko egutegia egiteko

E.m.  | Bergara

Aurten ere erakusleiho lehia-
keta deitu du Udalak eta aben-
duaren 13tik aurrera presta-
tuta egon beharko dute. Edo-
ze lan  ere ,  merkatar i t za 
establezimendu guztiak ain-
tzakotzat hartuko dituzte lehia-
ketan, aurrez izena eman beha-
rrik gabe.

Udaleko Kultura Zerbitzuak 
kaleratutako oinarrien arabe-
ra, erakusleihoetan, establezi-
menduan saltzen diren ohiko 
artikuluak agertu beharko dira, 
eta, sariak emateko orduan, 
besteak beste, publizitate-me-
zuaren imajinazioa, original-
tasuna, eraginkortasuna eta 
erakusleihoaren kalitatea har-
tuko ditu epaimahaiak kontuan. 
Gabonen ostera arte, urtarri-
laren 7ra arte, erakusleihoa 
prestatuta izatea eskatzen zaie 
herriko dendariei. Era berean, 
gorosti, goroldio, erratz eta 

izei naturala apaingarri moduan 
ez erabiltzea eskatzen dute 
antolatzaileek.

hiru sari
Kultura batzordeak, Bedelkar 
Bergarako merkatarien elkar-
teak eta Beart Bergarako arte 
elkarteak izendatutako pertso-
nek osatuko dute epaimahaia 
eta hiru sari banatuko dituzte: 
irabazleak 300 euro eta garai-
kurra eskuratuko ditu; bigarren 
sariarendako 250 euro eta garai-
kurra izango dira; eta, azkenik, 
hirugarren saria jasotzen due-
nak 200 euro eta garaikurra 
eramango ditu. 

Ohikoa den moduan, sari 
banaketa Gabonen atarian egin-
go dute; epaimahaiaren eraba-
kia aldaezina izango da eta 
abenduaren 21ean emango da 
aditzera, 15:00etan, kultura 
etxean.

Erakusleiho lehiaketa: hilaren 13rako 
erakusleihoek gertu egon behar dute
sari banaketa hilaren 21ean egino dute

E.m.  |  Bergara

Erregetxo plaza hesiz itxi dute 
Mariaren Lagundiko eraikin berria 
bezala ezagutzen dena eraisten 
hastear daudelako. Oraingoz, 
abenduaren 19ra arte, Ramon 
Oiartzabal kalean, aldi berean, 
noranzko bakarrean ibili behar-
ko dira ibilgailuak eta semaforo 
bidez zainduko dute zirkulazioa. 
Oinezkoek, bestalde, Mizpildi eta 
San Pedro kaleak, eta Mariaren 
Lagundiko eskailerak erabili 
beharko dituzte Zabalotegiko 
sarrera eta irteeratarako. 

Erregetxo plaza ez ezik, erai-
kinaren perimetro guztian jarri 
dituzte hesiak. Arduradunen 
arabera, 15 bat egun beharko 
dituzte Erregetxo plaza aurreko 
eraikina botatzeko. Esan bezala, 
abenduaren 19an hasiko dira 
eraikina botatzen.

aspaldiko proiektua
Ortubairko ordezkarien arabera, 
behin merkatu-ikerketa txiki bat 
egin ostean, udaberri aldera etxeak 
eraikitzen hasiko dira. Proiek-
tuaren arabera, 12 etxebizitza 
babes ofizialekoak izango dira; 
beste 13 tasatuak: eta 38 etxebi-
zitza libreak. Hasierako asmoa 
abuztuan eraikina botatzea zen, 
baina lanak atzeratzen joan dira, 
eta, azkenean, Gabonen atarian, 

hilaren 19an hasiko dira eraiste 
lanekin. Demoliciones Ryde enpre-
sak egingo ditu lanok. Eguaztenean 
sei langilek ziharduten han; lehen-
bizi, eraikina hustu eta zaborra 
sailkatu egin beharko dute, bir-
ziklatzera eramateko. Material 
piloa dauka ateratzeko.

Etxeak egiteko garairik one-
na izan ez arren, sustatzaileen 
arabera, dagoeneko hainbat jen-
dek azaldu du interesa, batez ere 
eraikina botako zutela konfirma-
tu denean. Mariaren Lagundiko 
eraikinaren lekuan etxeak egite-
ko proiektua aspaldikoa da, erai-
kina erosi zutela 11 urte betetzear 
baitira dagoeneko. Ortuibarrek 
eta Jabier Arregiren Lotzen enpre-
sek egingo dituzte etxebizitzok; 
lanak, esan bezala, udaberri par-
tean hasiko dituzte ziurrenik.

ibilbide luzeko aretoa
Mariaren Lagundiko eraikina 
1960ko hamarkadaren hasierakoa 
da; belaunaldi askok jaso dituzte 
eskolak han. 1990eko hamarka-
daren bukaeran utzi zion Maria-
ren Lagundiak eraikin berria 
erabiltzeari. Eraikineko ikuskizun 
aretoak ere aspaldi itxi zituen 
ateak. Makina bat antzerki, musi-
ka eta zine emanaldi izan dira 
hango aretoan 1970eko hamarka-
datik. Azkenetako emanaldia 
Oliver! izan zen; 1999ko udaberrian 
egin zuen Orfeoiak musika ikus-
kizun horren estreinaldia Maria-
ren Lagundiko aretoan. Ordutik 
ez zen aretoa erabiltzen. Edozelan 
ere, azken urteotan herriko hain-
bat taldek lokalak izan dituzte 
eraikinean.

Mariaren Lagundiko 'eraikin berria' 
abenduaren 19an hasiko dira botatzen
etxeak egiteko proiektua aspaldikoa da; udaberrian hasiko dira lanak

Eraikina hesiz inguratu dute, eraiste lanekin hasi baino lehen.  |  e.m.

Eraikina 1960ko hamarkadakoa da.

Datua

12 babes ofizialekoak, 13 
tasatuak eta 38 etxebizitza 
libreak izango dira.

63
etxeBizitza
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Oñatiko Margo Taldeko kideek 
elkartasun jardunaldia egin-
go dute hilaren 17an. Parro-
kiako Misio Taldeak Kolonbian 
duen proiekturako dirua batze-
ko, salmenta berezia egingo 
dute. Margolanak salgai ipi-
niko dituzte herriko plazako 
udaletxeko arkupeetan, 11:30e-
tik 14:00etara eta 18:00etatik 
20:00etara. 

Arrikrutz Oñatiko Kobak ziklo-kros 
taldeko ordezkariendako iritsi da 
denboraldiko lehen garaipena, 
kadete mailako Iker Alberdi lehe-
na izan zen-eta Lezaman. 12. izan 
zen Xabier Aiastui eta 14. Julen 
Umerez. Emakumezkoetan, Maider 
Usandizaga hirugarren, gazte mai-
lan Iker Arkauz 14., eta postu berean 
iritsi zen Aitor Umerez 23 urtez 
azpikoen kategorian.

Kadete mailako             
Iker Alberdi lehenengo 
Lezamako ziklo-krosean

Kolonbiarako dirua 
batzeko, margolanak 
salgai plazan

Azken hilabete hauetan 3.932 
zenbakidun loteria saltzen ari 
dira Antxintxiketan Kirol 
Elkarteko kideak. Loteria 
txartel horretan, baina, inpren-
tan egindako akats bat dago: 
letra txikiz idatzita jartzen 
du zozketa 2010/12/22an egin-
go dela, baina urtea gaizki 
dago: 2011n, aurten, egingo 
da zozketa.

Antxintxiketan KEren 
loterian inprenta akats 
bat dago, urtean

A.t.  |  oÑati

ULMA Taldeak, bere funda-
zioaren bitartez eta EESko 
2011ko programaren azken 
ekintza gisa, enpresako erre-
tiratuendako Yoga ikastaroa 
antolatu du urtea bukatzeko.

Ikastaroaren helburua da 
yogaren oinarrizko formazio 
teoriko eta praktikoa eskain-
tzea. Eta ikastaroa bi jardu-
nalditan emango dute, aben-
duaren 14an eta 15ean, ULMA 
Taldeko Zerbitzu Zentraletan, 
Garagaltza auzoko 51. zenba-
kian. 

Eskolak
Egun bakoitzean bi ordu izan-
go ditu eskolak: goizeko hama-
rretan hasiko dira, eta hama-
bietan bukatu. 

Lehenengo eskolan, erreti-
ratuek yogaren oinarrizko 
ezagutzak jasoko dituzte; yoga 
zer den ikasiko dute eta arnas-

ketaren garrantziaz jabetu ahal 
izango dira, besteak beste. 

Bigarren eskolan, berriz, 
erlaxatzeko jarrerak ikasi eta 
praktikatuko dituzte.

izena emateko
Jardunaldiotako parte-hartzai-
le kopurua mugatua izango da; 
beraz, komeni da ekintza hone-
tan interesatuta dauden ULMA 
Taldeko erretiratuek ahalik 
eta azkarren ematea izena.

Horretarako, interesa duten 
ULMA Taldeko erretiratuek 
bi bide izango dituzte: 943 25 
03 00 telefonora deitu beharko 
dute edo, bestela, fundación@
ulma.com helbidera mezua 
bidali beharko dute. Izena ema-
teko epea hilaren 13a, marti-
tzena, bukatuko da. Beraz, 
komenigarria da egun hori 
baino lehen izena ematea. Infor-
mazio gehiago www.ulmafun-
dazioa.com helbidean dago.

ULMAko erretiratuendako yoga 
ikastaroa antolatu dute
hilaren 14an eta 15ean egingo dira jardunaldiok AmAIA txINtxurrEtA  |  oÑati

Santa Lutzia eguna martitzenean 
den arren, Berezaoko auzotarrek 
merezi duten moduan ospatuko 
dituzte auzoko jaiak asteburu 
honetan. Gaur, egubakoitza, 
hasiko dira ekitaldiak eta dome-
kara bitartean ez dute atsedenik 
hartuko, askotariko ekintzaz 

betetako egitaraua prestatu 
dute-eta.

Egitaraua 
Gaur, egubakoitza, haurrendako 
txokolatea, jolasak eta poneyak 
egongo dira, 16:00etan hasita. 
Mus txapelketa, berriz, 21:00etan 
hasiko dute auzotarrek. Zapatuan 

auzo-afaria egingo dute auzoko 
elkartean, eta, guztira, 50 lagun 
inguru elkartuko direla esan 
digu Jose Mari Larrañagak, Bere-
zaoko auzo-alkateak. Afariari 
amaiera borobila emateko, ber-
tsolariak izango dira eta erro-
meria izango dute kantuan eta 
dantzan egiteko. Domekan, azke-
nik, meza nagusia egingo dute; 
parrokiako abesbatzak kantatu-
ko du, gainera, eta, horren ondo-
ren, luncha egongo da joaten 
diren guztiendako.

Berezao auzoko jaiak ospatuko 
dituzte aste bukaeran

AmAIA txINtxurrEtA  |  oÑati

Gabonak bertan ditugu, eta Oña-
tiko Udal Gobernuak buelta bat 
eman dio garai hauetan izaten 
den argiteria, apaingarri eta 
kontsumo arduragabeari. Horre-
tarako, energiaren eta baliabideen 
erabilera arduratsua batzeko 
egitasmoa jarri dute abian espa-
zio publikoak apaintzeko. Egi-

tasmo horretan, gainera, herri-
ko ikastetxeen laguntza izan 
dute: "Lehen Hezkuntzako eta 
DBHko ikasleekin material bir-
ziklatua erabilita herriko kale 
eta plazak apaintzea da gure 
asmoa", esan digu Leire Egañak, 
Ingurumen batzordeburuak. 
Beraz, Gabonetan beste itxura 
bat hartuko du herriak.

pinurik ez 
Herriko plazan, adibidez, ez 
dute pinurik jarriko. Horren 
ordez, plazan dauden magnoliak 
apainduko dituzte erabilitako 
CDekin eta plastikozko botile-
kin. Baita udaletxea ere. Eta 
apaingarri horiez gain, kontsu-
mo txikiko LED argiteria sis-
tema ere erabiliko dute. Gir-

landekin apainduko dituzte 
udaletxeko balkoiak, eta gir-
landa horiek, Gabon ostean ere, 
udaletxeko balkoietan uztea da 
asmoa. Kaleetan, aldiz, herriko 
ikasleek egindako apaingarriak 
jarriko dituzte.

Erabilitako cDak eta botilak 
Apaingarriak osatzeko erabilga-
rriak diren materialak aztertu 
dituzte, eta oinarriak hauek 
direla ohartu ziren: urtetik urte-
ra erabilgarriak izatea, euriare-
kiko eta haizearekiko erresis-
tenteak; iraunkortasunaren alde 
egitea, berrerabilpena bultzatu-
ta edota kontsumo txikiko LED 
argiak erabilita, eta erabilerra-
zak izatea.

Ezaugarri horiek kontuan 
hartuta aukeratu zituzten CDak 
eta plastikozko botilak. Bada, 
CDak herritar guztien kolabo-
razioarekin jaso nahi dituzte 
udal eraikinetan, eta plastikoz-
ko botilak herriko ostalarien 
laguntzarekin jasoko dituzte.

Oñatiko Udala enpresa baten 
bitartez egiten ari da egitasmoa, 
eta, apaingarriak lortzeaz gain, 
ikasleek ere gaiarekin kontzien-
tziatzea nahi dute; horretarako, 
ikastetxeetan aurkezpenak egin-
go dizkiete gaztetxoei. Apain-
garriak hilaren 12tik 16ra bitar-
tean egingo dituzte ikastetxee-
tan.

helburuak 
Egitasmoarekin lortu nahi dituz-
ten helburuak hauek dira: herri-
ko plaza apaintzeaz gain, ener-
giaren aurrezpena kontuan 
izatea eta materialaren berrera-
bilpena bultzatzea; Oñatiko ikas-
leen partaidetza izatea apainga-
rri horiek egiteko orduan eta 
herritarrengan eragitea. Apain-
garriak hilaren 19an jarriko 
dituzte herriko plazan eta gai-
nontzeko kaleetan.

udalak hartuko duen itxuraren fotomuntaia .  |   oÑatiko udala Plazako magnoliak modu horretan apainduko dituzte.  |   oÑatiko udala

Apaingarri iraunkorrak 
aurtengo Gabonetan
kontsumo arduragabeari aurre egiteko, erabilitako 
cdekin eta plastikozko botilekin apainduko dute herria

CD bilketa 
hilaren 12ra arte
Oñatiko udakak herritar 
guztien kolaborazioa 
eskatu du CDak batzeko. 
Hala, bakoitzak dituen CD 
erabiliak batu eta guztiak 
jasotzeko jarriko dituzten 
puntuetara eramatea 
eskertuko lukete. Puntuak 
udal eraikin bakoitzean jarri 
dituzte: udaletxeko eta 
kiroldegiko harreran, 
Ongizate Sozioekonomiako 
lokalean (Bidebarrietan), 
Euskaltegian, kultura 
etxean eta Komunikazio 
eraikinean (Olakuako 
dorrean). Jasotzera hilaren 
12an pasatuko dira.
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mIrArI AltubE  |  aretxaBaleta

Negurako gertatutako egitaraua 
banatu du Udalak egunotan eta 
musikak tarte handia du, ohiko 
ekitaldiekin batera. Musika ema-
naldirik interesgarrienak honakoak 
dira: Aretxabaletako akordeoi 
orkestraren emanaldia, hilaren 
17an; musika eskolako ikasleen 
Gabonetako kontzertua, hilaren 
20an; The Upper Room gospel tal-
de donostiarraren kontzertua, 
hilaren 28an; Aretxabaleta Abes-
batzaren emanaldia, hilaren 29an; 
eta Golden Apple Quartet taldea-
ren ikuskizuna (umeendako) hila-
ren 29an.

akats bi egitarauan 
Negu Kulturala egitarauan hiru 
akats daudela jakinarazi dute 
Kulturako ordezkariek, eta zuzen-
tzeko gomendatu: Aretxabaleta 
Abesbatzaren kontzertua aben-
duaren 29an da (ez 28an), parrokian; 
urtarrileko umeendako ikuskizu-
na, hilaren 3an (ez 2an) eta orain-
dik zehaztu barik dago zein izan-
go den. Eta Errege kabalgata, 
urtero legez, urtarrilaren 5ean 
izango da (18:30). 

zirku tailerra 
Umeek hiru ikuskizun izango 
dituzte abenduan: Maridomingi 
ipuin kontaketa hilaren 17an; Hator, 
hator… Olentzero dator! antzezla-
na, hilaren 23an; eta Zilarrezko 
txartela, hilaren 27an. 

Gainera, zirku tailerra izango 
dute abenduaren 26tik 30era bitar-
tean, 8 urtetik aurrerakoek (11:00
-12:30): monozikloan ibiltzen ika-
si, laranjekin malabarrak egin… 
Izena aurrez eman behar da Arku-
pen; prezioa 5 euro da.

Musikak tarte handia du 
Gabonetako egitarauan 
gospel, soul eta gabon doinuak izango dira nagusi

Aretxabaletako akordeoi orkestrako kideak, kontzertuan.  |   m.a.

H
oraciok Arrasateko 
ataleko iritzian esan 
zigunak poza ekarri 
dit, benetako poza. 

Mezu baikorrak gustatzen zaiz-
kit eta negu gordinean egonda 
ere, soinua atera eta esperantzaz 
beteko gaituen doinua aterako 
duenik ez zaigu falta.

Beldurrez bete gaituzte; 
dena galdu beharrean gaudela 
eta zerbait egin behar dugula 
entzun dugu. Dena den, hartzen 
ari diren neurriekin, betikoek 
gerrikoa estutu eta boteretsuek 
boterea pilatzen jarraitzen dute. 
Noiz arte horrela?

Aurreko belaunaldiak bai-
no txarrago biziko garela asko-
tan entzun dut, baina denontzat 
nahiko ondo bizitzeko balia-
bideak daudela uste dut. Urte 
gehiegi dira hazkundearen 
beharra lelotzat hartuta, gehia-
go eta gehiago behar dugula 
sinistuta gaudela: zenbat eta 
gehiago irabazi, orduan eta 
hobeto bizi garela, nork bere 
etxe eta kotxea behar ditugu-
la, etxe bakoitzean bi edo hiru 
kotxe bat baino hobeto, urtero 
arropa aldatu behar dugula 
eta berria izan behar dela… 
Zertarako hainbeste? 

Guk baino gutxiago dauka-
naren aurrean lotsa sentitzeko 
gaitasuna galdu dugu; bakoitzak 
daukaguna norberak irabazia 
dela eta gurea izateko eskubi-
de osoa daukagun ustea sendoa 
da; mundua, dena den, ez da 
mugagabea eta hori onartu 
beharra daukagu. Denontzat 
ez dago hainbeste eta dagoena 
hobeto banatu beharra dago. 
Gutxiagorekin bizi eta ez dau-
kanarekin elkarbanatzeko prest 
ez bagaude, ezer ez daukatenen 
artean amaitzeko arriskua gero 
eta handiagoa izango da.

Gehiago 
hobe?

"Nahiko ondo   
bizitzeko 
baliabideak 
daudela uste dut"

n i r e  u s t e z

OIEr  
EtxEbArrIA

O H a r r a k

sExualitatE tailErra
Sexuaren gainean jarduteko 
tailerra egingo dute gaztelekuan 
gaur (18:00). 12 urteko gazteei 
zuzenduta dago.

zinEma: 'amanEcEr' Eta 
'phinEas y FErb'
Crepúsculo sagan oinarritutako 
Amanecer filma emango dute 
gaur eta bihar (22:00), domekan 
(19:30) eta astelehenean (16:00).
Umeek Phineas eta Ferb pertso-

naia ezagunen abenturak izango 
dituzte bihar eta etzi (17:00).

pianO EmanalDia
Musika Eskolako ikasleek piano 
emanaldia egingo dute marti-
tzenean (18:00) Arkupen. 

biOEtika bErbagai
Mabel Marijuan EHUko irakas-
leak Historia de la ética aplicada 
a la relación clínica hitzaldia 
egingo du hilaren 14an (18:00).

m.A.  |  aretxaBaleta

Debagoieneko Espetxe Pastoral-
tzak Martuteneko espetxera 
(Donostia) produktuak bidaltze-
ko kanpaina jarri du abian. Astean 
dabiltza jasotzen –parrokiako 
sakristiara eraman behar dira 
mezaren ostean– eta azken egu-
na domeka izango da, hilak 11. 
Produktu horiekin opariak egin-
go dituzte gero, eta Gabon gauean 
presoen artean banatu.

Produktu hauek gura dituz-
te: barruko arropa berria (ema-
kume eta gizonendakoak); gal-
tzerdiak; txankletak (41 eta 45 
zenbaki artekoak); tabakoa eta 
metxeroak; telefonoko txartelak 
(Telefonicarenak eta pin barik); 
kartazalak eta seiluak; hagine-
tako eskuila; xanpua eta dutxa-
tzeko xaboia; desodorantea 
(barra); azazkalak moztekoa; 
pilak; eta turroi biguna.

Martuteneko espetxera bidaltzeko 
produktuak hilaren 11 arte jasoko dituzte

eguzkialde elkartea

Adolfo Etxebarria eta Felipe Arrese izan ziren garaile Eguzkialde 
elkarteko mus txapelketan (argazkian, Barrutia presidentearekin). 
Guztira, hamar bikotek jardun zuten norgehiagokan, eta Javi Valle eta 
Regino Merinori gailenduta jantzi zuten txapela irabazleek. Bi bikote 
horiek Eguzkialde ordezkatuko dute elkarte arteko mus txapelketan.

Etxebarria eta Arrese txapeldun

m.A.  |  aretxaBaleta

Herriko hainbat gurasok haurren 
hazkuntzan laguntzeko taldeak 
jarri gura dituzte abian Aretxa-
baletan, 0 eta 3 urte arteko umeak 
dituzten gurasoendako. Eta haz-
kuntza talde horiek zer diren 
argitzeko berbaldi bi antolatu 
dituzte. Zornotzako amatasunari 
laguntzeko zentroko arduradun 
Ana Bacigalupe aditua etorriko 
da; hona egunak: abenduaren 
16a, egubakoitza (18:30), eta 19a, 
astelehena (10:30). Arkupe kul-
tura etxeko bigarren solairuko 
aretoan elkartuko dira eta inte-
resa duen edonorendako izango 
dituzte zabalik ateak.

Hazkuntza taldeak zer diren argitzeko 
hitzaldi bi egingo dituzte datorren astean

m.A.  |  aretxaBaleta

Santa Luzia egunean, aben-
duak 13, 1921ean jaiotako 
bazkideak omenduko dituzte 
Basotxo erretiratuen elkar-
tean, aurten hamar lagun; 
zazpi emakume eta hiru gizon. 
Dantzariek agurtuko dituzte 
lehenengo (17:00) eta oparia 
jasoko dute gero; Basotxoko 
abestaldeak girotuko du eki-
taldia, eta bukatzeko, txoko-
late beroa hartuko dute tri-
kiti doinuek lagun eginda. 

mus eta tute txapelketak
Abenduaren 17an, ostera, tute 
eta mus txapelketak jokatuko 
dituzte; tutean goizean egingo 
dute (11:30) eta musean arra-
tsaldean (15:30). Gainera, par-
te-hartzaileek eta Basotxoko 
zuzendaritzako kideek elka-
rrekin bazkalduko dute.

Eta abenduaren 21ean ere 
badute ospakizuna Basotxon: 
opariz betetako 40 otzara zoz-
ketatuko dituzte lehenengo 
bazkideen artean, eta gero, 
merienda egin. 

Bestalde, hilaren 23an GSR 
zaharren egoitzara joango da 
Basotxoko abestaldea ema-
naldia egitera.

90 urteko 
hamar bazkide 
omenduko 
ditu Basotxok

Jostailu batzea
Bigarren eskuko jostailuak 
jasotzen dabiltza ludotekan 
eta Loramendi Elkartean. 
Astelehena da azken eguna, 
eta gero erakusketa egingo 
dute, hilaren 15ean eta 
16an, udaletxe zaharrean 
(17:00-19:00). Jasotako 
jostailu horiek Caritasi 
emango dizkiote.
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Ur-kontagailuen sistema 
berria jarriko dute abian
"irakurketa errazteko sistemak" herritarren 
parte-hartzea eskatzen duela esan dute

Herritar bat, ur-kontagailua irakurtzeko orria betetzen.  |   a. alkorta

Amuskak antolatutako Gabonetako sukaldaritza 
ikastaroan izena emateko epea bihar amaitzen da
Amuska elkarteak urtero antolatzen duen Gabonetako sukalda-
ritza ikastaroan izena emateko epea bihar amaitzen da. Ikastaroan 
hamabi lagun inguruk parte hartu ahal izango dutela azaldu 
dute antolatzaileek: "Izena ematen duten lehenengo hamabiak 
hartuko ditugu". Horretarako, izena emateko, interesatuek Eus-
kadiko Kutxan sartu beharko dute dirua: 00-44-85-0441021091. 
Dirua sartzen dutenean, Sukaldaritza izena eta dirua sartu 
duenaren izen-abizenak zehaztu beharko direla gaineratu du 
elkarteak. Ikastaroa abenduaren 13tik 15era egingo da, 18:00eta-
tik 20:00etara, erretiratuen etxean. Ikastaroa Maria Jesus de 
Miguel sukaldariak emango du.

goiena

Joan den zapatuan Euskararen Nazioarteko Eguna zela aprobetxatuz, 
egubakoitzean Luis Ezeiza Herri Ikastetxeko ikasleek, irakasleek eta 
gurasoek jaia egin zuten. Eguraldi txarragatik, baina, jaia Herriko 
Plazan egin ordez pilotalekuan egin zuten, eta ondo baino hobeto 
pasatu zuten guztiek. Izan ere, euskal dantzak egiteaz gainera, abestu 
ere egin zuten. Horren ondoren, 16:00 aldera, gaztaina-erreak jan 
zituzten.

Ikastetxeak 
euskararen 
alde egin du 

ASIEr AlkOrtA  |  eskoriatza

Udalak Jose Arana 13ko eraiki-
neko etxebizitza erostea eraba-
ki du, orain arteko herriko 
ondarea mantentzeko. "Jose 
Arana Fundazioak etxebizitza 
salgai jarri zuen, eta ez da eros-
lerik aurkeztu". Fundazioak 
336.000 euroko zorra dauka Uda-
larekin eta salmenta horrekin 
zor horren zati bat kitatu du. 
Udalak etxebizitza erosi eta gero, 
gainontzeko zorra mailegu bati 
esker ordainduko dio Fundazioak 
Udalari: "Horretarako, hitzar-
mena egin dugu".

Udaleko Gizarte eta Ogasun 
batzordeak Jose Arana Funda-
zioari laguntza eskaintzea azter-
tu du. "Laguntza bi modutara 
landu da: Jose Arana 13ko etxe-
bizitza erosita; eta gainerako 
zorra kitatzeko, fundazioak har-
tutako maileguari erantzuteko 
dirulaguntza onartuta".

Etxebizitza erosteko eraba-
kiari dagokionez, Udalak herri-
ko ondarea babestu nahi izan 
du. "Lehendik ere etxe horrek 
erabilera soziala izan du eta 
uste dugu ez dela komeni gal-
tzea".

Erabakiok urgentziazko ezohi-
ko bilkura baten onartu zituzten, 
aho batez. 

Erosketa egin ahal izateko, 
Udalak orain arte finantza deso-
rekari aurre egiteko zegoen diru 
poltsa erabiliko du. "Etxebizi-
tzaren erosketa koltxoi horren 
kontura egingo dugu", esan du 
alkateak.

Guztira, 170.000 euro kosta-
tuko zaio Udalari erosketa hori. 
"Gero, horri, eskrituren gastuak 
gehitu behar zaizkio, baina 1.200 
euro inguru dira horiek". 

gainontzeko zorra 
Etxebizitza saltzeaz gain, fun-
dazioak mailegu bat ere eskatu 
du. "Gainontzeko zorra kitatze-
ko fundazioak mailegua eskatu 
dio kreditu entitate bati. Hasie-
ra baten, fundazioak ez du ara-
zorik izango mailegu hori ordain-
tzeko. Horrela gertatuko ez balitz, 
Udalak kreditua ordaintzeko 
laguntza emango lioke".

Horretarako, Udalak Jose 
Arana Fundazioarekin hitzar-
mena formalizatu du. "Hitzarmen 
horretan, fundazioak hilero 
ordaindu beharreko kuota, orain 
arteko prebisioak eta bestelakoak 
jaso dira".

Txarrenean jarrita, hitzar-
mena tarteko, Udalak urtero 
24.000 euroko dirulaguntza eman 
beharko lioke fundazioari. "Hori, 
txarren-txarrenean jarrita", esan 
du Hercek.

Arana kaleko 13. zenbakiko eraikina; etxebizitza bakarra dago.  |   asier alkorta

Udalak Arana 
13ko etxebizitza 
erosi du
etxearen salementarekin, jose arana fundazioak 
udalarekin duen zorraren zati bat kitatu du

Esanak

"Etxebizitza 
mantentzen 
jarraitu behar 
dugu" 

b e ñ at  H e r C e   |   a l k at e a

A. AlkOrtA  |  eskoriatza

Ur-kontagailuen irakurketa erraz-
tuko duen sistema berria datorren 
astean jarriko dute abian. Berri-
kuntza ur-kontagailua etxe 
barruan duten atarietan egingo 
da, eta, horren bidez, fakturazioa 
"erraztu" egingo dela esan dute 
arduradunek. Dena den, sistemak 
etxeetako bizilagunen parte-har-
tzea eskatzen duela aurreratu 
dute: "Ur-kontagailuko irakur-
keta orri baten apuntatu behar-
ko dute bizilagunek".

Kontagailua etxe barruan 
duten atarietan, argazkian ikus-
ten diren moduko orriak jarriko 
dituzte. "Horrela, ur-kontagailua 
ikuskatzera datozenean, etxean 
ez bazaude, orri horretan bertan 
apuntatu ahal duzu kontagailua-
ren irakurketa". Sistema berria 
"erosoagoa" dela diote ardura-
dunek.

Sistema berria ezarrita, aben-
duaren 12an hasiko dira irakur-
ketak modu horretan egiten. 
Orduan, etxe barruan ur-konta-
gailua eduki eta orrian irakur-
keta apuntatu ez duten etxeeta-
tik bakarrik pasatuko direla 
aurreratu dute. 

informazioa webgunean 
Aldaketa horrekin, astelehenean 
etxean egon ez eta ur-kontagailua 
etxe barruan dutenek aukera 
izango dute kontagailuko ira-
kurketa orri baten idatzi eta etxe 
sarreran edo atarian lagatzeko. 
Orria atarian aurkitzen ez badu-
te, Udalak webgunean jarri du 
eta edornork inprima dezake. 

Berrikuntza hori "onerako" 
dela azaldu dute ur-kontagailu 
zerbitzua eramaten dutenek, eta, 
ondorioz, herritarrei parte har-
tzeko dei egin diete.
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Jose Luis Zabalo

ZAHAR BERRITZEAK: 

Fatxadak
  

Bainugela eta sukaldea  

Lokal komertzialak

Teilatuak

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

Joan den egubakoitzean jokatu zuten Mansok eta Alberdik 
Gipuzkoako Ezker Horma txapelketako laugarren jardunaldia. 
Usurbilgo Zubeldiari eta Arrutiri 35-25 irabazi zieten. Bada, 
partidu guztiak irabazita, finalerdietarako sailkatu dira Olalde-
ko pilotariak. Abenduaren 23an jokatuko dute finalerdia, partidu 
bakarrera, Antzuolan bertan.

Larruzko paleta jokalariak finalerdietarako 
sailkatu dira partidu guztiak irabazita 

Joan den aste bukaerako atsedenaldiaren ostean, aste bukaera 
honetan jokatuko du preferente mailako futbol taldeak 13. jar-
dunaldiko partidua. Ordizia izango du aurrean bihar, zapatua, 
Eztalan, 16:00etan. Antzuola laugarrena da sailkapenean, 20 
punturekin. Ordizia, berriz, bosgarren dago, antzuolarrengandik 
bi puntura.

Preferente mailako futbol taldeak etxean 
jokatuko du bihar Ordiziako taldearen kontra

Abenduaren 22an txistor-jana egingo dute erretiratuen elkartean 
eta izena eman beharra dago, arduradunek zenbat txistor erosi 
jakin dezaten. Abenduaren 14an eta 15ean eman beharko da 
izena erretiratuen tabernan. Bestalde, abenduaren 11, domeka, 
da karta-joko txapelketan izena emateko azken eguna. Abendua-
ren 13tik 16ra jokatuko da txapelketa.

Erretiratuen txistor-janean izena emateko epea 
zabalik egongo da abenduaren 14an eta 15ean

Bigarren urtez egon dira Bittor Arbulu antzuolarra eta Tomas 
Madinabeitia Kongon, irailean. Iaz, Kapiri herriraino ura kanali-
zatzeko lanetan aritu ziren. Aurten, berriz, herrian iturriak jartzea 
izan da asmoa, eta, horrez gain, ondoko herri batera ura eramatea. 
Proiektuaren gaineko xehetasunak emango dituzte abenduaren 
15ean, eguena, 18:30ean, Olaranen, Anelkarren eskutik.

Kongoko proiektuaren gaineko hitzaldia egingo 
dute Arbulu eta Madinabeitiak eguenean

U
rtetan espero genuen 
berria iritsi da: bide latz 
eta mingarriei amaiera 
emanez ETAk biolentzia 

armatuaren amaiera iragarri du, 
Aieteko itunaren lehen eskaki-
zunarekin bat eginez.

Zenbat hildako eta zauritu, 
zenbat zauri eta malko, zenbat 
errepresio eta tortura, zenbat 
iraultza zerga eta xantaia, zenbat 

txikizio, zenbat preso eta ihesla-
ri, zenbat giza-eskubide urratuak, 
zenbat haserre eta gorroto, zenbat 
kilometro maltzur urrutiko kar-
tzeletara, zenbat bahiketa... Zein 
atera da garaile ibilbide mingarri 
honetan? Ez al gara denok gal-
tzaile izan eta biktimak neurri 
desberdinetan? Hortxe gordin-
gordinean lehen ikasgaia, gerta-
turikoa berriro gerta ez dadin.

Indarkeriaren amaierako 
lehen pausoa emana dagoenez, 

konponbiderako urratsak ema-
teko garaia da. Lehenik, ezinbes-
teko eta premiazkoa da  Sorturen 
legalizazioa. Beharrezko dira 
presoen inguruko neurri esku-
zabalak ere, beraien eskubide 
guztiak errespetatuz, eta batez 
ere biktima guztiei gertutasuna 
eta babesa eskaintzea. Baita irten-
bide politiko berriei ateak ireki-
tzea eta berradiskidetzerako 
pausoak ematea ere.

Eskertu nahi nituzke bake-
rantz egindako ahalegin guztiak, 
Brian Currinen taldeak egindako 
lan paregabea, eta alderdi eta 
erakunde desberdinen lan isila. 
Esperantzaren bidetik, konpon-
bide garaira iritsi gara, eta, ger-
taturikoa ahaztu gabe, etorkizu-
nari aurre egin behar diogu.

Konponbide 
garaia

FErNANdO 
lEtE

n i r e  u s t e z

"gertaturikoa 
ahaztu gabe, 
etorkizunari aurre 
egin behar diogu"

O H a r r a k

FutbOla
Kadeteen 1. mailako futbol 
taldeak Arrasaten jokatuko 
du bihar, zapatua, 11:00etan, 
Mojategin. Joan den aste 
bukaeran 0-3 galdu zuten 
etxean Antzuolako mutilek 
Eibartarrak taldearen kontra. 
Sailkapenean azkenak dira 
antzuolarrak, hiru punturekin. 
Bihar aurrean izango duten 
Arrasateko taldea, berriz, 
bigarren dago sailkapenean, 
23 punturekin. Infantil mai-
lako zortziko futboleko taldeak, 
berriz, atsedenaldia izan zuen 
joan den aste bukaeran eta 
bihar, zapatua, jokatuko du 
7. jardunaldiko partidua 
Juventudes de Americaren 
kontra, 14:00etan, Donostiako 
Cesar Benito futbol zelaian. 
Antzuolako taldea bigarren 
dago, 13 punturekin; Juven-
tudes de America, berriz, 
bosgarren, 9 punturekin.

pilOta
Manex Balerdik 2-0 (8-2 eta 
8-1) galdu zuen Lazkaoko pilo-
tariaren aurka aste bukaeran. 
Ondorioz, final-zortzirenetan 
kanporatua izan da Olaldeko 
pilotaria.

atEz atEkO batzOrDEa
Atez atekoaren hurrengo 
jarraipen batzordea abendua-
ren 14an, eguaztena, izango 
da, Olaranen, 18:30ean.

uSOA AgIrrE  |  antzuola

Joan den urriaren 20an egin zuen  
urteko batzar orokorra Pausoka 
guraso elkarteak eta bertan era-
baki zituzten bi urterako sei kide 
berri, baita presidente berria ere. 
Josu Ormazabalek hartu berri 
du kargu hori eta elkartearen 
asmoez aritu gara harekin.
kide berriak dituzue orain elkar-
tean.
Urrian egindako urteko batzarrean 
sei kidek laga zuten elkartea eta 
beste sei sartu ziren: Pedro Itur-
be, Aitor Azkarate, Aitziber Iztue-
ta, Olatz Lezeta, Maite Aristi eta 
Ander Murgiondo. Bigarren urtea 
egingo dugu Agurtzane Ollokie-
gik, Jon Legorburuk, Carlos 
Sebalek, Ainhoa Berezibarrek, 
Gurutz Zabalok eta nik neuk. 
Hamabi kide gaude eta sei lan-
talde ditugu; bi lagunek parte 
hartzen dute lantalde bakoi-
tzean.
Ikasturte honetarako ze ekintza 
dituzue esku artean?
Badaude ekintza batzuk urterokoak 
direnak: Santo Tomas egunerako 

txistorra gertatzea, Gabon egune-
ko Olentzeroren kalejira, Inaute-
rietan torradak eta txokolatea 
gertatzea eta Antzuolako jaietako 
eguenean bazkaria prestatzea. 
Horrez gain, kurtsoan zehar lehen 
sorospeneko eskola antolatuko 

dugu 6. mailakoendako eta igeri
-ikastaroa egingo dute 2., 3. eta 4. 
mailetakoek maiatzean. Hiru aste-
ko ikastaroa izango da eta aurten 
Bergaran egingo dute. Bestalde, 
hitzaldiak egiteko asmoa ere badu-
gu. Haurreskolan psikopedago-
giaren gaineko hitzaldiak egiten 
ari dira eta eskolako guraso guz-
tiendako nahi dugu gai horren 
gaineko hitzaldia antolatu.
Eskola kirolean ere gurasoak aritzen 
dira entrenatzaile lanetan. 
Entrenatzaile lanetan ari diren 
gurasoak boluntarioak dira; gela 
bakoitzeko gurasoei egiten zaie 
deia parte hartzeko.
Jangelako janariaren gaineko kez-
ka ere azaldu zenuten.
Jangelan eskaintzen diren jator-
duetan ahal dela bertako produk-
tuak erabiltzeko eskaera egin 
genuen Hezkuntza Sailean. Bai-
na oraindik ez digute horren 
gainean ezer erantzun. Guraso 
batzuek kezka azaldu zuten eta 
galdeketa egin zen gainerako 
gurasoen artean. Kezka zabalagoa 
zela jakinda egin zen eskaria.
Eskola txiki geratzen ari dela ere 
aipatu izan duzue.
Bai. Urteotako jaiotza-tasei begi-
ratuz gero, ikusten da bi urte 
barru ez direla ume guztiak sar-
tuko eskolan. Pausokak, eskolak 
eta udalak osatzen duten herri-
ko eskola kontseiluak egina du 
eskaera Eusko Jaurlaritzan esko-
la handitzeko. Horretarako beha-
rra ikusten dute Jaurlaritzan, 
baina datorren ikasturtean ere 
horrela jarraitu beharko dugu, 
orain daukagun eraikinean.

Josu Ormazabal, eskolako gela baten.  |   usoa agirre

josu ormazabal | Pausokako presidentea

"Jaiotza-tasa ikusita, 
eskola txiki geratu da" 
urriaren 20an berritu zuten pausoka guraso elkartea, eta sei kide berri daude

"badaude ekintzak 
urterokoak direnak: 
Santo tomas, 
Olentzero..."
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J.b.  |  aramaio

Aramaioko Ondarea Berresku-
ratzeko Taldeak (AOBT) anto-
latuta, 36ko gerrak Aramaion  
izan zituen ondorioak ezagutze-
ra emateko erakusketa egongo 
da abenduaren 16tik 18ra. Sas-
tiñan irekiko dute eta Intxorta 
1937 kultura elkarteak utzitako 
Aramaioko argazkiak erakutsi-
ko dituzte, besteak beste. Anto-
latzaileen helburua emateaz 
gain informazioa jasotzea ere 
bada. Izan ere, Espainiako gerrak 
Aramaion izan zuen eragina 
aztertzeko herritarrez osatutako 
lantalde bat osatu gura dute. 

aurkezpen ekitaldi berezia 
Esandako moduan, abenduaren 
16an irekiko dute erakusketa, 
19:30ak aldera. Aurkezpen eki-
taldi berezia egingo dute: Manex 
Agirre eta Jokin Labayen ber-
tsolariek agur bertso bat abes-
tuko dute eta gero Eneko Bar-
berena literatur sortzaile arra-
satearrak gaiarekin zerikusi 
zuzena duen testu bat irakurri-
ko du. 

Amaitzeko, Espainiako 
Gerraren gainean Joseba Tapia 
musikari ospetsuak idatzitako 
bertso batzuk abestuko dituzte 
Labayen eta Agirrek. 

Espainiako gerrak Aramaion izan 
zituen ondorioak ezagutzera 
emateko, erakusketa hilaren 16an 

Murugaingo indusketen harira antolatu du erakusketa AOBTk.  |   artxiBoa

Joan den egubakoitzeko oso-
ko bilkuran, Aramaioko Uda-
lak emakumeen kontrako 
indarkeriaren aurkako mozioa 
onartu zuen. Hala, Udalak 
konpromisoa hartzen du bere 
eskumenen esparruan eta 
indarreko legeria aplikatuz, 
emakumeenganako indarke-
riaren aurkako udal politika 
"aktibo, osoa eta koordinatua" 
garatzeko, hitzetik ekintzeta-
ra pasatuta. 

Horregatik, ikur ofiziala 
den puntu morea udaletxeko 
balkoian jarriko dute. 

Emakumeen kontrako 
indarkeriaren aurka, 
udal politika "aktiboa"

Euskararen Nazioarteko Egu-
naren bueltan euskararen 
aldeko jarrera berretsi zuen 
Udalak, azken bilkuran mozio 
bat onartuta. Zerbitzu publi-
koak eskaintzen dituzten lan-
gileen euskalduntzea berma-
tzeko Udalaren esku dagoen 
guztia egiteko konpromisoa 
onartu zuen udalbatzak. Horrez 
gain, udal langileen lehen hitza 
eta barne funtzionamendua 
euskaraz izateko lanean segi-
tuko dute. Euskaraz bizi iza-
teko eskubidea bermatu gura 
diete aramaioarrei.  

Euskararen aldeko 
konpromisoa berretsi 
du Udalak

J.b.  |  aramaio

Gabonak ate joka ditugula-eta, 
Bizente Goikoetxea abesbatzak 
agenda lepo beteta izango du 
datozen egunotan. Domeka hone-
tan, abenduak 11, Gabonetako 
kontzertua eskainiko dute elizan, 
mezaren ostean. 

Bittor Kortabarria abesbatza-
ko presidenteak jakinarazi due-
nez, 12:30 aldera hasiko da kon-
tzertua eta honako kantu hauek 
abestuko dituzte: Aleluia (Rosa 
Vernans), Gurea da (Sabin Sala-
berri), Gabiltzan kalez kale (Pablo 
Sorozabal), Txanton Piperri (B. 
Zapirain). Eta, noski, Gabon kan-
tuak ere ez dira falta izango: Oi 
Betlehen, Oh luz de Dios, Haur 
eder baten bila, Irten ezazu, Glo-

ria In Excelsis Deo, Birgina Mai-
te eta amaitzeko, Haurtxo maite. 
Arrasate Musikaleko txistulari 
talde baten laguntza izango dute. 
Abesbatzako kideek gonbidape-
na luzatu die aramaioar guztiei 
kontzertura joateko: "Etorri 
Gabon kantu batzuk eta beste 
mota bateko abesti alai batzuk 
entzutera". 

hilaren 18an, arrasaten 
Domekako emanaldiaz gain, dato-
rren abenduaren 18an Arrasaten 
egingo dute kontzertua, San 
Andres auzoan. 

Egun horretako abestien erre-
pertorioa domekakoaren antzekoa 
izango dela iragarri du Kortaba-
rriak. 

Bizente Goikoetxearen Gabonetako 
kontzertua domekan, meza ostean

Bizente Goikoetxea abesbatzakoak, duela gutxi egindako entsegu baten.  |   j.B.

J.b.  |  aramaio

Orixol mendizale elkarteak 
abian jarri ditu 2012ko fede-
ratu txartelak. Orain arte 
federatu ez denak Orixol elkar-
teko kideekin egon behar du 
abenduaren 18a baino lehen, 
edo, bestela, mezua bidali 
dezake orixolme@hotmail.com 
helbide elektronikora. 

Helbide horretan edo Ori-
xol mendizale elkarteko ordez-
kariekin egonda Euskal Men-
di Federazioko 2012ko tarifen 
berri izateko aukera ere bada-
go. Bestalde, iaz izena eman 
zuten bazkideei eta federatuei 
aurrez emandako kontu 
korronte zenbakitik kobratu-
ko diete 2012ko kuota, aben-
duaren 18a baino lehen kon-
trakorik esaten ez badute. 

bazkide kanpaina berria
Bestalde, bazkide kanpaina 
berriarekin ere hasi dira 
Orixoleko arduradunak. Urte-
ko kuota hamar euro da 
–haurrek bost euro–, eta baz-
kide egiten direnek hainbat 
irteeretan deskontuez goza-
tzeko eta Orixol elkartearen 
materiala jasotzeko aukera 
izango dute. 

Zabalik dago 
Orixolen 
federatzeko 
aukera

JOkIN bErEZIArtuA  |  aramaio

Aramailur aurrera doa. Ia urte-
bete pasa da dagoeneko Aramaio-
ko kontsumo taldea martxan jarri 
zenetik. Ia urtebete martitzenero 
19:00etan udaletxeko arkupean 
elkartu eta Aramaioko bertako 
barazki ekologikoez osatutako 
otzarak jasotzen. 

Bada, esperientzia egonkortu 
ostean, taldea handitzeko moduan 
daude orain eta ateak zabaldu 
gura dizkiete kontsumo taldeko 
kide izan gura duten guztiei: "Zuk 
ere produktu osasungarriak nahi 
badituzu eta kontsumitzeko era 
arduratsuagoaren bila bazabiltza, 
hurbildu edozein martitzenetan 
udaletxeko arkupera eta infor-
matu". 

Kontsumo taldearen gainean 
informazioa jasotzeko beste modu 
bat da aramailurtaldea@gmail.
com helbide elektronikora mezua 
bidaltzea. Interesatuek urtea 
amaitu aurretik, abenduaren 31a 
baino lehen, egin beharko dute 
eskaera. 

baldintza aipagarririk ez
Mikel Oceja kontsumo taldeko 
presidentearen arabera, 2012ra 
begira 11 kide egongo dira Ara-
mailur taldean. Taldea hedatzea 
unea heldu dela uste du Ocejak, 
baina asmoa ez da izugarri han-
ditzea, eskaintza ere mugatua 
delako: "11 kide gara eta 20 bat
-edo izatea gura dugu". 

Eta zergatik egin Aramailur 
taldeko kide? Honela azaldu digu: 
"Esperientzia posible dela froga-
tu dugu eta bertako ekoizleenda-
ko irteera bat ere bada. Gainera, 
Aramaion gero eta denda gutxia-
go daude produktuak erosteko 
eta gurea kontuan hartzeko bes-
te irteera bat da, bertako produk-
tuak kontsumitzeko modu ardu-
ratsua". Egun barazkiak dira 
nagusi, baina haragia, arrautzak, 
esnea eta gazta ere sartzen da 
martitzeneroko saskian. 

Ez dago baldintza aipagarririk 
kontsumo taldeko kide egiteko. 
Egokiena da martitzenean 19:00e-
tan udaletxeko arkupera joan eta 
funtzionamenduaren berri ber-
tatik bertara izatea.

Kontsumo taldekoak martitzenero elkartzen dira udaletxe azpian.  |   j.B.

Aramailur kontsumo 
taldea, handitzeko gertu
ia urtebeteko jardunaren ostean, jende berria hartzeko 
gertu daude; 11 dira eta 20 bat izatea gura dute

Esanak

"Esperientzia 
posible dela 
frogatu dugu, 
irteera bat da"

m i k e l  o C e j a   |   P r e s i d e n t e a
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lEintz gatzaga

mIrArI AltubE  |  leintz gatzaga

Orain dela hilabete batzuk iraga-
rri zuten abendurako bukatuko 
zituztela Gatzagaingo ur deposi-
tuaren lanak, eta Udaleko Hiri-
gintza Saileko kideek argitu dute 
bide onetik doazela lan horiek. 
Azken ukituak egiten dabiltza 
egunotan, eta lanak egin eta hodiak 
sartzeko apurtutako bazterrak 

egokitzen: bideak konpondu, 
zelaiak txukundu, ur depositua 
margotu… 

gaztainuzketarako ura
Dagoeneko hainbat proba egin 
dituzte urarekin deposituan ber-
tan, dena bukaerarako utzi barik, 
eta laster bukatutzat emateko 
moduan egongo da eraikitze lan 

hori. "Orain, ponpak jarri eta ur 
depositua konektatzea bakarrik 
geratzen da", jakinarazi dute. 
Ponpa horien bitartez herria urez 
hornitzen duen depositutik igoko 
dute ura Gatzagaineraino. 

Lan horiek guztiak egindakoan, 
depositu berritik Gaztainuzketa-
ko mendi etxeetara ura eroateko 
hodiak sartuko dituzte. "Epe motze-
ra" egiteko asmoa du Udalak; 
Goierri auzora doan lotunea egi-
teko, ostera, aurretik dirulagun-
tzak lortu beharko dituztela jaki-
narazi dute. 

Ponpak jartzea falta da ur depositu 
berriaren lanak bukatzeko

m.A.  |  leintz gatzaga

Bularreko minbizia goiz antze-
mateak duen garrantziaren 
gainean berbaldia egingo dute 
martitzenean, hilak 13, kultura 
etxean (18:00). Bularreko eta 
ginekologiako minbizia duten 
emakumeen Gipuzkoako elkar-
te Katxalinek antolatu du, eta 
emakume guztiendako dela 
interesgarria azaldu.

Berbaldia Donostiako Ins-
titutu Onkologikoko mediku 
Arrate Plazaolak egingo du; 
izan ere, hark uste du informa-
zioa zabaltzea ezinbestekoa dela 
prebentziorako.

Gai hauek landuko ditu, 
besteak beste: bularreko min-
biziaren arrazoiak; azterketek 
duten garrantzia; tratamenduak; 
prebentzioa…

Bularreko minbiziaren gainean 
berbaldia egingo dute martitzenean

ElgEta

Urriak 2011ko langabezia datu onenak utzi zizkigun, baina joera 
hori ez da denbora luzerako izan. Nahiz eta 2011n datu txarragoak 
ezagutu izan ditugun, azaroak 40 langabe eta%8,13ko langabezia
-tasa utzi digu. Urrian langabeak 31 ziren eta langabezia-tasa 
%6,30. Debagoieneko langabezia datuekin alderatuta –%9,58– 
hobetoxeago gaude, baina oso gertu gabiltza.

Urriko langabezia jaitsierak ez du askorik iraun: 
azaroan, aurreko langabezia mailara itzuli gara 

Udalak itxi du Bergarako saskibaloi sailarekin aurreko agintal-
di amaieratik lantzen ari zen hitzarmena. Adostutakoa da hilean 
behin gaztetxoendako saskibaloi saio ireki bat egitea –dagoene-
ko bi egin dira– eta, ahal den neurrian, Elgetan saskibaloi torneo 
txiki bat antolatzea. Horren trukean Elgetako Udalak 400 euroko 
dirulaguntza emango dio Bergarako saskibaloi sailari.

Elgetako Udala gustura Bergarako saskibaloi 
sailarekin itxi duen akordioarekin

Hodeien azpitik azken diskoa aurkeztera dator oñatiarra eta 
domekan, abenduak 11, antzokian izango da, 19:00etan hasiko 
den kontzertuan. Aurretik, baina, Joseba Irazoki beratarraren 
musika entzuteko aukera izango dugu. Hain zuzen, Ordorikari 
txanda eman aurretik, Irazokik ordu erdiko saioa egingo du. 
Sarrerak salgai daude dagoeneko. 

Ruper Ordorika Espaloia kafe antzokian izango da 
domekan, eta aurretik Joseba Irazokik joko du

Herenegun Ikusi Makusi taldekoen antzezlana ikusi zuten herri-
ko erretiratuek antzokian. Bada, astelehenean bingoa egingo 
dute Ozkarbi elkartean, 17:00etan hasita, eta eguaztenean, hilak 
14, Bergarako Alai taldearen emanaldia izango dute, 18:00etan. 
Barikuan, azkenik, erretiratuendako luncha egingo dute.

Xalbadorpe erretiratu elkarteak antolatuta bingoa 
egingo dute astelehenean, abenduak 12, Ozkarbin

l.Z.  |  elgeta

Udala hasita dago 2012ko aurre-
kontua lantzen. Azaroan eginda-
ko osoko bilkuran Oxel Erostar-
be alkateak adierazi zuen zirri-
borro bat dagoeneko mahai 
gainean dutela. Gainerako zine-
gotziei zirriborro hori aztertzeko 
eskatu zien eta lan hori pare bat 
asteko epean egiteko premia azpi-
marratu zuen. 

Erostarbek urtea amaitu ordu-
ko onartu gura du 2012ko aurre-
kontua eta zirriborro horretan 
jasota dauden diru sailak batzor-
deburu guztiekin aztertu gura 
dituela esan zuen. Hala, lan bile-
rak egiteko asmoa agertu zuen. 

bilduk batzarra gaur 
2012ko aurrekontua dela-eta Elge-
tako Bilduk batzar informatzaile 
batera deitu ditu herritarrak. 
Batzar hori gaur, barikua, aben-
duak 9, egingo dute, udaletxean, 
19:00etan.

Egindako deialdian Elgetako 
Bilduk azaldu du asmoa dela 
batzar horretan herritarrei azal-
penak ematea eta elgetarren iri-
tziak jasotzea. Laster onartu 
beharko den 2012ko aurrekontua 
dela-eta hainbat erabaki hartu 
beharko dira eta Elgetako Bilduk 
erabaki horiek ahal den herritar 
gehienekin konpartitu gura 
ditu.

2012ko aurrekontuaren nondik 
norakoak aztertzen hasiak dira

l.Z.  |  elgeta

Bihar, zapatua, jokatuko da 
Gabonetako bolo txapelketa-
ko lehenengo jardunaldia. 
23:00etan dute hitzordua herri-
ko bolariek Bolatoki tabernan. 
Sariak egongo dira bolari 
onenendako. Batutako dirua-
ren %35 onenarendako, %25 
bigarrenarendako eta %15 
hirugarrenarendako.

Txapelketako bigarren 
jardunaldia hurrengo zapa-
tuan, hilak 17, jokatuko da. 
Kasu horretan, sari berezia 
ere egongo da: erregulartasun 
saria, hain zuzen ere.

Gabonetako bolo 
txapelketa bihar  
eta hilaren 17an

lArrAItZ ZEbErIO  |  elgeta

Bolo-bolo dabil kalean Espaloia 
kafe antzokia itxi egingo dela. 
"Ez da egia", adierazi dute ardu-
radunek, "ostalaritza kudeaketaz 
arduratuko den talde gogotsu  
baten bila gabiltza". 

Azaldu dutenez, urtarrilaren 
2tik aurrera ez dira Espaloiko 
lan-bazkide izango azken urteotan 
ostalaritza arloarekin lotuta ibi-
li diren Gorka Arizmendiarrieta 
eta Garbiñe Ormaetxea. "Eraba-
kitzeko dago tabernarekin eta 
sukaldearekin zer egingo dugun, 
baina kultura jarduerak aurrera 
egingo du", ziurtatu dute.  

lankide berri bila 
Espaloia hausnarketa prozesu 
batean sartuta dagoela iragarri 
dute arduradunek; ziklo berri 
baten atarian. Lehen pausoa izan 
da Goibeko elkarteko bazkideekin 
batzarra egitea. Han azaldutako 
moduan ixtea azken aukera litza-
ke, eta momentuz oso urrun 
ikusten dute aukera hori. "Espa-
loiaren etorkizuna ezin da beltz 
marraztu. Ostalaritzari lotuen 
dagoen zerbitzuak jende berria 
behar du; haize freskoa ekono-
mikoki bideragarria den proiek-
tuari gogoz heltzeko". 

ziklo berri baten atarian 
Zazpi urteko ibilbidea egin du 
kafe antzokiak eta gertu jarrai-
tuko dute aurrerantzean ere 
Arizmendiarrietak eta Ormae-
txeak. "Gerturatu zaigu jendea 
ia zertan lagundu dezakeen gal-
detzera eta hori oso positibotzat 

hartzen dugu", esan du Goibeko 
euskara elkarteko presidente 
Iban Arantzabalek. "Erakutsi 
dugu herri txiki batean kafe 
antzoki bat posible dela, kultura 
kalitatez egin daitekeela, eta ira-
bazle zuzenena herritarra izanik 
proiektua bideragarria dela".

Espaloia itxi egingo 
da?
Ezin dugu afirmatu. 
esperantza da aurre-
ra egitea. Beste kon-
t u  b a t  d a  j e n d e 
berriak eraman leza-
keen aurrera.
Ostalaritzarik gabe-
ko antzokia ez da 
posible?
posiblea bada, baina 
ez da modurik onena. ostalaritza 
eta kultura jarduna batera plan-
teatuta eraginkorragoak gara 
helburuak lortzeko.

kultura arloa ondo 
doa?
igarri dugu jaitsiera 
txiki bat, baina ingu-
r u k o  a n t z o k i e n 
datuekin konparatuz 
jendeak erantzun 
egiten du.
Zazpi urteotako 
balorazioa?
guztiz positiboa. 
erakutsi dugu herri 

txiki batean kafe antzoki bat posi-
ble dela; irabazle zuzenena herri-
tarra izanik proiektua bideragarria 
dela.

Arantzabal. | arizmendiarrieta

"Etorri zaigu jendea galdetzera eta 
oso positibotzat hartzen dugu"

iban arantzabal | goiBeko elkarteko presidentea

Ostalaritza arloaz arduratzeko 
jende berria behar da Espaloian
ziklo berri batek zer emango duen zain, kultura jarduerak aurrera egingo du

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

azken emaitzak
ibai etxaniz - Jon irazabal / sergio bouzas - koldo erostarbe 17-22
antxoka etxabe - igor irazabal / mikel ormaetxea - garikoitz arrazola  18-22
satur ramos - mikel arkarazo / alex arantzabal - iñaki izagirre 07-22
iker irazabal - diego Cantabrana / ibon untzetabarrenetxea - mikel beretxinaga 18-22
odei zenitagoia - andoni elortza / oskar askasibar - haritz gallastegi 22-17
iban retolaza - Jabier larrañaga / oskar sarasua - iñaki olaortua 22-16
asier morales - koldo goenaga / satur ramos - mikel arkarazo 22-07

barikukO PartiDuak, 20:00etan
Pello larrea - mikel elkoro / alex arantzabal- iñaki izagirre
odei zenitagoia- andoni elortza / iker irazabal-diego Cantabrana
ibai etxaniz-Jon irazabal / mikel ormaetxea- gari arrazola
antxoka etxabe-igor irazabal / ibon untzetabarrenetxea-mikel beretxinaga

DOmekakO PartiDuak, 11:30ean
iban retolaza-Javier larrañaga / sergio bouzas-koldo erostarbe
oskar askasibar-haritz gallastegi / oskar sarasua-etor garate
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FutbOla

xAbIEr urtZElAI  |  arrasate

Egutegiaren kapritxoak, iazko 
garai berean (359 egun) itzuliko 
da Aloña Mendi Agorrosin futbol 
zelaira derbia jokatzera. Datu 
bat da, beste barik; partiduaren 
prebia hasteko aitzakia. Baina 
iazko derbiak eman zuena erre-
pasatuta, zaleek oraingoan gehia-
go eskatuko diete jokalariei. 
"Zapatuan Agorrosinera joanda-
koek ez zuten ezta golen arrimuan 
berotzeko aukerarik izan; parti-
duak hotz utzi zituen bi taldee-
tako zaleak", idatzi genuen orduan. 
Izan ere, Oskar Maiztegiren eta 
Pablo Diezen mutilek 0-0 egin 
zuten. 

Andoni Azkargortak, Agorro-
sinera iazko egun beretsuetan 
joango direla komentatuta, segi-
tuan bota du galdera: "Zein izan 
zen iazko emaitza?". Eta orduan 
lortutako berdinketa –Oskar 
Maiztegi eta Pablo Diez ziren 
entrenatzaileak– firmatuko lukeen 
galdetu diogu: "Ez, baina balite-
ke partiduaren nondik norakoen 
arabera husnako berdinketa ona 
izatea guretako. Etxean irabaz-
tetik gatoz, eta Agorrosinen ber-
dintzea urrezko puntua izango 
litzateke guretako". Bergarako 
entrenatzaile Neka Galani ere 
galdera bera etorri zaio burura, 
eta hark ere barrez erantzun du 
ez duela nahi berdinketarik: "Bai-
na baliteke partidu amaieran 
beste erantzun bat ematea".

Ondo ezagutzen dute elkar 
Azken jardunaldian Bergarak ez 
du punturik batu, baina Agorro-
sinen mahoneroak indartsu dabil-

tza: "Zaila izango da eurei golen 
bat egitea, batez ere defentsan 
oso lerro sendoa daukatelako eta 
Agorrosinen zelan jokatu ondo 
dakitelako", adierazi du Azkar-
gortak. 

Bergarako entrenatzaileak 
berba onak baino ez ditu izan 
Aloñarendako: "Gertutik jarraitu 
ditut Aloñaren partidu asko, eta 
liga hasieratik ona kategoria osoan 

progresio handiena izan duen 
taldeetako bat da. Pasaia, esate-
rako, hasieran moduan dago. 
Aretxabaletak eta Mondrak ere 
hobekuntzak izan dituzte, baina 
ez Aloñak beste. Azken partiduan 
ez nien makalune txikiena ere 
sumatu, lerro guztietan indartsu. 
Konfiantza dute egiten dabiltzan 
lanean, eta igarri egiten da. Eurak 
moduan gu ere txarto hasi ginen, 

baina bi taldeok aurrerapauso 
handiak egin ditugula uste dut".

agorrosingo zelaia, bikain 
Iaz Agorrosineko berdeguneak ez 
zuen aurpegirik onena erakutsi; 
euria egin zuen aurreko egunetan, 
eta oso pisutsu zegoen zelaia. Ez 
dirudi, baina, zapatuan halakorik 
gertatuko denik: "Aste barruan 
alfonbra berdea zirudien, eta aste 

hasieran euria bota badu ere zapa-
turako lehor egongo da, futbolean 
jokatzeko egoera ezin hobean".

mondrak eta uDak ere etxean 
Derbiaz batera Mondrak eta Are-
txabaletak ere etxean jokatuko 
dute asteburuan. Real Unionen 
bisita izango du bihar Arrasate-
ko taldeak, eta Beti Gazterena 
Aretxabaletak, domekan. 

urtebete geroago, bergara 
eta aloña mendi agorrosinen

Bergarak etxean jokatutako azken hiru partiduak irabazi ditu

Bolada ederrean dator aloña mendi, lau partidu jarraian irabazita

Iazko derbian bi taldeek izan zituzten gol-aukera garbiak markagailuan aurrea hartzeko (0-0).  |   josetxo arantzaBal

Esanak

"Aloña da ligan 
progresio 
handiena izan 
duen taldea"

n e k a  g a l a n   |   b e r g a r a

Esanak

"Agorrosinen 
zaila da 
bergarari gola 
sartzea"

a n D o n i  a z k a r g o r ta   |   a l o ñ a

x.u.  |  arrasate

Kontrario gogorra izango dute 
Xabi Igartuaren mutilek bihar 
Santanderren (18:30, kiroldegi 
nagusia). Kantabriarrei ez zaie 
axola etxean edo kanpoan joka-
tu, orain arteko partidu guztiak 
irabazi dituzte-eta; joan den 
astean, esaterako, errepaso ede-
rra eman zioten Deportes Ferrer 
taldeari Logroñon (53-90). 

Ahalik eta partidurik txu-
kunena egiteko asmoz joango 
dira oñatiarrak, kategoria hone-
tan hainbat talde beste maila 
batekoak direla kontuan har-
tuta. Ikusteko dago AEBetako 
Darius Scott moduko jokalariek 
ze maila erakusten duten, jakin-

da azken asteko MVPa etxean 
dugula, Asier de la Iglesia. Izan 
ere, 26 puntu eginda, 13 errebo-
te jasota eta bi asistentzia egin 
eta beste bi baloi errekupera-
tuta, De la Iglesia izendatu dute 
asteko jokalari onena. 

muk zarautzen 
Arrasateko taldeak aurrealdeko 
postuetan dagoen Leihoak 
Zarautz taldearen kontra joka-
tuko du domekan (17:00). Etxe-
tik kanpora jarraian jokatuko 
duten bigarren partidua izango 
da, biak kontrario gogorren 
kontra. Joan den astean Seky 
taldeak ondo zigortu zituen 
(89-51).

natra oñati kategorian lider 
dagoen CD estelaren kantxara 

saskibalOia

Bat Basque team

Naturgas BBK Transantartika 
espedizioko kideak martxa onean 
dabiltza kilometroak egiten. 
Dagoeneko 460 kilometro inguru 
egin dituzte, edo hori uste du Juan 
Vallejok, espedizioan erabiltzen 
dabiltzan gailuak ondo 
menderatzen dituenak; aparailu 
elektronikoek –eta 
abenturazaleek– zero azpitik 45 
graduko tenperaturak jasan behar 
izan dituzte aste barruan. Azken 
lan-saioan 66 kilometro egin ahal 
izan zituzten, kometei esker; baina 
nahi baino haize gutxiago dabil. 
Erretratuan, Vallejoren plano 
motza, hotz aurpegiarekin.

kometekin 
aurrera, hotz 
galantarekin

transantartika 2011
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futbOla
leHenengo maila
Vila-Real-Reala
domeka. 16:00. el madrigal.

emakum. big. maila
AD san Juan-Mondra
domeka. 16:30. mojategi.

gazteen euskal liga
Aretxabaleta-san Martin
domeka. 12:00. ibarra.

oHorezko erregionala
Bergara-Aloña Mendi
zapatua. 15:30. agorrosin.
Mondra-Real Union
zapatua. 16:30. mojategi.
Aretxabaleta-Beti Gazte
domeka. 16:30. ibarra.

erregional Preferentea
Aretxabaleta-lagun Onak
eguena. 16:30. ibarra.
Antzuola-Ordizia
zapatua. 16:00. estala.

leHen erregionala
eibartarrak-Aretxabaleta C
zapatua.15:30. unbe.
Mondra-sBB Mutrikuarrak
zapatua. 16:30. ibarra.

gazteen oHorezko maila
Aloña Mendi-Billabona
domeka. 16:30. azkoagain.
Bergara-Mondra
zapatua. 17:30. ipintza.

gazteen leHen maila

Arizmendi-eibartarrak

eguena. 12:00. almen.

Aretxabaleta B-Urki

zapatua. 16:30. ibarra.

eibartarrak-Bergara

zapatua. 12:30. unbe.

Aloña Mendi-soraluze

zapatua. 16:30. azkoagain.

emakumezkoen liga

Zumaiako- Arizmendi

zapatua. 16:00. aita mari.

aretO futbOla

euskaDiko txaPelketa

lagun Onak-eskoriatza

zapatua. 17:30. urreta.

bigarren maila

atsedena.

kaDete mutilak

atsedena.

eskubalOia

euskaDiko txaPelketa

Corazonistas-soraluce BKe

zapatua. 18:30. gasteiz.

Ford Mugarri

atzeratua

ekumezkoak Pref.

atzeratua.

gazte maila, gizonezkoak

egia-talleres Chapime

zapatua. 18:15. egia.

Ordizia-Mondragon lingua

zapatua. 17:30. majori.

Usurbil-Bergara

zapatua. 13:00. oiardo.

kaDete gizonezk.

Berezao Aloña-Ordizia

zapatua. 12:00. zubikoa.

kaDete maila, emakum.

Zalla-Aloña B

zapatua. 12:00. zumaia.

egia BeraBera-Aloña A

zapatua. 16:45. egiako.

saskibalOia

eba

CD estela-Natra Oñati

zapatua. 18:30. santander.

leHen nazional maila

leihoak Zarautz-MU

domeka.17:00. zarautz

bigarren senior maila

Aloña Mendi-errotaundi

zapatua.16:00. zubikoa.

Hirug. senior maila

MU B-Ruibal
zapatua.16:00. musakola

emakumezkoak

stl Bilintx-eskoriatza

zapatua.16:00. donostia.

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

'Euskaraz bizi nahi Dut' Arrasate eskubaloi taldekoek 
halaxe ospatu nahi izan zuten Euskararen Eguna. Gainera, 
aurreratutako partiduan 22-33 irabazi zioten Deustori.

a.arando

Kirol askotan jardunaldi bere-
zia izango da asteburukoa, 
zubia tarteko talde askok par-
tidua atzeratu edo aurreratu 
egin dutelako. Hori da Ford 
Mugarriren kasua, Deustoko 
unibertsitatearen kontrako 
partidua dagoeneko jokatu 
eta irabazi duela. 

Soraluce BKE taldeko joka-
lariendako, berriz, asteburu 
normala izango da. Hala, bihar, 
zapatua, Josetxo Muniategiren 
mutilek sailkapenean puntu 
bat gehiago duen Corazonis-
tas taldearen kantxara joango 
dira. Azkeneko lau postueta-
ko multzoan ez badaude ere, 
Bergarari ez zaio erlaxatzea 
komeni. 

Corazonistas taldearen 
kantxara soraluce bke 
bihar, zapatua

Hori da Gipuzkoako Fiskaltzak 
eskatzen duena Ondarroako 
Aurrera taldeko aurrelari batek 
Mondrako atzelari bat kolpa-
tzeagatik. Gertaera hori aurre-
ko denboraldian gertatu zen, 
urtarrilaren 22an. Baloiagatik 
borrokan ibili barik, Onda-
rroako jokalaria atzetik gertu-
ratu zitzaion Arrasateko atze-
lariari eta aurpegian ukabil-
kada eman zion, eta sudurra 
hautsi. Arrasateko atzelariak 
odoletan erretiratu behar izan 
zuen aldagelara, erasotzailea  
"merezita zeukan" esaten zebi-
len bitartean. Fiskaltzak hiru 
urteko kartzela zigorra eta 740 
euroko kalte-ordaina eskatu 
ditu.

Hiru urteko zigorra 
mondrako jokalaria 
kolpatzeagatik

FutbOla EskubalOia

Debagoieneko selekzioaren erretratua, duela bi urteko txapelketan.  |   arizmendi

Debagoieneko neskak gertu 
handien kontra jokatzeko

xAbIEr urtZElAI  |  arrasate

Arizmendik antolatuta abendua-
ren 31n egingo dute Gabonetako 
emakumezkoen 7. torneoa (Ibarra 
futbol zelaian). Antolatzaileek 
datorren astean egingo dute txa-
pelketaren aurkezpena, baina 

dagoeneko aditzera eman dute 
Debagoieneko selekzioa osatuko 
duten jokalarien zerrenda. Hala, 
behean dituzuen 20 jokalariak 
ahaleginduko dira maila gorene-
ko Reala eta Athletic ezustean 
harrapatzen, baita Eibar ere.

Iaz arte Debagoieneko selek-
zioak denboraldian zehar kon-
trario ziren neskak batzen zituen 
talde batean, eta horrek bazuen 
xarma berezia. Orain ere bai, 
baina Mondrako eta Arizmendi-
ko taldeak ez dabiltza kategoria 
berean. Horrek on egingo dio 
selekzioari, Arrasateko neskak 
maila bat gorago jokatzera ohitu 
behar izan direlako azken hila-
bete hauetan, azkarrago. 

Entrenamendu saioak 
Urteko azken egunean jokatuko 
duten txapelketa prestatu ahal 
izateko selekzioko ordezkariek 
bi entrenamendu saio egingo 
dituzte. Abenduaren 28an (19:00) 
Mojategin egingo dute lan-saioa, 
eta hilaren 30ean, torneoaren 
bezperan Ibarran batuko dira 
(19:00). 

Urtero moduan hainbat hel-
buru izango ditu torneoak: ema-
kumezkoen futbola sustatu, Eus-
kal Herriko maila goreneko 
taldeak gurera erakarri eta iba-
rreko ordezkariei halako txapel-
keta bat jokatzeko aukera eskai-
ni, besteak beste. Aurreratu 
moduan, aurten zazpi urte bete-
ko ditu torneo horrek, eta urte-
tik urtera geroago eta alde txi-
kiagoa dago bisitarien eta deba-
goiendarren artean. Iaz etxeko 
neskek 1-0 hartu zuten mendean 
Eibar, eta hirugarren sailkatu 
ziren, Athleticen eta Realaren 
atzetik. 

gaztetxoak, hilaren 30ean
Nagusien torneoaz batera, egun 
bat lehenago antolatuko du Ariz-
mendik alebin, infantil eta kade-
te mailako emakumezkoen futbol 
txapelketa. Horiek ere Ibarran 
jokatuko dute, 09:00etan hasita.

abenduaren 31n jokatuko dute gabonetako emakumezkoen txapelketa

ibarreko selekzioa, reala, athletic eta eibar izango dira lehian

DEBAGOIENEKO SELEKZIOA:
postua herria

mireia Arregi atezaina Bergara

Oihana Aldai atezaina Aretxabaleta

Ariane unanue atzelaria Aretxabaleta

maialen Esnaola atzelaria Bergara

Araitz Etxabe atzelaria Arrasate

marta lizarralde atzelaria Arrasate

Andere Etxabe atzelaria Aretxabaleta

Vanesa da Costa atzelaria Arrasate

garazi Nogueiras atzelaria Arrasate

Ane gartzia erdilaria Aretxabaleta

maialen Arregi erdilaria Bergara

Alaine roa erdilaria Arrasate

Ane beraza erdilaria Arrasate

Ane lur garin erdilaria Arrasate

Jone Agirregabiria erdilaria Arrasate

Olatz legarda erdilaria Arrasate

maialen Zabaleta aurrelaria Arrasate

Ane Vicente aurrelaria Bergara

Ainhoa Alonso aurrelaria Bergara

maitane roa aurrelaria Arrasate

hautatzaileak

Aritz Elortza arizmendi

Jon Zuluaga mondra

Andoni Ezkurra mondra

FutbOla
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AkupunturA
Integu 
Arrasate / Uarkape 18, behea, ezk / 943 77 13 34

etxeberrIA AnA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

AlbAItArIAk
etxeberrIA JulIo  

(DebAgoIeneko AlbAItArI ofIzIAlA)
Bergara  / 609 54 16 13

DentIstAk
Ane lAsAgAbAster
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk. 

943 79 13 68

AgIrre hortz klInIkA
Bergara / Ibargarai 9-1B / 943 76 00 23

ArAnburu hortz klInIkA
Bergara / Telesforo Aranzadi 1 / 943 76 02 46

ArrAsAte hortz klInIkA
Arrasate / Erdiko kale 50 / 943 79 72 23

ArregI hortz klInIkA
Arrasate / San Bixente Ferrer 1, behea / 943 79 71 90

bengoA sAn MIguel Angel
Aretxabaleta / Durana 14, 1. / 943 79 05 57

bergArA hortz klInIkA
Bergara / Bidekurutzeta 36, behea / 943 76 05 77

CAvIglIA sIlvAnA
Bergara / Simon Arrieta 3-2B / 943 76 38 54

gorosAbel J. Alberto
Bergara / Fraiskozuri 5A, 1D / 943 76 56 88

IrIArte Ane MAIte / ItzIAr ArAno
Arrasate / Iturriotz 7 – 1 / 943 79 69 45

IrIArte IDoIA
Bergara / Artekale 1-1C / 943 76 01 65

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

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

MAzMelA bolInAgA enrIke
Eskoriatza / Gorosarri J. plaza 3, 1. esk / 943 71 47 36

sAInz MAlkorrA AnA
Antzuola / Herriko Plaza 4 / 943 78 71 69

DerMAtologIA
tAMAyo ConCepCIon
Oñati / Atzeko kalea 6 behea 

620 12 48 43 / 943 71 61 82

entzuMen zentroAk
InstItuto optICo – bIoACustICA
Arrasate / Erdiko kale 22 / 943 79 71 68

erreuMAtologIA
gorAsArrI zubIzArretA, xAbIer DoktoreA

troJAolA zuluetA, lurDes DoktoreA
Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

hoMeopAtIA
AMAIA IrIArte (MeDIku hoMeopAtA)
Arrasate / Nafarroa etorbidea 11

943 08 11 00 / 695 78 19 21

kIroprAktIkA zentroA
lArrAñAgA AnDreA
Arrasate / Aprendices 2 / 943 79 92 83

logopeDIA
psIkopeDAgogIA zentroA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

MAsAJIstAk
AzpeItIA Irune
Bergara / Ibargarai 44, behea / 943 76 73 43

etxeberrIA AnA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

optIkAk
begIonDo optIkA
Aretxabaleta / Loramendi 10 / 943 79 98 21

 
osAsun-DIAgnostIkoAk
uDAlAItz MeDIku-zentroA  

(erresonAntzIA MAgnetIkoA)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

osteopAtIA
bengoA nereA 
Arrasate / Erdiko kale 22, 3 ezk / 659 58 66 89

etxeberrIA AnA
Antzuola / Errekalde 6, behea / 943 76 60 13

poDologoAk
erDIko klInIkA poDologIkoA
Arrasate / Erdiko kalea 54, behea esk. / 943 79 97 46

Ikerleku poDologIA zentroA
Bergara / Ikerleku zeharbidea z/g / 943 76 07 84

oInez poDologIA klInIkA
Aretxabaleta / Belorrieta 10 / 943 79 16 45

psIkIAtrA
gAllAstegI pAblo
Bergara / San Martin plaza 2-1. ezk. / 943 76 26 64

psIkologoAk
gArMenDIA lAnDer 
Arrasate / Obenerreka 2, 7H / 943 79 35 86

nuñez txoMIn 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

psIkopeDAgogIA zentroA
Arrasate / Inazio Zuloaga 10 / 943 79 48 77

yogA
sAMADhI yogA
Bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.

Debagoieneko 
osAsun
zerbItzuAk

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.
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ArANtZAZu EZkIbEl  |  arrasate

Etxeko txikiendako antzezlana 
eskainiko du Teatro Paraiso tal-
deak zapatuan, Amaia antzokian, 
17:00etan. Ezetz hegan egin lana 
ekarriko dute, lau txori bitxik 
eskainitako elezahar zoraga-
rria.

Aldaketa klimatikoaz berba 
egingo du antzezlanak, eta horren 
harira hainbat eduki landuko 
dituzte: arrazakeria, arduraga-
betasuna, boterearen grina, nor-
berekeria... Aldi berean, baina, 
elkarren arteko laguntza, elkar-
tasuna eta errespetua ere landu-
ko dituzte. Horretarako, pertsonen 
antzerakoak diren animaliak 
erabiliko dituzte. 

inguruarekiko mendekotasuna 
Hondamendi natural bat gertatzen 
denean, azken mendeetako aurre-
rakuntza teknologikoak nabariak 
badira ere, gizakiek babes-gabe-
zia sentitzen dute. Kataklismo 
batek gizakiaren ahulezia eta 

inguruarekiko mendekotasun 
bizia gogora ekartzen du. 

Halako hondamendi baten 
aurrean, Uharte Ozeaniarrean 
bizi diren Tourons txoriek beste 

latitude batera ihes egiteko pre-
mia ikusiko dute. Bizirik irau-
teko, ahulenak lurrean uztea 
beharrezkoa izango da, baldarki 
hegan egiten dutenak edota hegan 

egin ezin dutenak, alegia. Horiek 
tribuko ezinduak bezala agertu-
ko dira. 

katrina urakanaren ondoren 
Ikuskizunaren jatorria Katrina 
urakanean egon zela azaldu du 
Eriz Alberdi aktoreak: "Baliabi-
de gutxien zituztenak abandona-
tuta geratu ziren", azaldu du.

Taldeak ihes egin ondoren 
bakarrik geratu diren lau txorien 
artean borroka hasiko da, baina 
gerora adiskidetasuna ere sortu-
ko da. 7 urtetik gorako umeei 
zuzendutako antzezlana da. Modu 
samurrean idatzita egoteak ez 
du esan gura modu sinplean izan-
go denik: jorratuko diren gaiekin 
edonork ikas dezake.

Euskarazko itzulpena Xabi 
Payak egin du. Alberdiren ustez, 
gaztelerazkoaren maila berdindu 
edo gainditu egin du. Antzezla-
nerako sarrerak 4 eurotan jarri-
ko dituzte salgai, Amaia antzokian, 
zapatuan bertan. 

gizakiaren ahultasuna 
erakusten duen antzezlana

teatro paraisok 'ezetz hegan egin' antzezlana eskainiko du zapatuan

xabi payak itzuli du mathias simons eta dino corradiniren lana

Antzezlaneko protagonistak.  |   teatro paraiso

"Jendeak 
gustura hartu 
du lana eta gu 
ere oso pozik 
gaude"
arrate del pino, javier ferna-
dez, urtza zuazo eta eriz 
alberdi izango dira protago-
nistak. alberdirekin berba egin 
dugu.
Nola kontatuko duzue isto-
rioa?
lau aktoreak lau txori izango 
gara, eta gure lana egiteko 
gorputza, ahotsa eta postura 
erabiliko ditugu.
Nolako harrera izan du 
lanak?
oso ona. jendeari asko gus-
tatu zaio eta gu ere pozik 
gaude. gustura gaude eta hori 
nabaritu egiten da. gai asko-
tan sakontzen du antzezlanak; 
arrazakerian, adibidez. egun-
go gaia da hori, adibidez.

Eriz albErDi 
aktorea

teatro paraiso

A.E.  |  arrasate

Iosif Purits errusiarrak eskuratu 
du XIX. Arrasateko nazioarteko 
akordeoi txapelketako Arrasate 
Hiria saria. Diploma, Arrasateko 
Dragoia garaikurra, 3.600 euro 
eta 2012ko kontzertu gira irabazi 

ditu Puritsek. Bigarren saria Fin-
landiako Harri Kuusijarvirenda-
ko izan da; eta hirugarrena Dani-
markako Live Bergerren eta 
Errusiako Alexey Nefedoven 
artean banatu dute.

Nazioarteko txapelketan 16 
akordeoilarik parte hartu dute 
eta horietatik bederatzi iritsi ziren 
martitzeneko finalera. Antolatzai-
leen esanetan, aurtengo epai-
mahaiaren lana oso zaila izan da; 
izan ere, parte-hartzaileen "kali-
tate tekniko eta musikala" oso 
handia izan da.

gipuzkoako lehiaketa 
Nazioarteko sariez gain, martitze-
nean, Gipuzkoako 32. lehiaketako 
sariak ere banatu zituzten. Estatu 

osotik etorritako musikariek parte 
hartu zuten lehiaketan. Senior 
mailan lehena Olga Morral (Kata-
lunia) izan da; gazte mailako garai-
lea, berriz, Lore Amenabar (Gipuz-
koa); eta haur mailan, Sara Otaegi 
(Gipuzkoa) nagusitu da. Martitze-
neko sari banaketara joandakoek 
Ugarte anaien txalapartarekin eta 

Xuira aireko zirku emanaldiarekin 
gozatu zuten, gainera.

hauspoz elkarteak antolatu 
Arrasaten jokatzen den txapelke-
ta Hauspoz elkarteak antolatzen 
du eta dagoeneko erreferente da 
Estatu mailan eta baita nazioar-
tean ere. Joan zen zapatutik gaur 

arte 345 akordeoilarik jo dute 
Arrasateko agertokietan: Ariz-
mendi Ikastolan, Kulturaten eta 
Amaia antzokian. Hamabi herrial-
detako eta hamar erkidegotako 
akordeoi joleak izan dira Arra-
saten euren lana eta musika 
eskaintzen. Maila handiko musi-
kariak, duda barik.

nazioarteko akordeoilarien 
lehia estua iosif Purits 
errusiarrak irabazi du
martitzenean egin zuten nazioarteko xix. 
arrasate hiria txapelketako sari banaketa amaian

Iosif Purits, txapelarekin, eta gainerako saridunak sari banaketa ekitaldian.  |   hauspoz

Datua

Zapatutik martitzenera 
345 akordeoilarik jo zuten 
Arrasaten.

345
akordeoilari
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A.E.  |  oÑati

Señor No donostiarren buru 
izan dena eta Petti beratarrak 
kontzertua eskainiko dute 
gaur, egubakoitza, Antton 
tabernan, 20:00etan. 

Bi musikariek indarrak 
batu dituzte zenbait emanal-
di zuzenean egiteko. Rock-and
-rolla ikusteko modu ezber-
dina dute; hala ere, bertsio 
sorta bat egin eta txinparta 
sortzea lortu dute. Zenbait 
kanturen moldaketak presta-
tu dituzte bi gitarrarekin 
aritzeko, non, besteak beste, 
Pettiren kantuak, Xabik Señor 
Norekin egindakoak eta auke-
raturiko zenbait bertsio eskai-
niko dituzten zuzenean. 

Ray Charles, The Beatles, 
Jimi Hendrix, Rory Gallagher, 
David Bowie, John Hiatt, Bill 
Kirchen, Chris Cacavas, Deke 
Dickerson eta Big Sandy musi-
karien bertsioak egin izan 
dituzte; gaur, eurek sortuta-
koak ere eskainiko dituzte.

blues eta folk sustraiak 
Petti blues eta folk doinuetan 
da maisua, baina Barrence 
Whitfieldekin izandako bizi-
penaren ondoren, rocka eza-
gutu zuen. Euskal Herriko 
bakarlari original horietako 
bat da Petti. Whitfieldekin 
batera diskoa aurkeztu zuen 
Pettik 2010ean. Denbora labu-
rrean sortutako diskoa da, bi 
musikariek modu naturalean 
sortutakoa. Abeslari berata-
rrak aurretik egin izan ditu 
horrelako diskoak Anari, 
Txuma Murugarren eta Rafa 
Ruedarekin. 

Xabi, ostera, rock-and-ro-
llean ibilia, agertokietan ani-
malia da. Bien indarrak bero-
tu eta girotuko du gaua. Ema-
naldi akustiko baina indartsua 
egingo dute.

Petti eta 
xabiren musika 
akustikoa 
anttonen gaur

A.E.  |  arrasate

Abenduko bigarren eguenean 
atsedenaldia hartu du Kooltur 
ostegunak ekimenak, baina dato-
rren asteari begira indarberri-
tuta dator, Zea Mays bilbotarren 
emanaldiarekin. 

Abenduaren 15ean, 22:00etan, 
izango da kontzertua. Beti beza-
la, gaztetxean egingo dute, 5 euro-
ren truke. 

arrakasta lortu duen taldea 
Gaur egungo euskal musikaren 
esparruan arrakasta handia lor-

tu duen taldea da Zea Mays. Hain 
zuzen ere, Aiora Renteria buru 
duen talde bilbotarrak hainbat 
arrakasta lortu ditu azkenaldian. 
Negua joan da ta abestia izan da 
aurtengo arrakastetako bat, bai-
na ez bakarra; izan ere, dagoe-
neko ereserki bihurtu den Kuku-
tza III abestiarekin ere arrakas-
ta lortu dute bilbotarrek.

Iñaki Imaz Pitti gitarra jotzai-
lea, Ruben Gonzalez baxu jotzai-
lea eta Asier Basabe bateria 
jotzailea dira gainerako taldeki-
deak.

makala doan izango da 
Kooltur Ekintza taldearen eki-
menak indarra hartuko du 
abenduaren 22ko gauean. San-
tamas eguna dela aprobetxatu-

ta, doan izango da kontzertua: 
Makalak jarriko du musika 
gaztetxean.

Makala DJa Europan zehar 
dabil lan berria aurkezten. Hain-

bat jaialditan arrakasta lortu du 
eta nazioarte mailako DJen ones-
pena ere jaso du. Swinging the 
Afro Mambo EPa aurkezten ibi-
li da udatik gaur arte.

Hainbat estilo nahasten ditu 
emanaldietan, eta, azkenaldian, 
beats elektronikoz lagundutako 
latin, boogaloo, cumbia, rumba, 
soul, funk eta swing-and-jazz-and
-ska doinuak proposatzen dihar-
du. Makalaren saioetan ez da 
dantza egiteko eta ondo pasatze-
ko aukerarik falta izaten.

azken emanaldia: ihesbide 
Abenduaren 29an Ihesbide taldeak 
eskainiko du kontzertua. 2004an 
Elorrion sortutako taldeak punk
-rock musika egiten du.

Hurrengo emanaldiei begira, 
Kooltur Ekintza taldeak aurre-
ratu du Gramones! taldeak joko 
duela gaztetxean.

zea mays bilbotarrek 
jarraituko dute abenduko 
eguenetako egitaraua

Zea Maysek Aramaioko jaietan egindako kontzertua.  |   josetxo arantzaBal

ArANtZAZu EZkIbEl  |  elgeta

Hodeien azpian diskoa aurkeztu-
ko du Elgetan Ruper Ordorika 
musikariak. Kontzertua domekan 
izango da, 19:00etan. Ruper Ordo-
rikaren aurretik Joseba Irazokik 
joko du.

Kontzerturako sarrerak aurrez 
jarri dituzte salgai 10 eurotan –8 
euro bazkideendako–; eta egunean 
bertan ere salduko dituzte, leiha-
tilan. 

zuzenekoan, mugalariekin 
Azaroan aurkeztu zuen diskoa 
Ordorikak. Aurreko lanen moduan, 
New Yorken grabatu zituen abes-
tiak eta azken ukituak hemen 
egin ditu. Betiko musikariekin 
grabatu du oñatiarrak; baina, 
aurreko diskoekin alderatuta, 
aldaketa txiki bat izan du: orain 
arte gitarra jotzaile lanetan ibili 
den Ben Monderren ordez Stephen 
Ulrichek egin ditu lanok orain-
goan. Monderrek asko janzten 
ditu abestiak harmonikoki; eta 
Ulrich, berriz, zehatzagoa da, 
abesti biluziagoak dira.

Hori, grabazioei dagokienez. 
Izan ere, zuzenekoetan Mugalarien 
laguntza izango du oñatiarrak 
–Hasier Oleaga, Lutxo Neira eta 
Arkaitz Miner. 

11 abestiz osatutako diskoa 
11 abesti sartu ditu Ordorikak 
disko berrian. Aurkezpenean 
Goienari azaldu zion ez dagoela 
gai konkreturik lan berrian, 
"Hodeien azpian eta sasien gai-
nean" dagoenaz dihardu. Kantuak 
jorratzen dituzten gai nagusiak 
betikoak dira: maitasuna, gorro-
toa, ahaztura, oroitzapenak, alai-
tasuna… kantuaren gai arketi-

pikoak horiek direla azaldu du. 
Gaineratu du gehienetan melodiak 
agintzen duela abestiari letra 
jartzerakoan. 

11 abestiak hauek dira: Nire-
kin geratu, Eliasen etxea, Mundua 
biltzen duen oihartzuna, Zuhaitz 
eroria, Ez beldurrik izan, Nora 
zoaz bakarrik?, Zilarra aurkitu 
nuenekoa, Ezbaieko gogoan, One-
rako da, Banekien eta India kale-
tik. Nora zoaz bakarrik? abestiak 
Maritxu nora zoaz abesti herrikoia 
du oinarrian.

Bada, dagoeneko hainbat kon-
tzertu eskaini ditu Ordorikak, 
eta diskoak orain arte harrera 
ona izan du.

Joseba irazoki 
Irazokik Ordorikaren aurretik 
joko du Espaloian. 19:00etan hasi-
ko da kontzertua eta 30 minutu 
iraungo du Joseba Irazokiren 
emanaldiak.

Urtea bukatu aurretik beste 
hiru kontzertu eskainiko ditu 
Ordorikak: hilaren 16an Urre-
txuko Labeaga aretoan, 23:00etan; 
hilaren 23an Bilboko Kafe Antzo-
kian, 21:30ean; eta abenduaren 
29an Donostiako Victoria Euge-
nian, 20:00etan. 2012ko hitzordu 
batzuk ere prest ditu dagoeneko: 
lehenengo kontzertua urtarrila-
ren 7an izango da, Durangoko 
Plateruenan.

Ruper Ordorika oñatiarra.  |   goiena

sasien gainean eta hodeien 
azpian dagoenaz abestuko du
ruper ordorikak eta joseba irazokik kontzertua eskainiko dute espaloian

Datua

Diskografian 20. disko 
moduan azaltzen den 
arren, oñatiarrak dio 16.a 
dela, hainbat disko 
bildumak dira-eta.

16
disko
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Biltegiko prezioak. Deskontu handiak. Kooperatibistendako prezio bereziak.
Sukalde altzariak: proiektua eta aurrekontua DOAN. Konpromiso barik.
Zatoz eta ezagut gaitzazu. Kataide poligonoan 3an.

ALMACENES ARRASATE
FAgOr, aspes, eDesa eta MErKATUKO MArKArIK ONENAK. 
Etxetresnetan sekulako eskaintzak! 
Orain erosi, eta ordaindu sei hilabetean interes barik.

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

A++

1200 b/min
6 Kg 

sailkapen energetikoa

315 e
3F-2612 GArbiGAiluA

A+

1000 b/min
6 Kg 

sailkapen energetikoa

275 e
sunny 610 GArbiGAiluA

A+ sailkapen energetikoa

395 e
2lF-013sX OnTZi-GArbiGAiluA

1440
x
545
x
600

sailkapen energetikoa

310 e
Zen-F211 hOZkAiluA

A+

2000 
x 
600 
x 
600

7

sailkapen energetikoa
nO frOst

675 e
FFk-6835X hOZkAiluA

A+

399 e

B

8 Kg 

sailkapen energetikoa

1sF-84Ce kOndenTsAZiOZkO lehOrGAiluA

430 e

A+++

1200 b/min
8 Kg 

sailkapen energetikoa

F-2812 GArbiGAiluA

A sailkapen energetikoa

625 e

lAbe pirOliTikOA hOlly-hp5X
indukZiO plAkA hOlly-i3s

A+ sailkapen energetikoa

360 e

sTA 1410 b/n lAbeA 
eTA biTrOZerAmikA

1850 
x 
600 
x 
600

7

sailkapen energetikoa
nO frOst

575 e
FFJ-6725 hOZkAiluA

A+

"BrItA" 
OPArI

lEIrE kOrtAbArrIA  |  arrasate

Durangoko Azokak aro berri bat 
hasi du: kultura produktuak 
hainbat euskarritan eta modutan 
etortzen dira gaur egun, eta horren 
isla da azoka, gune berriekin eta 
formatu berriekin. Eta, beste 
behin, debagoiendarrak ere hor-
txe izan dira.

Abenduaren 6tik 8ra iraun 
zuen Irudieneak, euskarazko ikus
-entzunezkoen sortzaileen guneak. 
Bertan, Asier Altuna zinegile 
bergararrak parte-hartze handia 
izan du: bere bi lan, Artaldea eta 
Bertsolari, eman dituzte Irudie-

nean, eta Zeluloidezko begiradak 
delako liburuaren aurkezpeneko 
mahai-inguruan egon zen.

"beste buelta bat" 
Irudienean egon zen ere Arrasa-
teko Gose taldea, Musiklipak saioan 
euren bideo-klipa aurkezten. Bai-
na hori baino lehenago, Intxorta 
1937 Kultur Elkarteak argitara-
tutako Gerrako ipuinak liburua-
ren Noiz arte justiziarik gabe CDa 
aurkezteko kontzertuan parte 
hartu zuen, Ahotsenean. Gose 
Des-piezak diskoa saltzen egon da 
Durangon, eta Ines Osinaga kidea-
ren esanetan, "azokan egotea beti 
da positiboa; asko eskertzen dugu 
jendearenganako harremana". 
Ahotsenearen gainean, hauxe dio: 
"Aukera eman digute gure lana 
aurkezteko, eta azokari beste buel-
ta bat eman diote".

"ahotsenea formatu ona da" 
Intxorta elkartekoek lehen urtea 
zuten azokan. Juan Ramon Garai 
kidea "oso pozik" dago, izan ere, 
pentsatzen zuten baino gehiago  
saldu dute. 12 produktu eraman 
dituzte. Gehien Gerrako garrak 
Oñatin eta Gerrako ipuinak sal-
du dituzte. Azken horren aurkez-
pen musikatua eta errezitaldia 
"biharamunean aldizkarietan 
agertu zen, eta modu ona izan 
da jendea guregana gerturatzeko", 
esaten du Garaik. 

Sortzaile gisa estreinaldia 
izan dute ere Ain_1 taldekoek. 
Musika kaxa diskoa aurkeztu 
zuten. Iraitz Agirre taldekidea-
rendako, "Ahotsenea oso forma-

tu polita da, murritza izan arren; 
jende dezente etorri zen eta pozik 
geratu ginen". 

irakurketa eta antzezpena 
Debuta izan du azokan ere, baina 
aktore gisa, Kepa Errasti aretxa-
baletarrak. Bizkaia Irratiak 
Durangoko Azokan daukan estu-
dioan irakurketa dramatizatua 
egin zuen, eta zuzenean Azoka 
TBn eman zuten. Eusebio Erkia-
garen Antzerti yayan izan naz 
testua irakurri zuen. Julia Marin 
zuzendariak bera eta Maite Arre-
se aukeratu zituen horretarako. 
"Euskal kulturako hain leku adie-
razgarrian jarduteak poztasuna 
eman dit", esaten du.

Ezinbesteko hitzordua 
Azokako beteranoa da Juan Car-
los Irizar oñatiarra, eta aurten 
ere hantxe egon da. Arrasate Irra-
tiari hauxe esan dio: "Musika 
egitea ez zait ezer kostatzen, eta 
horregatik egiten dut asko. Hona 
etortzea oso gauza polita da. Kri-
sia dago, baina horrelako gauzak 
ere egin egin behar dira".

azoka berritzaileenean ere izan 
dira sortzaile debagoiendarrak
postuetan eta zuzenekoetan parte hartu dute; askok, lehenengo aldiz

Ain_1 taldea.  |   goiena

Kepa Errasti.  |   goiena Juan Carlos Irizar.  |   goienaJuan Ramon Garai.  |   goienaInes Osinaga.  |   goiena

Esanak

"Hona etortzea 
gauza polita da, 
eta krisia egon 
arren, egitekoa" 

j u a n  C a r l o s  i r i z a r   |   m u s i k a r i a
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ArrItxu bArruSO  |  arrasate

Kantua eta gitarra dira Maialen 
Arratibel arrasatearraren zale-
tasun bi, baina, horrez gain, 
idaztea ere asko gustatzen zaio. 
Horregatik, Kazetaritza ikaske-
tak hasi ditu aurten Bilbon eta 
etorkizunean euskarazko heda-
bide batean lan egitea gustatu-
ko litzaioke; aukeran, idatzizko 
prentsan.
gipuzkoako kantu txapelketan 
hartu duzu parte aurten, baina ez 
da lehenengo urtea izan, ezta?
Ez. Aurten parte hartu dudan 
hirugarren aldia izan da. Hiru-
retan aurkeztu naiz Eneritz 
Urrutiarekin bikotea osatuz. 
gustatzen zaizu txapelketetan 
parte hartzea?
Bai. Aukera ona iruditzen zait 
gure lana jendeari ezagutzera 
emateko, baita musikaren ingu-
ruan aritzen den jende berria 
ezagutzeko ere. Hala ere, txa-
pelketak badu bere alde txarra, 
epaile baten iritziak egindako 
lana nolabait hankaz gora jar 
dezake-eta. Baina horri buelta 
ematen ere jakin behar dela 
uste dut.
taula gainera igo aurretik urduri 
egoten zara? Nola baretzen ditu-
zu urduritasun horiek?
Bai, oso. Urduritasuna baretze-
ko dudan modurik onena abes-
tea da. Eta taula gainera igo 
behar ez dudanetan ere hala 
izaten da. 
Zer nahiago duzu, taula gainean 
ala lagun artean abestu? 
Ezberdinak dira biak. Taula 
gainean abesteak aurretiko lan 
handiagoa eskatzen duen arren, 
ematen duen poztasuna ere han-
dia da. Lagun artean abestea, 
berriz, erosoagoa da, eta, egia 
esan, koadrilakoekin kantuan 
egiten dudanetan oso ondo pasa-
tzen dut, barre asko egiten 
dugu.
Noiztik daukazu musikarako zale-
tasuna?
Musikarako zaletasuna betida-
nik izan dut. 8 urterekin-edo 
hasi nintzen Goikobalu abesba-
tzan, geroago gitarra jotzen hasi 
nintzen eta poliki-poliki gauza 
berriak egiten joan naiz.
gitarra jotzen duzu. beste ins-
trumenturik?
Ez.
Eta badago jotzea gustatuko 
litzaizukeen beste instrumentu-
rik?
Bai, pianoa. Urtebetez egon nin-
tzen piano eskolak jasotzen, 

baina utzi egin nuen. Orain, 
damutu egiten naiz. 
Ze aretotan gurako zenuke egunen 
baten kontzertu bat eman?
Bilboko Kafe Antzokian, adibi-
dez, beste askoren artean.
Eta zeinekin?
Behin eskatzen hasita… Eñaut 
Elorrietarekin edo Gorka Urbi-
zurekin.
kazetaritza ikasten ari zara. Zer-
gatik aukeraketa hori?
Aurten hasi ditut Kazetaritza 
ikasketak, Bilbon, Euskal Herri-
ko Unibertsitatean. Idaztea oso 
gustuko dut eta inguruan ger-
tatzen dena jendeari helaraztea 
gustatuko litzaidake etorkizu-
nean. 
lanean non amaitzea gustatuko 
litzaizuke? Non ikusten duzu zure 
burua?
Komunikabide euskaldun baten 
lan egitea gustatuko litzaidake;  
aldizkari edo egunkari bat bada, 
hobeto. Izan ere, idatzizko pren-
tsan ikusten dut nire burua. 
Agian, etorkizunean ni izango 
na i z  e lkarr i zke ta t za i l ea . 
[Barre]
bilbo ala Arrasate?
Momentuaren arabera. Batzue-
tan, Arrasaten itota sentitzen 
naiz eta Bilbok airez, jendez…. 
aldatzeko aukera ematen dit. 
Horregatik, askotan nahiago 
izaten dut hirian egon. Hala ere, 
ostiraletan gustura bueltatzen 
naiz etxera; koadrilakoekin eta 
familiarekin egoteko. Bilbok ez 
daukana Arrasaten aurkitzen 
dut, eta alderantziz. 
gabonak ate joka ditugu. Ze opa-
ri eskatuko diozu Olentzerori?
Ahal izanez gero, denbora eska-
tuko nioke. Askotan, egunak 
dituen hogeita lau orduak motz 
gelditzen zaizkit eta…
Zintzoa izan zara? 
[Barre] Hori, niri baino gehiago, 
ingurukoei galdetu beharko zaie, 
baina ez dut uste gaiztoa izan 
naizenik aurten… Olentzerok 
badaki hori.

larraitz zeBerio

musika talde bat: katamalo. 

irakurri duzun azken liburua: karmele 
Jaioren Amaren eskuak. 

film bat: El club de los poetas muertos. 

arrasateko txoko kuttuna: udala. 

bilboko txoko kuttuna: alde zaharra. 

usain bat: udan euria egiten duenean 
kalean gelditzen den hezetasunarena. 
ahaztuko ez duzun momentua: 
koadrilako bazkari baten mahai gainean 
dantzan bukatu genuenekoa. 
zure poltsan falta ez den hori: 
ezpainetako kakaoa.  

marra azkarrEz

kantua eta gitarra dira 
maialen arratibelen bi 
zaletasunak.

"inguruan gertatzen dena 
jendeari helaraztea
gustatuko litzaidake
etorkizunean"

maialen arratibel | abeslaria eta musikaria
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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 

bergara. etxebizitza eguzki-
tsua salgai artzamendi kalean. 
hiru logela, bi bainugela, sukal-
dea eta egongela handia. gara-
je eta trastelekuarekin. Jantzia. 
150.253 euro. 629 97 37 05  
edo 943 76 05 22 

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 945 45 05 
15  edo 645 73 82 31 telefono 
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. iñigo. deitu 659 72 06 
64  telefono zenbakira.

 
103. errentan eman

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

 
104. errentan Hartu

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

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

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. Pisukide bila nabil. 
erdigunean dago etxea. ione. 
deitu 636 05 36 18  telefono 
zenbakira.

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

 
106. bestelakoak

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

 

2. garajeak

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

3. lokalak

301. salDu
aretxabaleta. lokala salgai 
erdigunean. oso ekonomiko. 
deitu 609 44 50 86  telefono 
zenbakira.

 
302. erosi

bergara. lokal bila gabiltza, 
erosteko, san lorentzo edo 
matxiategi aldean. deitu 605 
76 32 72  telefono zenbakira.

4. lana

401. eskaintzak

402. eskaerak
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. 53 urteko emakume 
euskalduna, lanerako gertu, ume 
edo nagusiak zaintzen, etxeko 
lanak egiten eta abar. deitu 943 
79 60 89  telefonora.

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

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

bergara. neska euskalduna 
haurrak zaintzeko gertu edota 
eskola partikularrak emateko. 
620 75 04 94 

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

Debagoiena. arrasateko 26 
urteko neska arduratsua, umeak 
zaintzeko prest. esperientzia-
duna. 685 71 65 78 

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 nagusiak zaindu, sukalda-
ri zein etxeko lanak egiten jardu-
teko. 610 99 70 46 

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

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

Debagoiena. etxeko laneta-
rako emakumea gertu, baita 
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 lanerako. nagusi eta 
alzheimer gaixoen zaintza, 
etxeko lanak egin, sukaldatu eta 
abarretan ondo moldatzen naiz. 
debagoienean zehar mugiteko 
arazo barik. 693 72 41 66 

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

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

Debagoiena.  nikaraguako 
neska gertu nagusi edo umeak 
zaintzeko, etxean bertan bizi 
izaten ere bai. garbitasunak ere 
egingo nituzke. 620 43 85 40 

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 

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

 

5. irakaskuntza

501. jaso
gaztelerako eskola partikula-
rrak emateko norbaiten bila nabil, 
bergaran. Prezioa ekonomikoa 
izan dadila. 617 79 85 00 

 
502. eman

arrasaten. unibertsitate ikas-
ketak dituen neska gaztea prest 
legoke lh eta dbhko klase 
partikularrak emateko. interesa-
tuok deitu 652 72 19 24  tele-
fono zenbakira.

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 

oñati. urte askotako esperien-
tziadun irakasleak eskola parti-
kularrak ematen ditu urte osoan. 
Jaione. 653 71 80 30 

 

6. motorra

601. salDu
traktorea. new holland tV65f 
traktorea  palarekin salgai. deitu 
607 76 54 91  zenbakira.

 

7. animaliak

701. salDu
bulldog frantsesa.  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 

 

8. Denetarik

801. salDu
akordeoi kromatikoa salgai, 
egoera onean. 943 77 16 50 

bergara. 16.000 m2ko lursai-
la salgai, 30 urteko pinuekin. 
653 71 66 87 

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: 653 72 22 54 

eskiak eta botak. 3 alditan erabi-
litakoak. eskiak atomic C9-1,60cm
-ko luzerakoak, kotak:104-64-94, 
erradio buelta:18. fijazioak erregu-
latu daitezke edozein botarako. 
salomon fundarekin:230 €. 
botak:nordica thermo Custon fit 
(beroagoak),flex:50-60,4 lotura 
mikrometrikoa eta goiko biak makro-
metrikoak. zenbakia: 38=24. fun-
darekin:100 €. dana berri-berria. 
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. deitu 656 78 
64 64  telefonora.

ezti-ateragailua eta ontzia. 
eztia ontzeko 100 kiloko kapazidadea 
duen ontzia eta hiru kuadroko  ezti
-ateragailu unibertsala saltzen dira, 
denak material herdolgaitzez  eginak. 
oso gutxi erabiliak, ia berriak. dena 
350 euroan. 605 76 07 57 

gasoil berogailua. "roca" etxe-
ko gasoil berogailua saltzen da. 12 
radiadore berotzeko ahalmena. gutxi 
erabilitakoa. baserri, txabola, etxe 
txikiendako aproposa. Prezio interes-
garria. 50 litroko ur kalderina opari-
tzen da. 616 23 81 74  edo 943 79 
34 74 edo 945 44 53 03 

gimnasiorako bonoa. arrasate-
ko saioa gimnasiorako bazkidetza 
bonoa salgai. 2013ko apiril bukaera 
artekoa. 250 euro. idatzi mary-
sea15@hotmail.com helbidera 
edo deitu zenbaki honetara: 653 
72 22 54 

gitarra klasikoa. berria. fun-
da barne. salneurri onean. 617 
21 89 74 

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. mezua 
bidali txarabastarra@gmail.com 
helbidera edo deitu zenbaki 
honetara: 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. 669 
55 79 35 

Pearl bateria. beltza. bateria 
osoa saltzen dut. osagarri guz-
tiekin. Prezio onean. deitu 669 
44 20 79  telefonora.

taxi lizentzia salgai arrasaten. 
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 edukitzeko, 
landatzeko eta abarretarako 
lursail bila nabil bergara edo 
inguruko herrietan. deitu 669 
17 09 51  telfonora.

Proiektore bat. dVdan peli-
kulak botatzeko proiektore txiki 
bat erosiko nuke. deitu 666 92 
01 45  zenbakira.

 804. Hartu

bizikletak. bizikletak botatze-
ko  m o d u a n  ba d a u ka z u ,  n i k 
jasoko dizut. berdin da zein 
egoeratan dauden. botatzeko 
badituzu deitu 699 06 23 95 
telefono zenbakira. 

erabilitako altzariak. erabi-
litako altzariak jasoko nituzke, 
berdin du zein motatako altzariak 
diren. harremanetarako idatzi 
mezu bat altzarigintza@yahoo.
es  helbidera.

 
806. galDu

artzain-txakur alemaniarra. 
bi urteko artzain-txakur alema-
niarra, asteartean, azaroaren 
15ean desagertu zen degurixa 
aldean. norbaitek ikusi badu 
mesedez deitu dezala telefono 
zenbaki honetara. 620 50 08 
49 . sarituko da

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

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. aurkitu baduzu deitu 
652 72 73 88  telefono zenaki-
ra. 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 mezu bat helbide 
honetara: saskineski@gmail.
com edo deitu telefonoz 653 74 
86 26  edo 605 76 81 49 tele-
fono zenbakietara. zure zain 
gaude!

azPeitxi 
Jatetxea

zerbitzaria behar da 
barrarako.

943 76 55 00

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

Bergarako Udala, kanposantuko laguntzaile-Obretako peoi espezialista 
bat, txandakako kontratuarekin, kontratatzera doa. Halaber, lan-poltsa 
osatzera doa.

Lehiakideen baldintzak:
Oinarrietan jasotakoak eta, besteak beste, ondorengoak:
 a) 16 urte beteta izatea.
 b) Eskola ziurtagiria  edo pareko titulua.
 c) B motako gida baimena.
 d) 1.H.E derrigorrezkoa.
 e) Langabezia egoeran egotea edota enplegua gehitzeko eta beronen kali-

tatea hobetzeko lan merkatuaren erreforma arautzen duen uztailaren 9ko 
12/2001 legeak emandako erredakzioaren arabera martxoaren 24ko 1/1995 
errege Dekretu Legegilearen 12 artikuluko 6.atalean jasotzen denarekin bat 
etorriz, epe jakinerako kontratua izatea Bergarako Udalarekin. 

Instantziak aurkezteko epearen amaiera:
- 2011/12/13

Oinarriak Idazkaritzako bulegoetan, eta webgunean (www.bergara.net).

Bergara, 2011ko abenduaren 2a.
ALKATEA
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astelehena, 12

12:25 durangoko azoka 
2011 

13:25 marrazki bizidunak 
13:45 kantari 
14:15 bertso saioa 
14:45 berriak
15:15 ikusten 
16:11 berbetan 
16:45 berriak 
17:15 ur eta lur 
17:47 Walker 
18:16 Publierreportajea: 

eneek 
18:27 marrazki bizidunak 
18:47 berriak 
19:17 kantari 
19:47 magazinea 
20:47 Publierreportajea: 

eneek 
20:58 harmailatik 
21:43 gipuzkoa kultura 
22:13 magazinea 
23:13 harmailatik 
00:16 gipuzkoa kultura

martitzena, 13

12:30 magazinea
13:30 marrazki bizidunak 
13:50 kantari 
14:17 onein 
14:45 berriak 
15:15 berbetan 
15:49 harmailatik 
19:29 ikusmira 
17:07 berriak
17:37 harmailatik 
18:20 marrazki bizidunak 
18:40 berriak 
19:07 Publierreportajea: 

eneek 
19:18 kantari 
19:45 magazinea 
20:45 eztabaida 
21:25 magazinea 
22:25 Publierreportajea: 

eneek 
22:36 magazinea 
23:36 eztabaida 
01:39 kantari

eguaztena, 14

12:30 magazinea 
13:30 ikusmira 
14:30 eztabaida
15:10 harmailatik 
15:23 gipuzkoa kultura 
15:55 magazinea 
16:23 eztabaida 
16:55 bertso saioa 
17:29 kantari 
17:59 gipuzkoa kultura 
18:03 berriak 
18:29 berriak 
19:59 magazinea 
19:44 bertso saioa 
20:39 harmailatik 
22:59 Publierreportajea:
23:40 berriak 
00:10 magazinea 
01:10 Walker 
02:04 magazinea 
03:04 gipuzkoa kultura 
03:34Publierreportajea:
03:45 bizitegia 
04:15 magazinea

eguena, 15

12:30 magazinea 

14:08 marrazki bizidunak 

14:33 kantari 

14:58 bizitegia 

15:53 berriak 

17:03 gipuzkoa kultura 

17:33 onein 

18:33 Publierreportajea: 

eneek 

18:44 bertso saioa 

19:14 berriak 

20:09 kantari 

21:19 ur eta lur 

21:49 eztabaida 

22:29 berriak 

23:10 kantari

zaPatua, 10

08:00 marrazki bizidunak 
09:30 ipupomamua 
10:00 kantari 
11:00 hamaika.bit 
11:28 Walker 
11:57 onein 
12:24 durangoko azoka 

2011 
13:24 Publierreportajea
13:35 ikusten 
14:31 gipuzkoa kultura 
15:01 marrazki bizidunak 
16:01ikusmira 
16:39 kantari 
17:39 28.klip 
18:09 durangoko azoka 

2011 
19:09 marrazki bizidunak 
19:39 ipupomamua 
20:09 kantari 
20:39 durangoko azoka 

2011 
21:39 hamaika.bit
22:07 Walker 
22:37 durangoko azoka 
23:37 eztabaida

domeka, 11

08:00 marrazki bizidunak 
09:00 ipupomamua 
09:30 kantari 
10:30 marrazki bizidunak 
11:00 bizitegia 
11:25 bertso saioa
11:53 kantari 
12:20 durangoko azoka
13:20 onein 
13:47 gipuzkoa kultura 
14:17 ikusmira 
14:42 marrazki bizidunak
15:12 kantari 
16:12 onein
16:42 durangoko azoka 
17:42 bizitegia 
18:12 gipuzkoa kultura 
18:42 Publierreportajea
18:53 eztabaida 
19:43 kantari 
20:13 Walker 
20:42 ikusmira 
21:20 bizitegia 
21:50 gipuzkoa kultura
22:20 ikusten 
23:16 berbetan
23:50 durangoko azoka

egubakoitza, 9

12:30 nere herrie 
13:25 marrazki bizidunak 
13:50 kantari 
14:17 onein 
14:42 28.klip 
15:09 tolosako 

abesbatza lehiaketa 
15:34 marrazki bizidunak 
15:59 leku txiki bat 
16:29 Publierreportajea
16:40 erreportajea 
17:13 marrazki bizidunak 
17:43 ipupomamua 
18:13 onein 
18:41 erreportajea
19:16 kantari 
19:43 28.klip 
20:13 gipuzkoa kultura 
20:43 nere herrie 
21:37 Publierreportajea
21:48 erreportajea
22:18 tolosako 

abesbatza lehiaketa 
22:43 eztabaida

GOIENA TELEBISTA

as t e a  g O i e n a n

goiena

asteburuan agorrosinen Berga-
ra-aloña derbia jokatuko da. 
Bada, goienako kamerak bertan 
izango dira gertatzen dena gra-
batzen, eta astelehenean, par-
tiduaren une garrantzitsuenak 
erakutsiko dizkizuegu.

bergara-aloña 
derbia ikusgai
'Harmailatik'-en

'harmailatik'
astelehena, 20:58

goiena

martitzenean eskainiko dizuegun 
Eztabaida-n, finantza merkatuak 
izango dituzte hizpide solaski-
deek. gaia kokatzeko, erreporta-
je bat ikusteko aukera izango 
duzue hasieran, eta gero, eneko 
azkaratek gidatuko du saioa.

finantza 
merkatuez, 
'eztabaida'-n

'Eztabaida'
martitzena, 20:45

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

arrasate
zapatua, 10 ana esPañol morales araba etorb.,  14 943 79 18 65
Domeka, 11 aurora ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09
astelehena, 12 erkuden etxeberria zarugalde, 42, 44 943 77 16 30
martitzena, 13 alberto azkoaga ferrerias, 1 943 79 15 15
eguaztena, 14 m.fCa. azkoaga iturriotz, 17 943 79 79 99
eguena, 15 ana fdez. CorCuera aranbarri  plaza, 1 943 79 22 26
egubakoitza, 16 Juan antonio irizar erguin, 11 943 79 12 39

bergara
zapatua, 10 JaVier estella matxiategi,  5 943 76 19 63
Domeka, 11 JaVier estella matxiategi,  5 943 76 19 63
astelehena, 12 l.alVarez-m.mozos iparragirre 943 76 12 15
martitzena, 13 a. urrutikoetxea orixondo plaza, 4 943 76 11 74
eguaztena, 14 iñigo zabala barrenkale, 25 943 76 16 87
eguena, 15 merCedes guallar san antonio, 5 943 76 11 05
egubakoitza, 16 JaVier estella matxiategi,  5 943 76 19 63

Oñati
zapatua, 10 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28
Domeka, 11 Juldain kale barria,  6 943 78 11 28
astelehena, 12 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
martitzena, 13 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
eguaztena, 14 barrenetxea kale zaharra, 1 943 78 01 22
eguena, 15 barrenetxea kale zaharra, 1 943 78 01 22
egubakoitza, 16 garate kale barria,  42 943 78 05 58

aretxabaleta / eskOriatza
zapatua, 10 m. ViCtoria anitua belorrieta auzoa, 1 (are.) 943 08 11 43
Domeka, 11 m. ViCtoria anitua belorrieta auzoa, 1 (are.) 943 08 11 43
astelehena, 12 Juan fraile herriko plaza, 10 (are.) 943 79 21 99
martitzena, 13 Juan fraile herriko plaza, 10 (are.) 943 79 21 99
eguaztena, 14 Juan fraile herriko plaza, 10 (are.) 943 79 21 99
eguena, 15 Juan fraile herriko plaza, 10 (are.) 943 79 21 99
egubakoitza, 16 Juan fraile herriko plaza, 10 (are.) 943 79 21 99

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

zapatua, 10

egubakoitzeko tenperatura man-
tendu egingo da eta urdingune 
ederrak ikusi ahal izango ditugu 
zeruan. 

DOmEka, 11

tenperaturak behera egingo du  
eta zeruan ere pixkanaka-pixka-
naka lainoak nagusituko dira 
egun osoan.

max. 15º max. 13º

min. 6º min. 4º

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

DEBAGOIENA

EuSKAL HERRIA

igandean tenperaturak 
behera egingo du eta 
zeruan lainoak nagusitzen 
joango dira.

ARRASATE IRRATIA

Hostoak ikuskizunean par-
te hartzen dute Amaren 
Alabek, Oreka TXk eta 
Kukai dantza taldeak. 
Amaian egingo da, hilaren 
17an, eta sarrerak ditugu. 
Parte hartzeko deitu 943 25 
05 05 telefonora edo idatzi 
irratia@goiena.com-era.

'Hostoak' 
ikuskizunerako 
sarrerak zozketan

Zapatuan Ein deigun bidie 
plataformak antolatutako 
bigarren eskuko azoka egin-
go dute Arrasaten. Horren 
berri emango dugu 107.7ko 
uhinetan, Igo autobusera!-n 
eta azokaren xehetasunenak 
jaso ahal izango ditugu 
antolatzaileen hitzetan.

bigarren eskuko 
azoka berbagai 
arrasate irratian

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

bekak
Vulcanus programa. eu-ja-
pan centre for industrial coo-
peration. eBko ikasleei japo-
nian lanpostu industrial baten 
egonaldia eskaintzen die. japo-
niera ikasteko, 4 hilabeteko 
ikastaroa enpresa baten, 8 
hilabeteko praktikaldia. epea: 
urtarrilak 20.

la Caixa 2012. obra social 
la caixak 225 beka deitu ditu, 
espainian (100 beka), europan 
(65), estatu Batuetan (45), 
kanadan (5) eta asian (10), 
graduondoko ikasketak egite-
ko. epe ezberdinak: otsailaren 
6tik uztailaren 2ra bitartean.

trudeau bekak, graduondo-
ko bekak kanadan. trudeau 
foundation. Baldintzak: dok-
toregoko lehenengo edo biga-
rren kurtsoa ikasten izatea, 
gizarte zientziak eta huma-

nitateen alorretan. epea: aben-
duaren 16a.

lana
Hainbat postu. irungo 
udala. gizarte zerbitzu eta 
gazteriako arduradun bat, 
ogasun, sustapen ekonomiko 
eta plan estrategikoko 
arduradun bat, kultura eta 
kiroletako arduradun bat. 
epea: abenduaren 20a.

Obra publikoetako ingeniari 
teknikoa. eskoriatzako udala. 
Baldintzak: obra publikoetako 
ingeniari tekniko titulua, 4. 
hizkuntza eskakizuna, B gida-
baimena. epea: eaon argita-
ratu zain.

Hainbat postu. getxoko uda-
la. 5 administrari, 2 kazetaritza 
lizentziadun eta 2 informatika 
lizentziadun. epea: eaon argi-
taratu zain.

informazio geHiago naHi izanez gero:
arrasateko gazte bulegoa: biteri etorbidea 3  |  943 25 20 65  |  gaztebulegoa@arrasate-mondragon.net
oñatiko gazteendako  informazio gunea: foruen plaza 4  |  943 71 82 57  |  gazteinformazioa@oinati.net
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urteurrena

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan, abenduaren 11n, 
12:00etan, bergarako santa marina parrokian ospatuko da.

—
Zure irriparra,

zure alaitasuna
gure arnasartean bizirik dabil.

Ez adiorik gero arte baizik.

Conchita 
Ondarra lopez de Zuberia

urteurrena

bolubarri baserrikoa

2010eko abenduaren 27an hil zen, 82 urte zituela.

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan, abenduaren 11n, 12:00etan, 
bergarako santa marina parrokian ospatuko da.

—
Eguzki eder joan guztien

argia du bihotzak
eta pentsamenduan
iraganaren oroitzak.

Ignacio 
Olabarria larrañaga

urteurrena

lucio mardaras madariagaren alarguna

bergaran hil zen 2010eko abenduaren 8an, 93 urte zituela.

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan, abenduaren 11n, 
12:00etan, bergarako santa marina parrokian ospatuko da.

—
Zure irrifarra eta maitasuna betirako gurekin geldituko dira.

Concepcion
Zilartegi Maiz

urteurrena

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean..

lehen urteurreneko meza 
domekan, abenduaren 11n, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian ospatuko da.

Imanol 
Alberdi Iribecampos

urteurrena

bergaran hil zen 2010eko abenduaren 17an, 80 urte zituela.

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza 
domekan, abenduaren 11n, 12:00etan, 

bergarako santa marina parrokian ospatuko da.

Maria Josefa 
Arrue Baños

urteurrena

elizkizunera joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan, abenduaren 11n, 
12:00etan, bergarako santa marina parrokian ospatuko da.

—
Zure irribarrearen oroitzapenak betetzen du utzitako hutsunea.

Juan Jose Agirre 
Gonzalez de Durana

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
jarDun elkartea
 errotalde jauregia (kultura etxean)
943 76 08 19
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Laugarren aldiz, banpiro 
istorio gatzik gabeak 
osagai berekin jarraitzen 

du, edo benetako osagaien 
gabeziarekin, hobeto esanda. 
Grazia eta gatza, biak falta 
zaizkio filmari.

Oraingoan, baina, bi 
protagonisten maitasun 
istorioan sakondu eta film 
erromantikoa osatu dute 
egileek. Akziodun sekuentzia 
gutxiago sartu eta istorioak 
garapen motelagoa dauka. 
Nerabeendako eleberri arrosa 
banpirikoen zale ez direnentzat, 
jasateko gaitza suerta daiteke.

Bella eta Edward, bikote 
protagonista, ezkondu egiten 
dira oraingoan eta eztei-bidaian 
banpiroak haurdun uzten du 
Bella. Haurdunaldia bera, Bellak 

sabelean daramanaren 
misterioa eta azukrez jositako 
maitasun istorioa dira sagako 
hirugarren ataleko lehen 
zatiaren ardatzak. 

Luze egiten da, eta are 
gehiago filma bera bi zatitan 
banatu dutenean. Elkarrizketak, 
egoeren garapena, istorioa 
bera... luze egiten da eta 
liburuko xehetasun txikienak ere 
buruz jakin ezean, filmak egiten 
dituen keinuak galdu eta zail 
egiten da jarraitzea. Gainera, 
filmaren zatirik onena 
hasierakoa da, ezkontza bera, 
40 minutu irauten duena, eta 
hortik aurrera ezer gutxi espero 
daiteke. 

Aktoreek ere ez dute askorik 
laguntzen eta Bella 
protagonistaren papera duen 

Kristen Stewarten 
interpretazioa ia komikoa da, 
espresiorik gabeko aurpegi 
berarekin jarraitzen baitu lehen 
filmeko lehenengo minututik, 
azken honen azken segundora 
arte.

Berez protagonistek 
umearen abortua planteatzen 
dute, hiru ertzetako maitasun 
istorioak hor jarraitzen du eta 
banpiro eta otsogizonen artean 
beti dago saltsa. Baina 
oraingoan ere gatza falta du 
saltsak eta bigarren zatirako 
onena gorde dutela pentsatzea 
da momentuz har daitekeen 
jarrera. Bukaeran lehen zati 
honek, behintzat, ez dizkio inori 
letaginak zorroztuko.

Azukreak usteldutako letaginak 

arrasate

AMAIA ANtZOKIA

one day
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

katu bat Parisen
domeka: 17:00.

aretxabaleta

ARKUpe

amanecer
barikua: 22:00.
zapatua: 22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 16:00.

eibar

COlIseO ANtZOKIA

fuga de cerebros 2
barikua: 22:30.
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

COlIseO 1

tímidos anónimos
barikua: 22:30.
zapatua: 22:30.
domeka: 17:00.
astelehena: 20:30.

in time
zapatua: 17:00, 19:45.
domeka: 20:00.

COlIseO 2

la deuda
barikua: 22:30.
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

fuga de cerebros 2
zapatua: 17:00.
domeka: 17:00.

gasteiz

GURIDI

arthur Christmas: 
operación regalo 3D
eguenetik domekara: 
16:30, 18:30, 20:30, 
22:30.
astelehena, eguaztena eta 
eguena: 17:30, 20:00, 
22:30.
martitzena: 17:30, 22:30.

olentzero eta iratxoen 
jauntxoa
eguenetik domekara: 
16:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00.

la saga crepúsculo: 
amanecer 1
egueneti domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:00, 22:30.

Vicky el vikingo y el 
martillo de thor
eguenetik domekara: 
17:00.
astelehenetik eguenera: 
18:00.

Criadas y señoras
eguenetik domekara: 
19:45, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:00

acero puro
eguenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

el gato con botas
eguenetik eguenera: 
17:30.

la voz dormida
eguenetik eguenera: 
20:00, 22:30.

fuga de cerebros
eguenetik domekara: 
16:30, 18:30, 20:30, 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

Happy feet 2 3D
eguenetik domekara: 
16:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30.

in time
eguenetik domekara: 
18:15, 20:20, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:00, 22:30.

FlORIDA

un dios salvaje
eguena: 17:30, 20:00, 
22:30.

arthur Christmas: 
operación regalo
eguena: 17:30, 20:00, 
22:30.

Vicky bikingoa eta 
thorren mailua
eguena: 17:30.

las aventuras de 
tintín, el secreto del 
unicornio
eguena: 20:00, 22:30.

la conspiración
eguena: 17:30, 20:00, 
22:30.

un método peligroso
eguena: 18:00, 20:15, 
22:30.

restless
eguena: 18:00, 20:15, 
22:30.

jane eyre
eguena: 18:00, 20:15, 
22:30.

BOUleVARD

acero puro
eguenetik eguaztenera: 
16:30, 19:15, 22:00.

fuga de cerebros 2
eguenetik eguaztenera: 
16:00, 18:10, 20:25, 
22:40.

la conspiración
eguenetik eguaztenera: 
17:00, 19:40, 22:10.

arthur Christmas, 
operación regalo
eguenetik eguaztenera: 
15:50, 18:00, 20:05, 
22:15.

las aventuras de 
tintín: el secreto del 
unicornio
eguenetik eguaztenera: 
16:10, 18:20, 20:30.

un golpe de altura
eguenetik eguaztenera: 
22:45.

el gato con botas
eguenetik eguaztenera: 
16:30, 18:30, 20:30, 
22:30.

in time
eguenetik eguaztenera: 
15:50, 18:05, 20:20, 
22:35.

arthur Christmas, 
operación regalo 3D                    
eguenetik eguaztenera: 
16:10, 18:20, 20:30, 
22:40.

amanecer 1
eguenetik eguaztenera: 
16:00, 17:00, 18:15, 
19:30, 20:30, 22:00, 
22:45.

Happy feet
eguenetik eguaztenera: 
15:55, 18:00, 20:10, 
22:20.

Vicky el vikingo y el 
martillo de thor
eguenetik eguaztenera: 
16:15, 18:15.

asesinos de élite
eguenetik eguaztenera: 
20:20, 22:40.

GORBeIA

arthur Christmas 3D
barikutik eguenera: 17:30, 
19:30, 21:30.
bariku eta zapatuan: 
23:30.
zapatua eta domekan: 15:30.

arthur Christmas
barikutik eguenera: 18:30, 
20:30, 22:30.
bariku eta zapatuan: 
00:30.
zapatua eta domekan: 
16:30.

fuga de cerebros 2
barikutik eguenera: 18:00, 
20:15, 22:30.
bariku eta zapatuan: 
00:50.
zapatua eta domekan: 
15:45.

el gato con botas
barikutik eguenera: 17:45, 
19:45, 21:45.
bariku eta zapatuan: 
23:45.
zapatua eta domekan: 
16:45.

el gato con botas 3D
barikutik eguenera: 18:45, 
20:45, 22:45.
bariku eta zapatuan: 
00:45.
zapatua eta domekan: 
16:45.

in time
barikutik eguenera: 18:00, 
20:15, 22:30.
bariku eta zapatuan: 
00:45.
zapatua eta domekan: 
15:45.

acero puro
bariku eta zapatua: 16:30, 
19:00, 21:30, 00:00.
domekatik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

restless
barikutik eguenera: 18:20,  
20:20, 22:20.
bariku eta zapatuan: 
00:20.
zapatua eta domekan: 
16:20.

amanecer 1
barikutik eguenera, 
zapatua izan ezik: 17:50, 
19:00, 20:10, 21:20, 
22:30.
barikuan, baita: 23:40, 
00:50.
domekan, baita: 15:30, 
16:40.
zapatuan: 16:40, 19:00, 
21:20, 23:40.

las aventuras de 
tintín
barikutik eguenera: 18:15, 
20:30.
zapatua eta domekan: 
16:00.

un golpe de altura
barikutik eguenera: 22:40.
bariku eta zapatuan: 
00:45.

Happy feet 2 3D
zapatua eta domekan: 
15:30.

Happy feet 2
barikutik eguenera: 17:30, 
19:30.

Criadas y señoras
barikutik eguenera: 21:30.
bariku eta zapatuan: 
00:15.

Vicky el vikingo
barikutik eguenera: 18:10.
zapatu eta domekan: 
16:10.

asesinos de élite
barikutik eguenera: 20:10, 
22:25.
bariku eta zapatuan: 
00:45.

kika superbruja
zapatua eta domekan: 
16:15.

Winx, la aventura 
mágica
barikutik eguenera: 18:15.

margin call
barikutik eguenera: 20:15, 
22:15.
bariku eta zapatuan: 
00:15.

la saga CrePúsCulo: 
amaneCer  
zuzendaria: bill Condon.
Herrialdea: estatu batuak.
urtea: 2011.
aktoreak: robert Pattison, taylor lautner, 
kristen stewart.
iraupena: 115 minutu.

JON gOItIA

kritika

zinEma

zinema

aretxabaleta 'super 8' filma
Zinekluba. Arkupe kultura etxe-
ko Zaraia aretoan, 19:30ean. Pre-
zioa: 4 euro. Lost telesail arrakas-
tatsuaren egileetako batek zuzen-
dutako filma da Super 8, 80ko 
zinemari omenaldi modura. 
abenduaren 15a, eguena, arkupeko zaraia 
aretoan, 19:30ean.

bergara 'martxan' eta '20 años' 
filmak
Bi filmen proiekzioaren ostean 
Nora Silva militante feminista-
rekin solasaldia egongo da. 
abenduaren 14a, eguaztena, zabalotegiko 
aretoan, 20:30ean.

eskoriatza 'mugarik gabe' 
zinema soziala
Mugarik gabe zinema sozialaren 
bigarren edizioa hilaren 12an 
hasiko da Ibarraundin. Lehenen-
go egun horretan En propiedad 
privada, hechos son amores filma 
emango dute, 18:30ean. Hilaren 
20an hitzaldia egongo da Huhezin, 
18:30ean: Los mitos del amor 
romántico. Hitzaldia Coral Herre-
rak egingo du. 
abenduaren 12a, astelehena, 18:30ean.

leHiaketak

antzuola erretiratuen karta-joko 
txapelketa 
Abenduaren 13tik 16ra bitartean 
jokatuko dira partidak: abendua-
ren 13an, puntuan; 14an, briskan; 
15ean, tutean; eta 16an, musean. 
Abenduaren 19rako bukatu behar-
ko dituzte modalitate bakoitzeko 
partiduak. Txapelketan parte 
hartzeko izena emateko epea 
zabalik dago eta abenduaren 11 
izango da izena emateko azken 
eguna. Elkartean bertan eman 
beharko da izena. 
abenduaren 13a, martitzena, erretiratuen 
elkartean, 16:00etan.

ikastaroak

oñati Yoga ikastaroa ulma taldeko 
erretiratuentzat
Ulma Taldeko erretiratuentzako 
yoga ikastaroa antolatu dute. 
Formazio teoriko eta praktikoa 
eskainiko diete parte hartzen 

duten Ulmako erretiratu guztiei.  
Interesatuok deitu 943 25 03 00 
telefonora edo fundacion@ulma.
com helbidera idatzi abenduaren 
13a baino lehen.
abenduaren 14a, eguaztena, ulma taldeko 
zerbitzu zentraletako gimnasioan, 10:00etan.

eskoriatza sukaldaritza 
ikastaroan izena emateko epea 
zapatuan amaitzen da
Amuska elkarteak antolatutako 
Gabonetako sukaldaritza ikasta-
roan izena emateko epea zapatuan 
(hilak 10) amaitzen da. Horreta-
rako, interesatuek dirua Euska-
diko Kutxako kontu korrontean 
(00-44-85-0441021091) sartuko behar-
ko dute: bazkideek 20 euro eta 
bazkide ez direnek 25 euro. Dirua 
sartzerakoan Sukaldaritza izena 
eta parte-hartuko duenaren izen
-abizenak jarri. 
abenduaren 12a, astelehena, erretiratuen 
etxean, 18:00etan.

aramaio gazte-hezitzaileentzako 
teknologia berriei buruzko 
ikastaroa
Oinarrizko mailako ikastaroa 
izango da, gailu elektronikoei, 
sare sozialei eta, orokorrean, 
teknologia berriei buruzkoa. Gaz-
teekin lanean diharduten hezi-
tzaileendako ikastaro berezia 
izango da.
abenduaren 27 eta 28an, zigoitiko zentro 
sozio-kulturalean.

kirola

elgeta gabonetako boleta 
txapelketa
Bi jardunaldi izango ditu: aben-
duaren 10ean eta 17an. Tiraldiak 
23:00etan hasiko dira, Elgetako 
bolatokian. 
abenduaren 10a, zapatua, elgetako bolatokian, 
23:00etan.

Deiak

Debagoiena Deba ibarreko gazte 
asanbladen jardunaldiak
Abenduaren 9tik 11ra Deba bai-
larako asanbladen III. jardunal-
diak izango dira: hitzaldiak, 
dokumentalak, kontzertuak, men-
di irteera, autoformazioa, mahai
-inguruak...
abenduaren 9tik 11ra bitartean, arrasateko 
gaztetxean.

faceBook.com

bergara Cobra
Rock gordin eta bortitzez beteko dute zapatuan gaztetxea 
Berri Txarrak, Kokein eta Dinero taldeetan ibilitakoek osa-
tutako Cobra taldekoek. Rock izerditsua eta bat-bateko zuze-
nekoa dituzte etxeko marka.
zapatuan, gaztetxean, 23:00etan.

musika

elgeta alai taldearen emanaldia
Xalbadorpe erretiratu elkarteak 
gonbidatuta Bergarako Alai tal-
dea izango da Elgetan. 
abenduaren 14a, eguaztena, espaloia kafe 
antzokian, 18:00etan.

aretxabaleta musika eskolakoen 
piano emanaldia
Leizarra musika eskolako ikasleek 
piano emanaldia egingo dute. 
Sarrera debalde da. 
abenduaren 13a, martitzena, arkupeko zaraia 
aretoan, 18:00etan.

elgeta ruper ordorika
Azken diskoa aurkeztuko du 
bakarlari oñatiarrak. 
abenduaren 11, domeka, espaloia kafe antzokian, 
19:00etan.

aramaio bizente goikoetxea
Aramaioko abesbatzaren saioa, 
Gabonak direla-eta 
abenduaren 11, domeka, elizan, 13:00etan.

bergara Cobra taldearen 
kontzertua
Cobra rock taldeak kontzertua 
eskainiko du zapatuan Bergara-
ko gaztetxean. 
abenduaren 10a, zapatua, bergarako gaztetxean, 
23:00etan.

oñati xabi eta Petti bikotearen 
kontzertua
Bikoteak blues eta folk abesti 
ezagunen bertsioak joko ditu. 
abenduaren 9a, egubakoitza, antton tabernan, 
20:00etan.

antzerkia

arrasate 'ezetz hegan egin' 
antzezlana
Teatro Paraiso taldeak Ezetz hegan 
egin haurrendako antzerkia eskai-
niko du. Lau txori bitxi izango 
dira protagonistak, eta elezahar 
zoragarria eskainiko dute, eduki 
aberatseko elezaharra. 
abenduaren 10a, amaia antzokian, 17:00etan.

Dantza

bergara 'Herrixa dantzan'
18.00etan, haur eta gurasoak elka-
rrekin dantzan eta 19:00etan, batez 
ere helduentzako dantza saioa 

izango da. Sarrera doan da, eta 
parte hartzea libre. Gidatutako 
dantzaldi irekia da, Euskal Herri-
ko eta Europa osoko dantza tra-
dizional ludiko errazekin osatu-
takoa: sokan, taldean, bikoteka... 
denetarik. Helburua da adin guz-
tietako herritar soilek dantzan 
elkarrekin gozatzea. 
abenduaren 11, domeka, zabalotegi aretoan, 
18:00etan.

osPakizunak

aretxabaleta 90 urteko 
bazkideei omenaldia basotxon 
Basotxo erretiratuen elkarteak 
2011n 90 urte egindako bazkideak 
omenduko ditu Santa Luzia egu-
nean. Ekitaldia Basotxoko abes-
batzak girotuko du, eta gero, 
txokolate beroa eskainiko dute. 
abenduaren 13a, basotxo egoitzan, 17:00etan.

erakusketak

aramaio gerra garaiko informazioa
Aramaioko Ondarea Berresku-
ratzeko Taldeak (AOBT) antola-

tutako ekimena da eta  36ko 
gerraren gainean jardungo 
dute.  
abenduaren 15a, eguena, sastiñan, 19:00etan.

aretxabaleta jasotako 
jostailuen erakusketa
Beharrean dauden umeen artean 
banatzeko ludotekan jasotako 
jostailuak jarriko dituzte ikusgai 
udaletxe zaharrean. 
abenduaren 15a, eguena, udaletxe zaharrean, 
17:00etan. 

arrasate Pintura erakusketa 
Harresin
Maite Urtzelaik Harresi aretoan 
jarriko ditu ikusgai margolanak. 
Astegunetan 18:00etatik 20:00eta-
ra egongo dira ikusgai eta zapa-
tu eta jaiegunetan 12:00etatik 
14:00etara eta 18:00etatik 20:00e-
tara. 
abenduaren 9a, egubakoitza, harresi aretoan, 
18:00etan. hilaren 19ra arte zabalik.

arrasate xabi oteroren argazkiak
Argazkilaritzan eta diseinuan 
egin duen 40 urteko ibilbidea 
jasotzen du erakusketan. Oihan 
hegalean dauka izena. 
abenduaren 11ra arte, kulturateko klaustroan, 
17:30etik 20:30era.

HitzalDiak

antzuola Hitzaldia: 'kongoko 
proiektuaren egoera eta asmoak'
Hizlariak: Bittor Arbulu eta Tomas 
Madinabeitia. 
abenduaren 15a, eguena, olaranen, 18:30ean.

aretxabaleta 'Historia de la 
ética aplicada a la relación clínica' 
hitzaldia
Mabel Marijuanek, Medikuntzan 
lizentziadunak eta EHUko ira-
kasleak, bioetikaren gainean 
jardungo du. 
abenduaren 14a, eguaztena, arkupeko zaraia 
aretoan, 18:00etan.

leintz gatzaga bularreko 
minbiziaren gaineko berbaldia
Katxalin elkarteak antolatuta, 
bularreko minbizia goiz atzema-
teak duen garrantziaren gainean 
egingo dute berba. 
abenduaren 13a, martitzena, kultura etxean, 
18:00etan.

aretxabaleta sexualitate tailerra
Sexu kontuen gainean jardungo 
dute gaztelekuan 12 urteko gaz-
tetxoekin (DBHko 1. maila). 
abenduaren 9an, gaztelekuan, 18:00etan.

eskoriatza 'los mitos del amor 
romántico'
Mugarik Gabe zinemaldi sozia-
laren bigarren edizioren barruan. 
Coral Herrara izango da hizlaria. 
Aurrez eskatuta, haurtzaindegi 
zerbitzua ere egongo da. 
abenduaren 20an, 18:30ean, huhezin.

arrasate sexualitate erotikoa
Sexualitatearen eta erotismoaren 
gaineko berbaldia eta tailerra 
antolatu ditu Ekin Emakumeak 
elkarteak. Sexualitate ludiko eta 
jostailu erotikoen onurak dauka 
izenburua eta Manex Rekarte 
arduratuko da azalpenak eman 
eta saioa gidatzeaz. 
abenduaren 13an, 18:00ean, kulturateko areto 
nagusian.

bestelakoak

elgeta Podologoa 
erretiratuendako
Abenduko kontsulta. Ezinbeste-
koa da aurrez izena ematea. 943 
76 80 77 (Nati). 
abenduaren 15a, eguena, udaletxean, 
15:00etan.

eskoriatza spot sozialak, 
ibarraundin
Mugarik Gabe zinemaldi sozia-
laren barruan Propiedad privada 
eta Hechos son amores spot sozia-
lak proiektatuko dituzte hilaren 
12an, astelehena, Ibarraundin, 
18:30ean. Jardunaldiak Ibarraun-
di museoan eta Huhezi Fakulta-
tean izango dita 
abenduaren 12a, astelehena, ibarraundin, 
18:30ean.

elgeta bingoa erretiratuendako
Xalbadorpe erretiratu elkarteak 
antolatuta. 
abenduaren 12a, astelehena, ozkarbi elkartean, 
17:00etan.

aretxabaleta film laburra 
egiteko jarduera
Film laburra egiten ikasi eta 
egingo dute gaztelekuko kideek 
ekintza moduan. 
abenduaren 10a, zapatua, gaztelekuan, 
18:00etan.

aretxabaleta sukaldaritza 
tailerra gaztelekuan
Sukaldean jardungo dute gazteek, 
gaztelekuan. 
abenduaren 8a, eguena, gaztelekuan, 
18:00etan.

gaztezulo

oñati xabi eta Petti
Señor No taldeko Xabi alboan 
duela dabil azkenaldian Pet-
ti bakarlaria kontzertuak 
egiten. Gitarra akustikoa 
lagun, biek hain maite dituz-
ten blues eta folk doinuekin 
etorriko dira: Ray Charles, 
The Beatles, Jimi Hendrix, 
Rory Gallagher, David Bowie 
ala John Hiatt gogoan, eta 
bertsio bereziekin.
barikuan, antton tabernan, 20:00etan.

oskar alegria

elgeta ruper ordorika
Diskoa aurkezten dabil Ruper 
Ordorika: Hodeien azpian. 
Oñatiarraren hogeigarren 
lana da eta New Yorken gra-
batu du. Berarengan kontzen-
tratu barik, oraingoan, ingu-
rura begira ipini da Ordorika 
eta kronika itxura hartu dute 
kantuek, ukitu baikorragoa-
rekin, kantariak berak onar-
tzen duenez.
domekan, espaloian, 19:00etan.

arteria.com

arrasate 'ezetz hegan egin'
Teatro Paraiso taldeak Ezetz hegan egin haurrendako antzer-
kia eskainiko du. Lau txori bitxi izango dira protagonistak 
eta elezahar zoragarria eskainiko dute, eduki aberatseko 
elezaharra.
zapatuan, amaia antzokian, 17:00etan.

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

non-zer abendua 08
abendua 15
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Laugarren aldiz, banpiro 
istorio gatzik gabeak 
osagai berekin jarraitzen 

du, edo benetako osagaien 
gabeziarekin, hobeto esanda. 
Grazia eta gatza, biak falta 
zaizkio filmari.

Oraingoan, baina, bi 
protagonisten maitasun 
istorioan sakondu eta film 
erromantikoa osatu dute 
egileek. Akziodun sekuentzia 
gutxiago sartu eta istorioak 
garapen motelagoa dauka. 
Nerabeendako eleberri arrosa 
banpirikoen zale ez direnentzat, 
jasateko gaitza suerta daiteke.

Bella eta Edward, bikote 
protagonista, ezkondu egiten 
dira oraingoan eta eztei-bidaian 
banpiroak haurdun uzten du 
Bella. Haurdunaldia bera, Bellak 

sabelean daramanaren 
misterioa eta azukrez jositako 
maitasun istorioa dira sagako 
hirugarren ataleko lehen 
zatiaren ardatzak. 

Luze egiten da, eta are 
gehiago filma bera bi zatitan 
banatu dutenean. Elkarrizketak, 
egoeren garapena, istorioa 
bera... luze egiten da eta 
liburuko xehetasun txikienak ere 
buruz jakin ezean, filmak egiten 
dituen keinuak galdu eta zail 
egiten da jarraitzea. Gainera, 
filmaren zatirik onena 
hasierakoa da, ezkontza bera, 
40 minutu irauten duena, eta 
hortik aurrera ezer gutxi espero 
daiteke. 

Aktoreek ere ez dute askorik 
laguntzen eta Bella 
protagonistaren papera duen 

Kristen Stewarten 
interpretazioa ia komikoa da, 
espresiorik gabeko aurpegi 
berarekin jarraitzen baitu lehen 
filmeko lehenengo minututik, 
azken honen azken segundora 
arte.

Berez protagonistek 
umearen abortua planteatzen 
dute, hiru ertzetako maitasun 
istorioak hor jarraitzen du eta 
banpiro eta otsogizonen artean 
beti dago saltsa. Baina 
oraingoan ere gatza falta du 
saltsak eta bigarren zatirako 
onena gorde dutela pentsatzea 
da momentuz har daitekeen 
jarrera. Bukaeran lehen zati 
honek, behintzat, ez dizkio inori 
letaginak zorroztuko.

Azukreak usteldutako letaginak 

arrasate

AMAIA ANtZOKIA

one day
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

katu bat Parisen
domeka: 17:00.

aretxabaleta

ARKUpe

amanecer
barikua: 22:00.
zapatua: 22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 16:00.

eibar

COlIseO ANtZOKIA

fuga de cerebros 2
barikua: 22:30.
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

COlIseO 1

tímidos anónimos
barikua: 22:30.
zapatua: 22:30.
domeka: 17:00.
astelehena: 20:30.

in time
zapatua: 17:00, 19:45.
domeka: 20:00.

COlIseO 2

la deuda
barikua: 22:30.
zapatua: 19:45, 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

fuga de cerebros 2
zapatua: 17:00.
domeka: 17:00.

gasteiz

GURIDI

arthur Christmas: 
operación regalo 3D
eguenetik domekara: 
16:30, 18:30, 20:30, 
22:30.
astelehena, eguaztena eta 
eguena: 17:30, 20:00, 
22:30.
martitzena: 17:30, 22:30.

olentzero eta iratxoen 
jauntxoa
eguenetik domekara: 
16:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00.

la saga crepúsculo: 
amanecer 1
egueneti domekara: 
18:00, 20:15, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:00, 22:30.

Vicky el vikingo y el 
martillo de thor
eguenetik domekara: 
17:00.
astelehenetik eguenera: 
18:00.

Criadas y señoras
eguenetik domekara: 
19:45, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:00

acero puro
eguenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

el gato con botas
eguenetik eguenera: 
17:30.

la voz dormida
eguenetik eguenera: 
20:00, 22:30.

fuga de cerebros
eguenetik domekara: 
16:30, 18:30, 20:30, 
22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

Happy feet 2 3D
eguenetik domekara: 
16:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30.

in time
eguenetik domekara: 
18:15, 20:20, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
20:00, 22:30.

FlORIDA

un dios salvaje
eguena: 17:30, 20:00, 
22:30.

arthur Christmas: 
operación regalo
eguena: 17:30, 20:00, 
22:30.

Vicky bikingoa eta 
thorren mailua
eguena: 17:30.

las aventuras de 
tintín, el secreto del 
unicornio
eguena: 20:00, 22:30.

la conspiración
eguena: 17:30, 20:00, 
22:30.

un método peligroso
eguena: 18:00, 20:15, 
22:30.

restless
eguena: 18:00, 20:15, 
22:30.

jane eyre
eguena: 18:00, 20:15, 
22:30.

BOUleVARD

acero puro
eguenetik eguaztenera: 
16:30, 19:15, 22:00.

fuga de cerebros 2
eguenetik eguaztenera: 
16:00, 18:10, 20:25, 
22:40.

la conspiración
eguenetik eguaztenera: 
17:00, 19:40, 22:10.

arthur Christmas, 
operación regalo
eguenetik eguaztenera: 
15:50, 18:00, 20:05, 
22:15.

las aventuras de 
tintín: el secreto del 
unicornio
eguenetik eguaztenera: 
16:10, 18:20, 20:30.

un golpe de altura
eguenetik eguaztenera: 
22:45.

el gato con botas
eguenetik eguaztenera: 
16:30, 18:30, 20:30, 
22:30.

in time
eguenetik eguaztenera: 
15:50, 18:05, 20:20, 
22:35.

arthur Christmas, 
operación regalo 3D                    
eguenetik eguaztenera: 
16:10, 18:20, 20:30, 
22:40.

amanecer 1
eguenetik eguaztenera: 
16:00, 17:00, 18:15, 
19:30, 20:30, 22:00, 
22:45.

Happy feet
eguenetik eguaztenera: 
15:55, 18:00, 20:10, 
22:20.

Vicky el vikingo y el 
martillo de thor
eguenetik eguaztenera: 
16:15, 18:15.

asesinos de élite
eguenetik eguaztenera: 
20:20, 22:40.

GORBeIA

arthur Christmas 3D
barikutik eguenera: 17:30, 
19:30, 21:30.
bariku eta zapatuan: 
23:30.
zapatua eta domekan: 15:30.

arthur Christmas
barikutik eguenera: 18:30, 
20:30, 22:30.
bariku eta zapatuan: 
00:30.
zapatua eta domekan: 
16:30.

fuga de cerebros 2
barikutik eguenera: 18:00, 
20:15, 22:30.
bariku eta zapatuan: 
00:50.
zapatua eta domekan: 
15:45.

el gato con botas
barikutik eguenera: 17:45, 
19:45, 21:45.
bariku eta zapatuan: 
23:45.
zapatua eta domekan: 
16:45.

el gato con botas 3D
barikutik eguenera: 18:45, 
20:45, 22:45.
bariku eta zapatuan: 
00:45.
zapatua eta domekan: 
16:45.

in time
barikutik eguenera: 18:00, 
20:15, 22:30.
bariku eta zapatuan: 
00:45.
zapatua eta domekan: 
15:45.

acero puro
bariku eta zapatua: 16:30, 
19:00, 21:30, 00:00.
domekatik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

restless
barikutik eguenera: 18:20,  
20:20, 22:20.
bariku eta zapatuan: 
00:20.
zapatua eta domekan: 
16:20.

amanecer 1
barikutik eguenera, 
zapatua izan ezik: 17:50, 
19:00, 20:10, 21:20, 
22:30.
barikuan, baita: 23:40, 
00:50.
domekan, baita: 15:30, 
16:40.
zapatuan: 16:40, 19:00, 
21:20, 23:40.

las aventuras de 
tintín
barikutik eguenera: 18:15, 
20:30.
zapatua eta domekan: 
16:00.

un golpe de altura
barikutik eguenera: 22:40.
bariku eta zapatuan: 
00:45.

Happy feet 2 3D
zapatua eta domekan: 
15:30.

Happy feet 2
barikutik eguenera: 17:30, 
19:30.

Criadas y señoras
barikutik eguenera: 21:30.
bariku eta zapatuan: 
00:15.

Vicky el vikingo
barikutik eguenera: 18:10.
zapatu eta domekan: 
16:10.

asesinos de élite
barikutik eguenera: 20:10, 
22:25.
bariku eta zapatuan: 
00:45.

kika superbruja
zapatua eta domekan: 
16:15.

Winx, la aventura 
mágica
barikutik eguenera: 18:15.

margin call
barikutik eguenera: 20:15, 
22:15.
bariku eta zapatuan: 
00:15.

la saga CrePúsCulo: 
amaneCer  
zuzendaria: bill Condon.
Herrialdea: estatu batuak.
urtea: 2011.
aktoreak: robert Pattison, taylor lautner, 
kristen stewart.
iraupena: 115 minutu.

JON gOItIA

kritika

zinEma

zinema

aretxabaleta 'super 8' filma
Zinekluba. Arkupe kultura etxe-
ko Zaraia aretoan, 19:30ean. Pre-
zioa: 4 euro. Lost telesail arrakas-
tatsuaren egileetako batek zuzen-
dutako filma da Super 8, 80ko 
zinemari omenaldi modura. 
abenduaren 15a, eguena, arkupeko zaraia 
aretoan, 19:30ean.

bergara 'martxan' eta '20 años' 
filmak
Bi filmen proiekzioaren ostean 
Nora Silva militante feminista-
rekin solasaldia egongo da. 
abenduaren 14a, eguaztena, zabalotegiko 
aretoan, 20:30ean.

eskoriatza 'mugarik gabe' 
zinema soziala
Mugarik gabe zinema sozialaren 
bigarren edizioa hilaren 12an 
hasiko da Ibarraundin. Lehenen-
go egun horretan En propiedad 
privada, hechos son amores filma 
emango dute, 18:30ean. Hilaren 
20an hitzaldia egongo da Huhezin, 
18:30ean: Los mitos del amor 
romántico. Hitzaldia Coral Herre-
rak egingo du. 
abenduaren 12a, astelehena, 18:30ean.

leHiaketak

antzuola erretiratuen karta-joko 
txapelketa 
Abenduaren 13tik 16ra bitartean 
jokatuko dira partidak: abendua-
ren 13an, puntuan; 14an, briskan; 
15ean, tutean; eta 16an, musean. 
Abenduaren 19rako bukatu behar-
ko dituzte modalitate bakoitzeko 
partiduak. Txapelketan parte 
hartzeko izena emateko epea 
zabalik dago eta abenduaren 11 
izango da izena emateko azken 
eguna. Elkartean bertan eman 
beharko da izena. 
abenduaren 13a, martitzena, erretiratuen 
elkartean, 16:00etan.

ikastaroak

oñati Yoga ikastaroa ulma taldeko 
erretiratuentzat
Ulma Taldeko erretiratuentzako 
yoga ikastaroa antolatu dute. 
Formazio teoriko eta praktikoa 
eskainiko diete parte hartzen 

duten Ulmako erretiratu guztiei.  
Interesatuok deitu 943 25 03 00 
telefonora edo fundacion@ulma.
com helbidera idatzi abenduaren 
13a baino lehen.
abenduaren 14a, eguaztena, ulma taldeko 
zerbitzu zentraletako gimnasioan, 10:00etan.

eskoriatza sukaldaritza 
ikastaroan izena emateko epea 
zapatuan amaitzen da
Amuska elkarteak antolatutako 
Gabonetako sukaldaritza ikasta-
roan izena emateko epea zapatuan 
(hilak 10) amaitzen da. Horreta-
rako, interesatuek dirua Euska-
diko Kutxako kontu korrontean 
(00-44-85-0441021091) sartuko behar-
ko dute: bazkideek 20 euro eta 
bazkide ez direnek 25 euro. Dirua 
sartzerakoan Sukaldaritza izena 
eta parte-hartuko duenaren izen
-abizenak jarri. 
abenduaren 12a, astelehena, erretiratuen 
etxean, 18:00etan.

aramaio gazte-hezitzaileentzako 
teknologia berriei buruzko 
ikastaroa
Oinarrizko mailako ikastaroa 
izango da, gailu elektronikoei, 
sare sozialei eta, orokorrean, 
teknologia berriei buruzkoa. Gaz-
teekin lanean diharduten hezi-
tzaileendako ikastaro berezia 
izango da.
abenduaren 27 eta 28an, zigoitiko zentro 
sozio-kulturalean.

kirola

elgeta gabonetako boleta 
txapelketa
Bi jardunaldi izango ditu: aben-
duaren 10ean eta 17an. Tiraldiak 
23:00etan hasiko dira, Elgetako 
bolatokian. 
abenduaren 10a, zapatua, elgetako bolatokian, 
23:00etan.

Deiak

Debagoiena Deba ibarreko gazte 
asanbladen jardunaldiak
Abenduaren 9tik 11ra Deba bai-
larako asanbladen III. jardunal-
diak izango dira: hitzaldiak, 
dokumentalak, kontzertuak, men-
di irteera, autoformazioa, mahai
-inguruak...
abenduaren 9tik 11ra bitartean, arrasateko 
gaztetxean.

faceBook.com

bergara Cobra
Rock gordin eta bortitzez beteko dute zapatuan gaztetxea 
Berri Txarrak, Kokein eta Dinero taldeetan ibilitakoek osa-
tutako Cobra taldekoek. Rock izerditsua eta bat-bateko zuze-
nekoa dituzte etxeko marka.
zapatuan, gaztetxean, 23:00etan.

musika

elgeta alai taldearen emanaldia
Xalbadorpe erretiratu elkarteak 
gonbidatuta Bergarako Alai tal-
dea izango da Elgetan. 
abenduaren 14a, eguaztena, espaloia kafe 
antzokian, 18:00etan.

aretxabaleta musika eskolakoen 
piano emanaldia
Leizarra musika eskolako ikasleek 
piano emanaldia egingo dute. 
Sarrera debalde da. 
abenduaren 13a, martitzena, arkupeko zaraia 
aretoan, 18:00etan.

elgeta ruper ordorika
Azken diskoa aurkeztuko du 
bakarlari oñatiarrak. 
abenduaren 11, domeka, espaloia kafe antzokian, 
19:00etan.

aramaio bizente goikoetxea
Aramaioko abesbatzaren saioa, 
Gabonak direla-eta 
abenduaren 11, domeka, elizan, 13:00etan.

bergara Cobra taldearen 
kontzertua
Cobra rock taldeak kontzertua 
eskainiko du zapatuan Bergara-
ko gaztetxean. 
abenduaren 10a, zapatua, bergarako gaztetxean, 
23:00etan.

oñati xabi eta Petti bikotearen 
kontzertua
Bikoteak blues eta folk abesti 
ezagunen bertsioak joko ditu. 
abenduaren 9a, egubakoitza, antton tabernan, 
20:00etan.

antzerkia

arrasate 'ezetz hegan egin' 
antzezlana
Teatro Paraiso taldeak Ezetz hegan 
egin haurrendako antzerkia eskai-
niko du. Lau txori bitxi izango 
dira protagonistak, eta elezahar 
zoragarria eskainiko dute, eduki 
aberatseko elezaharra. 
abenduaren 10a, amaia antzokian, 17:00etan.

Dantza

bergara 'Herrixa dantzan'
18.00etan, haur eta gurasoak elka-
rrekin dantzan eta 19:00etan, batez 
ere helduentzako dantza saioa 

izango da. Sarrera doan da, eta 
parte hartzea libre. Gidatutako 
dantzaldi irekia da, Euskal Herri-
ko eta Europa osoko dantza tra-
dizional ludiko errazekin osatu-
takoa: sokan, taldean, bikoteka... 
denetarik. Helburua da adin guz-
tietako herritar soilek dantzan 
elkarrekin gozatzea. 
abenduaren 11, domeka, zabalotegi aretoan, 
18:00etan.

osPakizunak

aretxabaleta 90 urteko 
bazkideei omenaldia basotxon 
Basotxo erretiratuen elkarteak 
2011n 90 urte egindako bazkideak 
omenduko ditu Santa Luzia egu-
nean. Ekitaldia Basotxoko abes-
batzak girotuko du, eta gero, 
txokolate beroa eskainiko dute. 
abenduaren 13a, basotxo egoitzan, 17:00etan.

erakusketak

aramaio gerra garaiko informazioa
Aramaioko Ondarea Berresku-
ratzeko Taldeak (AOBT) antola-

tutako ekimena da eta  36ko 
gerraren gainean jardungo 
dute.  
abenduaren 15a, eguena, sastiñan, 19:00etan.

aretxabaleta jasotako 
jostailuen erakusketa
Beharrean dauden umeen artean 
banatzeko ludotekan jasotako 
jostailuak jarriko dituzte ikusgai 
udaletxe zaharrean. 
abenduaren 15a, eguena, udaletxe zaharrean, 
17:00etan. 

arrasate Pintura erakusketa 
Harresin
Maite Urtzelaik Harresi aretoan 
jarriko ditu ikusgai margolanak. 
Astegunetan 18:00etatik 20:00eta-
ra egongo dira ikusgai eta zapa-
tu eta jaiegunetan 12:00etatik 
14:00etara eta 18:00etatik 20:00e-
tara. 
abenduaren 9a, egubakoitza, harresi aretoan, 
18:00etan. hilaren 19ra arte zabalik.

arrasate xabi oteroren argazkiak
Argazkilaritzan eta diseinuan 
egin duen 40 urteko ibilbidea 
jasotzen du erakusketan. Oihan 
hegalean dauka izena. 
abenduaren 11ra arte, kulturateko klaustroan, 
17:30etik 20:30era.

HitzalDiak

antzuola Hitzaldia: 'kongoko 
proiektuaren egoera eta asmoak'
Hizlariak: Bittor Arbulu eta Tomas 
Madinabeitia. 
abenduaren 15a, eguena, olaranen, 18:30ean.

aretxabaleta 'Historia de la 
ética aplicada a la relación clínica' 
hitzaldia
Mabel Marijuanek, Medikuntzan 
lizentziadunak eta EHUko ira-
kasleak, bioetikaren gainean 
jardungo du. 
abenduaren 14a, eguaztena, arkupeko zaraia 
aretoan, 18:00etan.

leintz gatzaga bularreko 
minbiziaren gaineko berbaldia
Katxalin elkarteak antolatuta, 
bularreko minbizia goiz atzema-
teak duen garrantziaren gainean 
egingo dute berba. 
abenduaren 13a, martitzena, kultura etxean, 
18:00etan.

aretxabaleta sexualitate tailerra
Sexu kontuen gainean jardungo 
dute gaztelekuan 12 urteko gaz-
tetxoekin (DBHko 1. maila). 
abenduaren 9an, gaztelekuan, 18:00etan.

eskoriatza 'los mitos del amor 
romántico'
Mugarik Gabe zinemaldi sozia-
laren bigarren edizioren barruan. 
Coral Herrara izango da hizlaria. 
Aurrez eskatuta, haurtzaindegi 
zerbitzua ere egongo da. 
abenduaren 20an, 18:30ean, huhezin.

arrasate sexualitate erotikoa
Sexualitatearen eta erotismoaren 
gaineko berbaldia eta tailerra 
antolatu ditu Ekin Emakumeak 
elkarteak. Sexualitate ludiko eta 
jostailu erotikoen onurak dauka 
izenburua eta Manex Rekarte 
arduratuko da azalpenak eman 
eta saioa gidatzeaz. 
abenduaren 13an, 18:00ean, kulturateko areto 
nagusian.

bestelakoak

elgeta Podologoa 
erretiratuendako
Abenduko kontsulta. Ezinbeste-
koa da aurrez izena ematea. 943 
76 80 77 (Nati). 
abenduaren 15a, eguena, udaletxean, 
15:00etan.

eskoriatza spot sozialak, 
ibarraundin
Mugarik Gabe zinemaldi sozia-
laren barruan Propiedad privada 
eta Hechos son amores spot sozia-
lak proiektatuko dituzte hilaren 
12an, astelehena, Ibarraundin, 
18:30ean. Jardunaldiak Ibarraun-
di museoan eta Huhezi Fakulta-
tean izango dita 
abenduaren 12a, astelehena, ibarraundin, 
18:30ean.

elgeta bingoa erretiratuendako
Xalbadorpe erretiratu elkarteak 
antolatuta. 
abenduaren 12a, astelehena, ozkarbi elkartean, 
17:00etan.

aretxabaleta film laburra 
egiteko jarduera
Film laburra egiten ikasi eta 
egingo dute gaztelekuko kideek 
ekintza moduan. 
abenduaren 10a, zapatua, gaztelekuan, 
18:00etan.

aretxabaleta sukaldaritza 
tailerra gaztelekuan
Sukaldean jardungo dute gazteek, 
gaztelekuan. 
abenduaren 8a, eguena, gaztelekuan, 
18:00etan.

gaztezulo

oñati xabi eta Petti
Señor No taldeko Xabi alboan 
duela dabil azkenaldian Pet-
ti bakarlaria kontzertuak 
egiten. Gitarra akustikoa 
lagun, biek hain maite dituz-
ten blues eta folk doinuekin 
etorriko dira: Ray Charles, 
The Beatles, Jimi Hendrix, 
Rory Gallagher, David Bowie 
ala John Hiatt gogoan, eta 
bertsio bereziekin.
barikuan, antton tabernan, 20:00etan.

oskar alegria

elgeta ruper ordorika
Diskoa aurkezten dabil Ruper 
Ordorika: Hodeien azpian. 
Oñatiarraren hogeigarren 
lana da eta New Yorken gra-
batu du. Berarengan kontzen-
tratu barik, oraingoan, ingu-
rura begira ipini da Ordorika 
eta kronika itxura hartu dute 
kantuek, ukitu baikorragoa-
rekin, kantariak berak onar-
tzen duenez.
domekan, espaloian, 19:00etan.

arteria.com

arrasate 'ezetz hegan egin'
Teatro Paraiso taldeak Ezetz hegan egin haurrendako antzer-
kia eskainiko du. Lau txori bitxi izango dira protagonistak 
eta elezahar zoragarria eskainiko dute, eduki aberatseko 
elezaharra.
zapatuan, amaia antzokian, 17:00etan.

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

non-zer abendua 08
abendua 15
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t i r a- b i r a k a

ArrItxu bArruSO  |  oÑati

Azken hiru urteetan, herrian gaz-
taina-erreak egon daitezen, esku 
benetan gazteek dihardute  dan-
bolinari bueltak ematen. Aurten, 
esaterako, bost ikasleko taldea 
batu da asteburuetan herriko 
plazan gaztaina-erreak saltzeko. 
"Duela hiru urte gazte batzuek 
danbolin bat erosi zuten, eta, diru 
apur bat irabazteko eta herrian 
gaztaina-erreak egon zitezen, 
herriko plazan hasi ziren astebu-
ruetan gaztainak saltzen. Horie-
tako batzuek orain utzi egin dio-
te saltzeari eta beste batzuk sartu 
gara. Aurten bost gazteko taldea 
osatu dugu", kontatu digu Amaiur 
Zumaldek.

liburu artetik gaztaina artera 
Bostak ikasleak dira, eta, astea 
liburu artean pasatu ostean, aste-
buruan sua egin, danbolinari buel-
ta eman eta eskuak belztea egoki-
tzen zaie. Dena den, pozik daude 
asteburuko ofizioarekin: "Ikasle 
askok egiten dute lan asteburuetan 
diru apur bat ateratzeko, baina 
egia da gurea nahiko ofizio arraroa 
dela. Gu pozik gaude, gustura ibil-
tzen gara suaren bueltan oso giro 
polita sortzen delako. Ume ugari 
gerturatzen zaigu eta haiekin kon-
tu-kontari ibiltzen gara". 

Dena dela, asteburuan baka-
rrik ez, astean zehar ere egin 
behar izaten dute lan asteburuan 
dena prest izateko: "Lanak bana-
tuta ditugu. Batzuk egur bila 
joaten dira mendira, beste batzuek 
gaztainak erosten dituzte... eta 
horrela".

20 kilo inguru egunero 
Ofizio guztiekin gertatzen den 
moduan, gaztaina-erreen atzean 
ere mundu bat dagoela kontatu 
digu Zumaldek: "Gauza ugari ari 
gara ikasten, gaztainak desber-
dinak dira jatorriaren arabera 
eta erretzeko orduan hori kontuan 

izan behar da, baita suaren inten-
tsitatea ere".

Danbolinkada bakoitzean bost 
kilo gaztaina erretzen dituzte eta 
egunero lau danbolin betetzen 
dituzte, gutxi gorabehera. Bada, 
Gabonetako oporretan ere izango 
dira gaztaina-erreak plazan.  

egubakoitzetik domekara bitartean gaztaina-erreak saltzen dituzten oñatiko plazan, iluntzean

Bost ikasleko taldea osatu dute aurten eta lanak eta ardurak banatuz gustura dabiltza ofizio berrian 

esku gazteak danbolinari eragiteko
b u k at z e kO

Amaiur eta Guren Zumalde anai-arrebek gaztaina-erreak saltzen dituzte, beste gazte batzuekin batera.  |   julio calleja

AINtZANE 
OIArbIdE

Herri Partaidetza

a z k e n  b e r b a

Azkenaldian modan dagoen 
esaldia. Baina zer da 
Herri Partaidetza? Uda-

letxeko aretoetan plangintza 
bat mahai gainean jarri eta 
bertaratzen diren 60 lagunekin 
kontrastatzea? Bertaratzen 
direnek, asmo onenak izanda 
ere, Herria deitzeko nahiko 
ordezkaritza dela uste dugu? 
Diputazioaren aurrekontu 
proposamena herri batzuetan 
aurkeztu eta "gu gara onenak" 
entzutea? Mankomunitateak 
hondakinen bilketari buruz 
erabakia hartu eta udalei esa-
tea: guk erabaki duguna egin 
edo bestela zilarrezko zubia 
zuentzat?  Herritarrongan 
hainbesteko eragina duen 
hondakinen inguruko erabaki 
garrantzitsuenetan ez Udalak, 
eta gutxiago oraindik herri-
tarrok, erabaki horietan iritzia 
emateko aukerarik ez izatea, 
Herri Partaidetza da? Nire 
ustez hori inposaketa da. 

Benetako Herri Partaidetza 
iritzi guztietako jendea entzu-
ten saiatzea da. Alde guztie-
tako sufrimenduak onartzea, 
eta batez ere, Herri Partaide-
tzak Herri osoari eman behar 
dio hitza. Ez da nahikoa deial-
di bat egin eta zure inguruko 
jendea etorri delako ontzat 
ematea. Zergatik ez dugu orain, 
garai batean hainbeste alda-
rrikatzen zen erreferendum 
eskaerarik entzuten? Zergatik 
ez galdetu Herriari atez ateko 
bilketa nahi duen ala beste 
aukeren aldekoa den? Zer bel-
dur diote gure bailarako agin-
tariek Herri Partaidetzari?


