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dago oraindik kontua. Beste 
batzuek ez dute ez salaketarik, 
ez hura kentzeko agindurik ere 
jaso.

Balkoian, ikurrina 
Eskoriatzako alkateak herritarrei 
egindako deiarekin bat dator Jose 
Antonio Altuna Txatillo arrasa-
tearra, bere garaian ikurrina 
legeztatu zedin lortu zuten alka-
te haietako bat, eta honakoa esan 
zigun: "Erantzun gisa, nik argi 
daukat zer egingo nukeen: etxe-
ko balkoietan Realaren eta Ath-
leticen-eta banderak ipini beha-
rrean, ikurrina ipintzea". Albis-
teak ez zuela ezustean harrapatu 
esan zigun: "PPkoak ezagutzen 
ditut eta haiek agintzen duten 
bitartean, edozer gauza egingo 
dute Espainiako bandera ipini 
dadin". 

Altunaren iritziz, "buruhaus-
tea orain alkateek dute, eta eurek 
erabaki beharko dute zer egin", 
baina ipintzeko derrigortasuna-
ren aurrean "ezer egiterik egon-
go ez" dela uste du.

Alkate-talde hartako Julian 
Untzueta aramaioarrak lege-be-
tearaztea bazetorrela entzun zuen 
berbaz berba herrian. "Edo behar-
bada neuregana etorri ziren par-
tikularrean horixe komentatzera; 
baina ezin dut sinistu, ez dut 
aditu ere egin gura", esaten zuen 
Untzuetak. Ikurrinaren alde "hain-
beste lan egin eta gero, penaz" 
zegoela, baina hala ere baikor 
agertzen zen: "Nik uste dut eto-
rriko dela beste bueltaren bat".

Elena Laka abokatuak hauxe 
esan digu: "Legea garbia da: ban-
dera ipini egin behar da. Beraz, 
bi aukera dituzte: edo bete, edo 
ez bete".

Lakak dioenez, Eskoriatzako 
Udalak aukeratutako bidea bale-
koa da, legearen ikuspegitik; 
Espainiako bandera ipintzen bal-

din bada, berdin da beste 25 ere 
harekin batera ipintzea.

Legea betetzen ez duena ban-
dera bat ere ez ipintzeko aukera 
da –nahiz eta ikurrina ere ez ipi-
ni, legea ez da betetzen–, zenbait 
erakundek hartu izan dutena.

Bergarako epaitegi kanpoan 
Banderen Legeak administrazio 
publiko guztien erakunde guztiei 
eragiten die eta Espainiako ban-
dera "leku preferentean" eta bis-
tara ipintzea agintzen du. Euskal 
Herrian bada bandera ipinita 
duten erakundeak: adibidez, Iru-
nen (PSE-EE) aspalditik dago 
ipinita, eta Patxi Lopezen agin-
taldian, Eusko Legebiltzarrean 
ere egon izan da.

Debagoienean ere badago 
aurrekaririk: Bergarako epaitegian 
bandera ipini zuten iazko apirilean, 
Auzitegi Gorenak aginduta. Han-
dik gutxira, Espainiakoa erre egin 
zuen bateren batek.

Donostiako Udalaren kasuan, 
Odon Elortza alkate izan zen bitar-
tean, betetzen zen legea. Juan 
Karlos Izagirre alkate denetik, 
hainbat istilu izan dira bandera-
ren kontura: kenduta, agerian 
baina apurtuta… egon izan da. 
Bilduk Espainiako II. Errepubli-
kako bandera jaso zuenean api-
rilaren 14a ospatzeko, "legea mes-
pretxatzen" zuela leporatuta 
salaketa ipini zioten Udalari. 
Azkenean, Espainiakoa, Donos-
tiakoa, Gipuzkoakoa, Europako 
Batasunarena eta ikurrina, denak 
lurrean ipinitako mastetatik zin-
tzilik ipini zituen Udalak.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
egoitzan ipini zuten bandera; 
gero, keinu horren kontrako 
adierazpena zuen plaka ipini 
zuten. Horren kontura ere ika-
mika egon zen. Azkenean, kendu 
egin zuten, alkatearen inhabili-
tazioaren beldur.

lEIrE kOrtAbArrIA  |  ArrAsAte

Espainiako legeek eta epaitegi-
sistemak markatzen dituzten 
epeak bukatzear daude Debagoie-
neko udalendako, eta ez dute 
buruhauste makala alkateek: 
Espainiako banderen legeari men 
egin eta Espainiako bandera ipi-
ni, edo legea ez bete eta ondo-
rioetarako gertatu.

Gogoz kontra, legea beteko 
duen lehenengoa Eskoriatzako 
Udala izango da, joan den egue-
nean egindako osoko bilkuran 
jakinarazi zuen moduan. Bihar, 
zapatua, 19:30ean, ikurrinari 
omenaldia egingo diote; gero, 
lege-betearaztea salatuko dute; 
eta azkenik, banderak bistara 
ipiniko dituzte. Baina bere modu-
ra egingo du: denetara 26 bande-
ra ipiniko ditu, Eskoriatzan bizi 
direnen nazionalitateen ikur gisa,. 
Espainiakoa eta ikurrina tartean. 
Banderen Legeak dioena beteaz, 
udaletxe barruan eta kanpoan, 
begi-bistan den leku baten ipini-
ko ditu bi bandera sorta.

Ez da atzo goizekoa bandera-
ren inguruko auzia. Urte asko 
daroate euskal udalek eta beste-
lako erakunde publikoek Espai-
niako Gobernuak eta epaitegiek 
agintzen dutena saihesten. Horre-
tarako, Debagoieneko udalek 
zuzenean agindua ez betetzeko 
bidea hartu dute betidanik; hemen-
dik kanpo, azkenaldian, beste 
aukera batzuk hartu dira, hala 
nola Espainiako bandera "inpo-

saketa" zela adierazteko plaka 
ipintzea –Gipuzkoako Foru Aldun-
dian– edo gorri-horiarekin bat 
ikurrina eta Europako bandera 
ipintzea eta, gainera, balkoian 
ipini beharrean, lurrean ipinita-
ko masta batzuetan.

Badirudi, izan ere, legea bete-
tzeko momentua datorren neu-
rrian, irudimenez betetako irten-
bideak ikusiko direla Debagoie-
nean.   

"Bakarrik atzeratu egingo da" 
Banderen Legea 1981ekoa da. 
Orain arte, hori baztertu ahal 
izan dute Debagoieneko udalek. 
Iaz, udan, udalbatza berriak osa-
tu eta segituan, Euskadiko udal 
guztiei idatzia bidali zien Espai-
niako Gobernu ordezkariak, 
"legea denondako berdina" dela 
gogoraraziz eta, beraz, bandera 
ipintzea tokatzen zitzaiela esanez. 
Debagoieneko udalek modu 

berean erantzun zuten: agindua 
ez zuten bete; eta, bestetik, ahol-
kulari juridikoak kontsultatu 
zituzten.

Denborak aurrera egin ahala, 
Estatuko Abokatuak salaketa ipi-
ni zien Gobernu Ordezkariaren 
errekerimendua bete ez zuten 60 
inguru euskal udalei; tartean, 
Debagoieneko udal gehienei. Orduz 
geroztik epaitegietan egon da 
kontua, eta orain epaia irten da 
edo irtetear dago, kasuan kasu.

Hala, epaitegietan dago kon-
tua kasu gehienetan, eta, ezuste 
handirik ez badago, epaiak legea 
betetzea aginduko die Debagoie-
neko udal guztiei. Hala, udal 
iturriek onartu dute badakitela 
"bakarrik bandera ipintzea atze-
ratzeko" balioko duela epaitegie-
tara jotzeak.

Eskoriatzako hilaren 15eko 
osoko bilkuran alkateak, Beñat 
Hercek, irakurri zuen adieraz-
penak laburtzen du udalen egoe-
ra eta iragartzen du, gutxi gora-
behera, Debagoieneko beste 
herrietan zer gertatuko den dato-
zen asteotan: "2010. urtean Esta-
tuko abokatuak Eskoriatzako 
Udalari 39/1981eko legeak xeda-
tutakoa betetzea eskatu zion: hau 
da, Espainiako bandera udale-
txearen kanpoaldean eta pleno 
aretoan jartzea. Udalak, senten-
tzia horrekin ados egon ez denez, 
bi urte hauetan ez du eskatutakoa 
bete, baina momentu honetan 
sententziak dioena derrigorrez 

bete beharra dago, bete ezean 
udalaren aurkako neurri zorrotzak 
aplika daitezkeelako". Gaineratu 
zuenez, "tamalez, neurri honen 
kontra Eskoriatzako Udalak egin 
zezakeen guztia egin du, baina 
ez du ondoriorik izan".

Isun handiak –milaka euro-
koak– eta, txarrenera joanda, 
alkatearen inhabilitazioa dira 
etor daitezkeen neurri zorrotz 
horiek. Hortik dator Eskoriatza-
ko Udalak hartu duen irtenbidea. 
Alkateak "jazarpena gogo biziz 
salatu" zuen, baina "egoera apro-

betxatu behar" dela ere esan zuen, 
eta herritarrak gonbidatu zituen 
"nork bere etxeko balkoian bere 
nazioko bandera eskegitzera". 
Izan ere, "Eskoriatza guztiok gara, 
hemen jaiotakoak edo 5.000 kilo-
metro haratago jaiotakoak. Ondo-
rioz, herritartasuna herriak berak 
emana izan behar du".

Bide batez, Espainiako Esta-
tu eta Gobernu ordezkariek, uda-
letxeetan bistara dauden euskal 
presoen aldeko pankartak eta 
izarak direla-eta, auzitara eraman 
ditu zenbait udal eta auzitegietan 

espainiako epaitegiek legea betearazten dute

eskoriatza da lehena: bandera ipini beharko du

bihar ipiniko dute, ikurrina omendu eta gero

espainiako 
bandera ipintzera 
behartuta daude

Debagoieneko udaletxeak.  |   josetxo ArAntzAbAl / goienA

Gorri-horia eta ikurrina.  |   goienA

Bide guztiak agortu arte
iaz, udan
Gaur egungo udalbatzak 
eratzearekin bat, Espainiako 
Gobernuaren aurreko 
ordezkariak, Mikel Cabiecesek, 
gogorarazpen edo 
errekerimendua bidali zien 
EAEko 100 bat udali, iaz, 
udan.

ez zuten Bete
Zenbait udalek bete egin 
zuten, gogoz kontra halere: 
Donostiako Udalak, adibidez. 
Debagoieneko batek ere ez 
zuen bete. 

auzitegira
Errekerimendua bete ez zuten 
60 bat udalei –Debagoieneko 
gehienak barne– salaketa ipini

zien Estatuko Abokatuak. 
Beste batzuek, ordea, ez dute 
salaketarik jaso.

eraBakia
Epaiak irteten hasi dira, denak 
legearen aldekoak. 

Beste kasu Batzuk
Azken egunotan, Mutrikun eta 
Sopelan ere ipini dute 
Espainiako bandera, udalaren 
gogoaren kontra. Sopelan, 
ikurrinaren aldeko 
manifestazioa egin zuten.

hemen ez Bezala
Bilboko, Irungo eta Eibarko 
udaletxeetan, berriz, urteak 
daroatza Espainiako 
banderak.

Banderen 
Legeak dioena

eraikin guztietan 
Espainiako bandera 
administrazio guztietako 
eraikin guztien kanpoan 
ipini beharko da, eta 
barruan, leku preferentean.

erkidegokoa Bere 
bandera estatutuetan 
errekonozituta duten 
erkidegoek Espainiakoaren 
ondoan ipin dezakete. 

handiena Gainerako 
banderak ezin izango dira 
Espainiakoa baino 
handiagoak izan, eta 
Espainiakoak ohore 
goreneko lekua izango du.

esanak

"Egin zezakeen 
guztia egin du 
Udalak. Epaia 
bete ezean, 
neurri zorrotzak 
etorriko dira"

b e ñ at  H e r c e   
e s k o r i at z a k o  a l k at e a

"gure garaian 
hainbeste lan 
egin eta gero… 
baina nik uste 
dut etorriko dela 
beste buelta bat"

j u l i a n  u n t z u e ta   
1 9 7 7 k o  a l k at e  ta l d e k o a
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dago oraindik kontua. Beste 
batzuek ez dute ez salaketarik, 
ez hura kentzeko agindurik ere 
jaso.

Balkoian, ikurrina 
Eskoriatzako alkateak herritarrei 
egindako deiarekin bat dator Jose 
Antonio Altuna Txatillo arrasa-
tearra, bere garaian ikurrina 
legeztatu zedin lortu zuten alka-
te haietako bat, eta honakoa esan 
zigun: "Erantzun gisa, nik argi 
daukat zer egingo nukeen: etxe-
ko balkoietan Realaren eta Ath-
leticen-eta banderak ipini beha-
rrean, ikurrina ipintzea". Albis-
teak ez zuela ezustean harrapatu 
esan zigun: "PPkoak ezagutzen 
ditut eta haiek agintzen duten 
bitartean, edozer gauza egingo 
dute Espainiako bandera ipini 
dadin". 

Altunaren iritziz, "buruhaus-
tea orain alkateek dute, eta eurek 
erabaki beharko dute zer egin", 
baina ipintzeko derrigortasuna-
ren aurrean "ezer egiterik egon-
go ez" dela uste du.

Alkate-talde hartako Julian 
Untzueta aramaioarrak lege-be-
tearaztea bazetorrela entzun zuen 
berbaz berba herrian. "Edo behar-
bada neuregana etorri ziren par-
tikularrean horixe komentatzera; 
baina ezin dut sinistu, ez dut 
aditu ere egin gura", esaten zuen 
Untzuetak. Ikurrinaren alde "hain-
beste lan egin eta gero, penaz" 
zegoela, baina hala ere baikor 
agertzen zen: "Nik uste dut eto-
rriko dela beste bueltaren bat".

Elena Laka abokatuak hauxe 
esan digu: "Legea garbia da: ban-
dera ipini egin behar da. Beraz, 
bi aukera dituzte: edo bete, edo 
ez bete".

Lakak dioenez, Eskoriatzako 
Udalak aukeratutako bidea bale-
koa da, legearen ikuspegitik; 
Espainiako bandera ipintzen bal-

din bada, berdin da beste 25 ere 
harekin batera ipintzea.

Legea betetzen ez duena ban-
dera bat ere ez ipintzeko aukera 
da –nahiz eta ikurrina ere ez ipi-
ni, legea ez da betetzen–, zenbait 
erakundek hartu izan dutena.

Bergarako epaitegi kanpoan 
Banderen Legeak administrazio 
publiko guztien erakunde guztiei 
eragiten die eta Espainiako ban-
dera "leku preferentean" eta bis-
tara ipintzea agintzen du. Euskal 
Herrian bada bandera ipinita 
duten erakundeak: adibidez, Iru-
nen (PSE-EE) aspalditik dago 
ipinita, eta Patxi Lopezen agin-
taldian, Eusko Legebiltzarrean 
ere egon izan da.

Debagoienean ere badago 
aurrekaririk: Bergarako epaitegian 
bandera ipini zuten iazko apirilean, 
Auzitegi Gorenak aginduta. Han-
dik gutxira, Espainiakoa erre egin 
zuen bateren batek.

Donostiako Udalaren kasuan, 
Odon Elortza alkate izan zen bitar-
tean, betetzen zen legea. Juan 
Karlos Izagirre alkate denetik, 
hainbat istilu izan dira bandera-
ren kontura: kenduta, agerian 
baina apurtuta… egon izan da. 
Bilduk Espainiako II. Errepubli-
kako bandera jaso zuenean api-
rilaren 14a ospatzeko, "legea mes-
pretxatzen" zuela leporatuta 
salaketa ipini zioten Udalari. 
Azkenean, Espainiakoa, Donos-
tiakoa, Gipuzkoakoa, Europako 
Batasunarena eta ikurrina, denak 
lurrean ipinitako mastetatik zin-
tzilik ipini zituen Udalak.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
egoitzan ipini zuten bandera; 
gero, keinu horren kontrako 
adierazpena zuen plaka ipini 
zuten. Horren kontura ere ika-
mika egon zen. Azkenean, kendu 
egin zuten, alkatearen inhabili-
tazioaren beldur.

lEIrE kOrtAbArrIA  |  ArrAsAte

Espainiako legeek eta epaitegi-
sistemak markatzen dituzten 
epeak bukatzear daude Debagoie-
neko udalendako, eta ez dute 
buruhauste makala alkateek: 
Espainiako banderen legeari men 
egin eta Espainiako bandera ipi-
ni, edo legea ez bete eta ondo-
rioetarako gertatu.

Gogoz kontra, legea beteko 
duen lehenengoa Eskoriatzako 
Udala izango da, joan den egue-
nean egindako osoko bilkuran 
jakinarazi zuen moduan. Bihar, 
zapatua, 19:30ean, ikurrinari 
omenaldia egingo diote; gero, 
lege-betearaztea salatuko dute; 
eta azkenik, banderak bistara 
ipiniko dituzte. Baina bere modu-
ra egingo du: denetara 26 bande-
ra ipiniko ditu, Eskoriatzan bizi 
direnen nazionalitateen ikur gisa,. 
Espainiakoa eta ikurrina tartean. 
Banderen Legeak dioena beteaz, 
udaletxe barruan eta kanpoan, 
begi-bistan den leku baten ipini-
ko ditu bi bandera sorta.

Ez da atzo goizekoa bandera-
ren inguruko auzia. Urte asko 
daroate euskal udalek eta beste-
lako erakunde publikoek Espai-
niako Gobernuak eta epaitegiek 
agintzen dutena saihesten. Horre-
tarako, Debagoieneko udalek 
zuzenean agindua ez betetzeko 
bidea hartu dute betidanik; hemen-
dik kanpo, azkenaldian, beste 
aukera batzuk hartu dira, hala 
nola Espainiako bandera "inpo-

saketa" zela adierazteko plaka 
ipintzea –Gipuzkoako Foru Aldun-
dian– edo gorri-horiarekin bat 
ikurrina eta Europako bandera 
ipintzea eta, gainera, balkoian 
ipini beharrean, lurrean ipinita-
ko masta batzuetan.

Badirudi, izan ere, legea bete-
tzeko momentua datorren neu-
rrian, irudimenez betetako irten-
bideak ikusiko direla Debagoie-
nean.   

"Bakarrik atzeratu egingo da" 
Banderen Legea 1981ekoa da. 
Orain arte, hori baztertu ahal 
izan dute Debagoieneko udalek. 
Iaz, udan, udalbatza berriak osa-
tu eta segituan, Euskadiko udal 
guztiei idatzia bidali zien Espai-
niako Gobernu ordezkariak, 
"legea denondako berdina" dela 
gogoraraziz eta, beraz, bandera 
ipintzea tokatzen zitzaiela esanez. 
Debagoieneko udalek modu 

berean erantzun zuten: agindua 
ez zuten bete; eta, bestetik, ahol-
kulari juridikoak kontsultatu 
zituzten.

Denborak aurrera egin ahala, 
Estatuko Abokatuak salaketa ipi-
ni zien Gobernu Ordezkariaren 
errekerimendua bete ez zuten 60 
inguru euskal udalei; tartean, 
Debagoieneko udal gehienei. Orduz 
geroztik epaitegietan egon da 
kontua, eta orain epaia irten da 
edo irtetear dago, kasuan kasu.

Hala, epaitegietan dago kon-
tua kasu gehienetan, eta, ezuste 
handirik ez badago, epaiak legea 
betetzea aginduko die Debagoie-
neko udal guztiei. Hala, udal 
iturriek onartu dute badakitela 
"bakarrik bandera ipintzea atze-
ratzeko" balioko duela epaitegie-
tara jotzeak.

Eskoriatzako hilaren 15eko 
osoko bilkuran alkateak, Beñat 
Hercek, irakurri zuen adieraz-
penak laburtzen du udalen egoe-
ra eta iragartzen du, gutxi gora-
behera, Debagoieneko beste 
herrietan zer gertatuko den dato-
zen asteotan: "2010. urtean Esta-
tuko abokatuak Eskoriatzako 
Udalari 39/1981eko legeak xeda-
tutakoa betetzea eskatu zion: hau 
da, Espainiako bandera udale-
txearen kanpoaldean eta pleno 
aretoan jartzea. Udalak, senten-
tzia horrekin ados egon ez denez, 
bi urte hauetan ez du eskatutakoa 
bete, baina momentu honetan 
sententziak dioena derrigorrez 

bete beharra dago, bete ezean 
udalaren aurkako neurri zorrotzak 
aplika daitezkeelako". Gaineratu 
zuenez, "tamalez, neurri honen 
kontra Eskoriatzako Udalak egin 
zezakeen guztia egin du, baina 
ez du ondoriorik izan".

Isun handiak –milaka euro-
koak– eta, txarrenera joanda, 
alkatearen inhabilitazioa dira 
etor daitezkeen neurri zorrotz 
horiek. Hortik dator Eskoriatza-
ko Udalak hartu duen irtenbidea. 
Alkateak "jazarpena gogo biziz 
salatu" zuen, baina "egoera apro-

betxatu behar" dela ere esan zuen, 
eta herritarrak gonbidatu zituen 
"nork bere etxeko balkoian bere 
nazioko bandera eskegitzera". 
Izan ere, "Eskoriatza guztiok gara, 
hemen jaiotakoak edo 5.000 kilo-
metro haratago jaiotakoak. Ondo-
rioz, herritartasuna herriak berak 
emana izan behar du".

Bide batez, Espainiako Esta-
tu eta Gobernu ordezkariek, uda-
letxeetan bistara dauden euskal 
presoen aldeko pankartak eta 
izarak direla-eta, auzitara eraman 
ditu zenbait udal eta auzitegietan 

espainiako epaitegiek legea betearazten dute

eskoriatza da lehena: bandera ipini beharko du

bihar ipiniko dute, ikurrina omendu eta gero

espainiako 
bandera ipintzera 
behartuta daude

Debagoieneko udaletxeak.  |   josetxo ArAntzAbAl / goienA

Gorri-horia eta ikurrina.  |   goienA

Bide guztiak agortu arte
iaz, udan
Gaur egungo udalbatzak 
eratzearekin bat, Espainiako 
Gobernuaren aurreko 
ordezkariak, Mikel Cabiecesek, 
gogorarazpen edo 
errekerimendua bidali zien 
EAEko 100 bat udali, iaz, 
udan.

ez zuten Bete
Zenbait udalek bete egin 
zuten, gogoz kontra halere: 
Donostiako Udalak, adibidez. 
Debagoieneko batek ere ez 
zuen bete. 

auzitegira
Errekerimendua bete ez zuten 
60 bat udalei –Debagoieneko 
gehienak barne– salaketa ipini

zien Estatuko Abokatuak. 
Beste batzuek, ordea, ez dute 
salaketarik jaso.

eraBakia
Epaiak irteten hasi dira, denak 
legearen aldekoak. 

Beste kasu Batzuk
Azken egunotan, Mutrikun eta 
Sopelan ere ipini dute 
Espainiako bandera, udalaren 
gogoaren kontra. Sopelan, 
ikurrinaren aldeko 
manifestazioa egin zuten.

hemen ez Bezala
Bilboko, Irungo eta Eibarko 
udaletxeetan, berriz, urteak 
daroatza Espainiako 
banderak.

Banderen 
Legeak dioena

eraikin guztietan 
Espainiako bandera 
administrazio guztietako 
eraikin guztien kanpoan 
ipini beharko da, eta 
barruan, leku preferentean.

erkidegokoa Bere 
bandera estatutuetan 
errekonozituta duten 
erkidegoek Espainiakoaren 
ondoan ipin dezakete. 

handiena Gainerako 
banderak ezin izango dira 
Espainiakoa baino 
handiagoak izan, eta 
Espainiakoak ohore 
goreneko lekua izango du.

esanak

"Egin zezakeen 
guztia egin du 
Udalak. Epaia 
bete ezean, 
neurri zorrotzak 
etorriko dira"

b e ñ at  H e r c e   
e s k o r i at z a k o  a l k at e a

"gure garaian 
hainbeste lan 
egin eta gero… 
baina nik uste 
dut etorriko dela 
beste buelta bat"

j u l i a n  u n t z u e ta   
1 9 7 7 k o  a l k at e  ta l d e k o a
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ENEkO AzkArAtE  |  donostiA

Hekimen elkartea sortu da asteon, 
herri izaerako euskarazko hedabi-
deen elkartea. 50 hedabidetik gora 
batzen ditu Hekimenek, tartean 
Goiena Komunikazio Taldea, eta 
Iban Arantzabal Goienako zuzen-
dari nagusia da elkarteko presi-
dentea, Tokikomeko ordezkari. 

Euskarazko hedabideek bizi 
duten "egoera gaitzak" bultzatuta, 
duela urte bi harremanetan jarri 
ziren euskaraz diharduten hainbat 
hedabide. Harrezkero, eta Gipuz-
koako Aldundiaren GipuzkoaBe-
rritzen programaren laguntzarekin, 
lanean aritu dira eta elkarte hau 
da haren fruitu. "Jakitun gara, 
bakarka baino elkarrekin hobeto 
egingo diogula aurre bizi dugun 

krisi latzari" adierazi zuten Donos-
tiako Koldo Mitxelenan hedabideen 
aurrean egin duten agerraldian.

eremu komunikatibo sendoa
Euskal hedabideen elkarlana bide-
ratzera dator Hekimen: "Euskara-
ren hiztun komunitateak behar 

duen eremu komunikatibo sendoa 
garatzera dator". Elkartearen ezau-
garri nagusiak dira: hedabideetan 
euskara hutsez jardutea eta publi-
koak ez izatea. Hala, ezaugarri 
horiekin bat egiten duten hedabide 
guztiak deitu dituzte Hekimenekin 
bat egitera, haiekiko elkarlanera.

iban arantzabal, presidentea
Iban Arantzabal elgetarra, Goie-
nako zuzendari nagusia, da Heki-
men elkarteko presidentea, euska-
razko hedabide lokalak batzen 
dituen Tokikom ellartearen izenean. 
Presidente kargua urtero txanda-
tuko da eta zortzi kideko zuzenda-

ritza izango du: Argia, Berria, 
Euskal Irratiak, Gaur 8, Gazteberri, 
Hamaika Telebista, Tokikom eta 
Xaloa Telebistako ordezkariak.

"esparru ahula" 
"Beti pentsatu dugu euskararen 
komunikazio esparrua txikia 
dela, ahula eta hauskorra. Eta 
bada, ez gara engainatuko. Baina, 
aldi berean, asko gara eta per-
tsona askorengana iristen gara. 
600 bat langile gara sektorean 
eta ehunka mila pertsonarenga-
na iristen gara". Hekimeneko 
bultzagileek diotenez, euskal 
hedabideen elkarte bat sortzeko 
hainbat saio egon da hamarka-
detan, eta azkenean hemen da. 
Aurrerantzean ahots bateratua 
izango dute: gizartearen aurrean 
agertzeko, instituzioekin hitz 
egiteko, kezkak agertzeko… "kome-
ni zaigun guztietan bakarka bai-
no, elkarrekin agertzeko".  

"Desafio garrantzitsua" 
Hekimeneko kideen esanetan, 
"desafioak ez dira makalak". Esa-
te baterako, egunotan ari da era-
tzen Eusko Jaurlaritza eta haren 
ordezkariekin harreman finkoa 
bideratzeko asmoa dutela aurre-
ratu dute. "Serio berba egin behar-
ko dugu diru-laguntzez, publizi-
tate instituzionalaz, mintzakide-
tza iraunkorraz, etab" esan dute. 
Zentzu honetan, uda aurretik, 
Jarduneko Jaurlaritzarekin eta 
EAEko hiru diputazioekin osa-
tuta utzi zuten elkarrizketa mahaia 
eta lan-eremua "emankorra izan 
dadin" egingo dutela esan dute.

Hekimeneko kideek Donostian egin zuten aurkezpen ekitaldia, eta taldeko argazkia ere atera zuten.  |   Ander monedero

Hekimen sortu da, euskal 
hedabideen elkartea  
iban Arantzabal, goienako zuzendari nagusia da elkarteko presidentea 

UbANE mAdErA  |  bergArA

Sortu alderdi politikoa eratzeko 
prozesuan, bihar, zapatua, Arra-
sate, Bergara, Oñati eta Eskoria-
tzan hitzorduak egin dituzte. 
"Sorturen izena legeztatuta dago, 
baina izen horri proiektua jarri 
behar zaio eta zapatuan proiektu 
horren zati bat erabakiko dugu: 
oinarri ideologikoak. Euskal Herri 
osoan egingo da, 290 herri ingu-
rutan", azaldu du Ibai Redondo 
ordezkariak. "Kanpora begira 
behin eta berriz parte-hartzea 
aipatzen dugunez, etxetik berta-
tik hasi behar dugula uste dugu, 
eta prozesu osoa modu parte-har-

tzailean gabiltza egiten. Deba-
goieneko ezkertiar eta abertzale 
guztiek aukera dute prozesuan 
parte hartzeko, eta eurek eraba-
kiko dute Sortu zelakoa izan 
beharko den".  

eh Bilduren aldeko apustua 
Edozelan ere, abiapuntua izan 
badute: "Independentziaren eta 
sozialismoaren bidean, aldaketa 
politikoa gura dugu. Euskal Herria-
rentzat erabakitzeko eskubidea 
lortu behar dela uste dugu, gataz-
karen ondorioak konpondu egin 
behar direla, eta hor presoen gaiak 
lehentasuna hartuko du; bestalde, 

bizi dugun krisiaren egoeraren 
irtenbidea ezkerretik etorri behar 
dela uste dugu, neoliberalismoa 
baztertuz. Eta proposatzen dugu, 
baita ere, prozesuan alde guztie-
tako biolentzia bukatzeko estatuek 
pausuak eman behar dituztela; 
indar bilketan oinarrituko gara, 
hala EH Bilduren aldeko apustua 
egingo dugu".  

kongresuaren onespena 
Behin oinarri ideologikoak fin-
katuta, hurrengo pausoak hona-
koak izango dira: ildo politikoa 
zehaztu; antolaketa eredua; orga-
noetako ordezkariak (arduradu-
nak…) aukeratu eta azkenik, 
kongresu baten bitartez kargu 
denak onartu, eta behin betiko 
ponentziari onespena eman. 
Asmoa da hori otsailaren amaie-
rarako bukatzea. 

Sorturen oinarri ideologikoak finkatu gura dituzte
Herriz herri dihardute sorturen gaineko prozesua lantzen; guztira, euskal Herri osoko 290 herri ingurutan

Debagoiena

ARIZMENDI KOOPERATIBA ELKARTEAREN 
BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

Arizmendi Koop.E-ko Estatutu Sozialetako 30. artikuluak dioenari 
jarraituz, Kontseilu Errektoreak, 2012ko azaroaren 8an egoitza 
sozialean egindako bileran adostu du Arizmendi Koop.E-ko bazkideak 
Ohiko Batzar Nagusi honetara deitzea, kooperatibaren interesetarako 
onuragarria delakoan.

DEIALDIA

Eguna:    2012ko abenduaren 13a.
Lekua:    Arimazubi guneko aretoa (Arrasate).
Ordua:    Lehen deialdia: 18:00.
 Bigarren deialdia: 18:30.

GAI-ZERRENDA

LEHENA:  Aurreko Batzar Nagusiaren aktaren onespen-txostenaren 
irakurtzea. Aktaren onespenerako bi bazkideren izendapena.
BIGARRENA: 2011-2012 ekitaldiko sozietate-kudeaketa aztertzea 
eta, hala balegokio, Urteko Kontuak (Balantzea, Galera eta Irabazien 
Kontua eta Txostena), baita kudeaketa-txostena ere, onartzea.
HIRUGARRENA: 2011-2012 ekitaldiko emaitzen banaketa.
LAUGARRENA: 2012-2013 ekitaldirako aurrekontuaren aurkezpena. 
BOSGARRENA: Kontseilu Sozialaren berriztatzea.
SEIGARRENA: Kontseilu Errektorearen berriztatzea.
ZAZPIGARRENA: Euskal Herriko Ikastolen Elkartasun Kutxa.
ZORTZIGARRENA: Kontseilu Errektorea ahalduntzea.
BEDERATZIGARRENA: Galde-erantzunak.

Andoni Mujika Ulazia
Lehendakaria
Arrasate, 2012/11/08

Mitarte 7 behea
ARETXABALETA

Tel.: 943 77 00 33 / 943 79 42 56

Laborantza tresnak
Ongarriak- Haziak

F E L I X  PA G A L D AY
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UNED-Bergarak 2012-13 ikas-
turte hasierako ekitaldia 
egingo du gaur, egubakoitza. 
Francisco Etxeberria doktore 
eta forentseak egingo du ire-
kitze ekitaldia: Hobiak lurpe-
tik ateratzen, duintasunak 
berreskuratzen. Hitzordua 
19:00etan da, Bergarako osoko 
bilkuren aretoan.

Bakea, erosotasuna eta duintasuna 
lelopean, zaintza aringarrien (oso 
larri dauden gaixoek jasotzen 
dituztenak) gaineko berbaldia 
egingo dute Arrasaten. Berbaldia 
emango dute David Avellanal eta 
Jesus Millas medikuek, azaroaren 
27an, 19:00etan, Kulturaten. Besteak 
beste, Debagoienean dugun zerbi-
tzuaren berri emango dute.

zaintza aringarrien 
gaineko berbaldia, 
ospitalearen eskutik

Francisco etxeberria 
forentseak irekiko du 
uneDeko ikasturtea

Mobilizazioak deitu ditu Arra-
sateko Euskal Herrian Euska-
raz elkarteak. Zapatuan, 
13:30ean, Arrasateko Herriko 
Plazan elkarretaratzea izango 
da, eta arratsaldean, Gasteizen, 
Andre Mari Zuritik Legebil-
tzarrera, giza-katea egingo dute, 
Euskaraz bizi gaitezen, aska 
ditzagun kateak! lelopean.

euskaraz bizi izateko 
ofizialtasun erreala 
aldarrikatu guran

UbANE mAdErA  |  AretxAbAletA

Irati Arrillaga Sortzen Consulto-
riako (emakumeen jabekuntzan 
eta genero-indarkerian adituak) 
kidea da. Hitzaldia egin du Aretxa-
baletan, tratu txarren gainekoa. 
tratu txarrak, normalean, helduekin 
lotzen ditugu; aldiz, zuek gazteengan 
ipintzen duzue arreta; zer dela eta?
Oso garrantzitsua da prebentzioa. 
Hezkidetzan dago gakoa, txikitatik 
neskak zein mutilak berdintasunean 
hezi behar dira, eta hori denon 
eskuetan dago. Izan ere, gertatzen 
den indarkeria hori ezberdintasun 
sozial guztien isla da. Prebentzio 
hori harremanak izaten hasten 
diren momentuan ezinbestekoa da. 
Normalean, gazteen artean gertatzen 
den indarkeria psikologikoa izaten 
da: kontrola, manipulazioa, irainak, 
deskalifikazioak, xantaiak... Saiatzen 
gara gazteek antzeman dezaten 
indarkeria modu askotan gertatzen 
dela; ez dela bakarrik indarkeria 
fisikoa. Hori da, akaso, kalean gehien 
antzematen dena; baina indarkeria 
psikologikoa hor dago eta askotan 
ondorioak gogorragoak dira, eta 
gazteen harremanei garrantzi bera 
eman behar zaie. Urteotan tratu 
txarrekin lotutako datuak izugarri 
handitu dira, eta, zoritxarrez, zer-
bait egin behar da.        
diagnostikoa da gazteak oraindik ez 
direla berdintasunean bizi?
Ez gaur egungoak, ezta lehengoak 
ere. Egia da berdintasuna arlo 

askotan lortu egin dela, baina asko 
dago egiteko. Esan dezakegu ema-
kumeen kontrako indarkeria modu 
askotan gertatzen dela, eta hori 
azaleratzea ezinbestekoa da; ikus-
ten ez denak ez du esan nahi exis-
titzen ez denik. 
zein da gazteen artean antzematen 
duzuen arriskurik handiena?
Azpimarragarriena bikotekidea-
rekiko kontrola litzateke: uneoro 

kontrolatzea non eta norekin 
dagoen, nola jantzi behar den, lagu-
nekin ateratzen ez uztea… Eta 
teknologia berrien ondorioz, kon-
trola nabarmen areagotu da (sake-
lakoak, sare sozialak, WhatsAppa). 
Gainera, zeloak maitasunaren sei-
nale bezala ikusten jarraitzen dute 
gazteek, maitasun erromantiko 
idealaren ideia oraindik bizi-bizi-
rik dago; telebistan, pelikuletan, 
musikan, e.a.  
Egoera orokorra da ala adin zehatzen 
batekin lotzen da?
Ez dago adin konkreturik. Harre-
manak hasteaz bat konturatzen 
hasten dira. Gazteek eurek ere 
tratu txarrak helduekin lotzen 
dituzte, indarkeria fisikoarekin 
lotzen dituztelako. Hortaz, eurei 
ere asko kostatzen zaie konturatzea. 
Hala, txip hori aldatu, eta kontu-
ratzen dira gazteek ere sufritzen 
dutela, eta, adibidez, ez dela atze-
rritarren kontua, edo maila sozioe-
konomiko baxukoen kontua… Eta 
konturatzen hasten dira inguruan 
ere bizi dutela egoera hori. Hori 
da garrantzitsua: prebentzioa era-
ginkorra izateko, lehenengo kon-
turatu egin behar dute badagoela 
tratu txarra. Hori da lehen pausoa: 
indarkeria antzematea, izena jartzea 
eta aurre egiteko esku-hartzea 
sortzea.   
mutilek indarkeria psikologikoa apli-
katu egiten dute eta neskek onartu 
egiten dute; konturatu barik?
Bai eta ez. Askotan, inkontzien-
teki jokatzen dute, hori ikusi eta 
ikasi dutelako, eta, beraz, ez dute 
uste zerbait txarra egiten dabil-
tzanik. Baina beste batzuetan, 
badakite zein den jokaera horien 
ondorioa, eta helburu horrekin 
egiten dute gainera, hau da, biko-
tekidea menpeko izatea. Bestalde, 
neskentzat garrantzitsuena harre-
man hori mantentzea da, kosta 
ahala kosta, eta ondorioz tratu 
txar horiek onartzera eta barka-
tzera iristen dira.

Irati Arrillaga.  |   sortzen

irati arrillaga | sortzen Consultoria 

"teknologia berriek 
bikotekidea kontrolatzea 
areagotu egin dute"
domekan, azaroaren 25ean, emakumeen kontrako 
tratu txarren aurkako nazioarteko eguna da

"bikote 
harremanetan 
oraindik desoreka 
handia dago"

txOmIN mAdINA  | debAgoienA

Arrasateko osoko bilkuren are-
toan martitzenean egindako 
batzarrean sortu dute Deba-
goieneko Stop Kaleratzeak pla-
taforma. 

Eta azaldu zuten plataforma 
irekia dela, arazo honen kon-
ponbidearen alde egitea eraba-
ki duen inor baztertzen ez due-
na. Funtzionamenduari dago-
kionez, bilerak hamabostean 
behin izango dira eta herria 
txandakatzen joango direla. 
Plataformakoekin harremane-
tan jartzeko telefonoa ere eman 
dute: 669 42 85 98. 

kaleratzeak ibarrean
Sortu eta berehala, ezagutzera 
eman ez diren arren, Debagoie-
nean ere kaleratze kasuak egon 
direla salatu zuen Stop Kalera-
tzeak plataformak. Are gehiago, 
duela gutxi heldu zaien ibarre-
ko kasu baten berri eman zuten: 
azaldu zutenez, B.Z. emakumea 
Aretxabaletako bere ohiko etxe-
bizitzatik kaleratu zuten eta 
orain garaje baten bizi da: 
"Kutxak bere ohiko etxebizitza-
tik, Aretxabaletako Loramendi 
kaleko 10. zenbakiko 1-B etxe-
bizitzatik, kaleratu zuen", argi-
tu dute plataformakoek, eta 
gaineratu dute bere egoera dela

-eta gaur egun garaje batean 
bizi dela.

alokairu soziala
Egoera horren aurrean, eskari 
zehatza egin diote Kutxako 
administrazio kontseiluari: 
"Eskatzen diogu bere lehengo 
etxean koka dezala pertsona 
hau, bere diru sarreren %30 
gainditzen ez duen alokairu 
sozialeko erregimenean". 

Egoera konpondu bitartean 
udal agintariei ere egin diete 
eskaria, bai egoera bukatzeko, 
eta baita lehen aipatutako izae-
ra sozialeko alokairu bat eska-
tzeko ere.

Gogoratu beharra dago aza-
roaren 9an kaleratzea zihoaze-
lako Amaia Egañak bere buruaz 
beste egin ostean, Kutxabankek 
bertan behera utzi zituela etxe 
kaleratzeak.

Plataformakoek adierazi 
dutenez, eurekin harremanetan 
jarri ez den arren ezagutzen 
dute kaleratua izan ostean gara-
jean bizi den beste debagoiendar 
baten kasua ere. Eta horrekin 
batera, oraindik kaleratzea 
gauzatu ez arren, Oñatin beste 
hiru kasu ezagutzen dituztela 
ere eman zuten aditzera, baita 
Alokabideko beste kasu baten 
berri ere.

Debagoienean ere 
kaleratzeak geratzen
ahaleginduko dira
debagoieneko stop kaleratzeak plataformaren 
sorrera ekitaldia egin dute asteon Arrasaten

Stop Kaleratzeak Plataformako kideak, Arrasateko udaletxean.  |  t.m.

Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07   
ARETXABALETA

ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA

M
A

obiliario
RENAZA

INFORMAZIOA ETA ERRESERBAK:

943 71 66 52 / 619 44 71 75
info.goienarent@i-rent.es

www.goienairent.com

 - LANTOKIRA
 - ETXEKO ATARIRA
 - AIREPORTURA…

www.pamiela.com

erlea-6
1.700en aldizkaria  

Kepa Altonaga,Uxue Apaolaza, Miren Azkarate, Irati Elorrieta, 
Miel A. Elustondo, Ramon Etxezarreta, Estibalitz Ezkerra,

Aritz Galarraga, Andoni Garikano, Asun Garikano,
Lander Garro, Iñaki Irazu, Jacinto Iturbe, Joxemari
Iturralde, Xabier Kintana, Mariasun Landa, Maialen

Lujanbio, Joseba Luzuriaga, Juan Ramon Madariaga,
Juan Ramon Makuso, Elizabete Manterola, Ritxi
Ojembarrena, Eider Rodriguez, Mikel Telleria eta

Arantxa Urretabizkaia. 

Marrazkiak: Jon Zabaleta.
Azala eta argazkiak: Gorka Salmerón.
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ENEkO AzkArAtE  |  AretxAbAletA

Iban Arantzabal (Elgeta, 1975) da 
urria ezkero Goienako zuzenda-
ri nagusia, Inazio Arregiren ordez. 
Era berean, oraingo eguaztenean 
hedabideen aurrean aurkeztu 
den Herri Ekimeneko Euskaraz-
ko Hedabideen Elkarteko (Heki-
men) presidentea da. Goienaren 
eta euskarazko hedabideen orai-
naz, etorkizunaz eta erronkez 
egin dugu berba harekin.
goienako sortzaileetako bat izan 
zinen, Elgetako goibeko elkarteko 
buru zinela; telematikako ardurak 
izan dituzu goienan, baita ikus
-entzunezkoen atalarena, antola-
keta zuzendari ere izan zara. Orain 
zuzendari nagusi…
Goienako sorreratik nago bai, 
proiektuak izena ere ez zuen egu-
netik. Oso gogoan ditut eta ilusioz 
gogoratzen ditut Bergarako kul-
tura etxearen mahai borobilean 
egiten genituen bilerak. Txosten 
horiek urrea balira bezala gor-
detzen nituen, besteak beste, gure 
herriko aldizkariaren jarraipen 
naturala, jarraipen hobetua eta 
eraginkorragoaren printzak zeu-
delako idatzita txostenotan. Ordu-
ko lantaldean ikasi genuen mugi-
mendu bakoitza adostasunez 
egiten eta han ikasitakoari jarrai-
tu behar diogu orain. Adostasu-
nean oinarritautako kudeaketa 
egiten saiatu naiz beti, eta ez dut 
aldatzeko asmorik. 
Izan ere, goienak bertako langile 
bat promozionatu du enpresako 
buru izateko. Hori garrantzitsua 
da, ezta?
Buru izatearekin baino gehiago 
identifikatzen naiz bazkide iza-
tearekin. Kooperatibista konben-
tzitua naiz. Goienan orain dela 
12 urte genuena baino lan-talde 
sendoagoa dugu. Ikasi egin dugu 
eta aitortu behar dut Inazio Arre-
girengandik asko ikasi dugula. 
Hori konplementatu dugu kanpo 
ikasketekin eta horren garapen 
naturala izan da aldaketa. Baz-
kide pribilegiatu sentitzen naiz, 
bazkide mota guztiek aho batez 
onartu dutelako zuzendari nagu-
si izatea. Jaso ditudan zorionak 
eta animoak zenbaezinak dira 

eta esan diet eskertzen ditudala 
animoak, baina aholku beharra 
dudanean joko dudala beraien 
atea.
mikel Irizar eta Inazio Arregi izan 
dira orain arte goienako zuzenda-
ri nagusiak. Ardura handia duzu 
orain zure gain, haiek egindako lan 
onari jarraipena ematen, ezta?
Biak ezagutu ditut ondo. Bien 
estiloa gustatzen zait, nahiz eta 
oso estilo ezberdinetakoak diren. 
Espero dut bietatik jasotakoak 
balioko duela estilo propioa iza-
teko. Hori bai, dagoeneko talde 
lanak garrantzi handia du Goie-
nan, eta, hain justu, estiloa horrek 
markatuko du. 
zein da, une honetan, zeure eta 
goienaren erronka nagusia?

Zuzendari nagusi izendatzeaz bat 
sortutako erronka batekin eran-
tzungo dizut. Michel Collonek 
zioen mendebaldeko kazetaritza-
ren helburua "neutraltasuna" 
mantentzea zela, baina hori iru-
zurra zela. Astean irakurri dut 
Txillarre baserriko Pello Rubio-
ri Barren aldizkarian egindako 
elkarrizketa eta zioen "beti erdi-
bidetik jotzen, bi aldeak elka-
rrengana gerturatzen-edo" saiatzen 
zela. Neutraltasuna gaitza edo 
iruzurra izan baliteke, erdibide-
tik jotzea helburua dugu Goienan. 
Gure helburua etekin soziala da; 
eta ez etekin politikoa. Eta lan 
talde osoaren egitekoa bideratu-
ko dugu hedabideen esparrua 
euskaraz izan dadin.

Eta informazio orekatua eskaintzeaz 
gain? 
Teknologia berriak, berrikuntza, 
enpresaren egiteko soziala, era-
ginkortasuna, aurrean egotea... 
asko dira, baina aipatuko dut 
Bart Bijenens-i ikasitakoa: hiper-
lokaltasuna. Oker dabiltza ger-
tutasuna txokokeriarekin nahas-
ten dutenak, oker dabiltzen 
moduan euskalkiak txokokeria 
direla diotenak. Euskalkia eta 
estandarra dira beharrezkoak 
euskara biziko bada eta hedabi-
deok biziko bagara beharrezkoak 
ditugu tokikoa eta gertukoa uztar-
tzea. Guk ez dugu arazorik Aldun-
diko kontuez jarduteko, Legebil-
tzarreko hauteskundeez edo dorre 
bikiez. Guk lantzen dugun infor-
mazioak gertutasuna du oinarri, 
baina ez derrigor modu ertsian 
ulertutako tokikoa. Gure bezeroek 
ere horixe baloratzen dute gehien, 
bertakotutako informazioa edo 
gertukoa. 

Hiperlokaltasunarekin batera 
kazetari dinamizatzaileak izango 
dira hurrengo urratsa, ondo bidean. 
Hedabideak debagoiendarrekin 
batera egiteko baliabideak jartzea, 
informatzaile izan gura duenaren-
dako gero eta leku gehiago uztea 
eta ez bakarrik zutabeak edo kar-
tak idazteko, baita informazio 
orriak osatzeko ere. 
Ez da erraza kazetaritza...
Kazetaritzari eskatzen zaio kaze-
tari izatea baino gehiago. Eskatzen 
zaigu ikastolakoago edo eskola-
koago izatea, eskatzen zaigu bos-
garren kontenedorea edo atez 
atekoaren aldeko aukera egitea, 
politikari honen menera edo bes-
tearen besotik helduta joatea... 
Eta guk lagundu gura dugu eta 
lagun izan, baina profesionalta-
sunez jokatzeak eskatzen digu 
honekin edo harekin ez ezkontzea 
gure lan jardunean. Denok dugu 
gure idearioa, baina erredakzio-
ko atea gurutzatzen dugun aldi-
ro profesionalaren buzoa jantzi-
ta egiten da lan Goienan. Hori 
balio handia da kazetariarentzat, 
eta baita irakurle, ikusle eta 
entzuleendako. Bide zailena auke-
ratu dugu, Intereconomiako kaze-

tariek badakite zer esan eta erra-
zago egiten dute lan, sinesgarri-
tasunaren kaltetan izan arren. 
Gure parrokia askotariko deba-
goiendarrek osatzen dute.
Hedabideen mundua etengabeko 
aldaketan murgilduta dago, bere-
ziki, azken hamarkadan. Ondo 
moldatu da goiena aldaketa horie-
tara?
Goienan, gure lurraldeko beste 
hedabide batzuen aldean arka-
kuso edo eltxo garen arren, han-
dien presio, kalamitate, ezintasun 
eta larritasun antzerakoak bizi 
ditugu. Hori bai, arkakuso iza-
nagatik, ez pentsa kikilduta bizi-
tzeko sortuak garenik euskaldu-
nok. Gure txikian, baina gure 
komunitateari zerbitzu ona eman 
gura diogu, komunitateko parte 
izan, eta horretarako aldakete-
tara moldatzen jakin dugula esan 
genezake. Hori bai, sasoi hau ez 
da gora begira egoteko, aurreko 
tropelean joateko pedalak ematen 
jarraitu behar da. Egingo dugu.
Hedabide tradizionalak, bestalde, 
krisi gogorrean sartuta daude. tes-
tuinguru horretan, zela murgiltzen 
da goiena?
Krisia sumatu genuen unetik 
beretik egin ditugu etxeko lanak, 
eta horrek lagundu digu. Gerrikoa 
estutu dugu eta gure egitekoa 
denez, efizienteagoak gara orain. 
Azkeneko urteotan, %23 murriz-
tu da udaletatik jasotzen duguna, 
esaterako, baina zerbitzua han-
ditu eta hobetu dugu urte haue-
tan, digitalera salto telebistan, 
Interneten eta eskuko telefonoe-
tan aurrean jarri, paperean astean 
bi aldiz publikatu... Eta hau dena 
euskara hutsean eta gertuko 
informazioa emanez. Gainera, 
Aldunditik eta Jaurlaritzatik 
bultzatzen duten eredua da Goie-
narena, 2012an nekez jardun 

iban arantzabal | goienako zuzendari nagusi berria

"erronkak dira goiena 
herritarrekin egitea eta 
hiperlokaltasuna"
goienako zuzendari nagusi izendatu berriak goienaren eta euskarazko 
hedabideen oraingo eta etorkizuneko erronken gainean dihardu

Inazio Arregi eta Iban Arantzabal, Goienako          lehengo eta oraingo zuzendari nagusiak, berbetan, Aretxabaletako egoitzan.  |   josu txintxurretA

Iban Arantzabal, Goienaren Aretxabaletako egoitzan.  |   josu txintxurretA

"Neutraltasuna 
iruzurra izan 
baliteke, erdibidetik 
jo nahi du goienak"

"goienan orain dela 
12 urte genuena 
baino lantalde 
sendoagoa dugu"

"Aurreko tropelean 
joateko pedalak 
ematen jarraitzen 
du goienak"

"goienan, kazetari 
dinamizatzaileak 
izango dira hurrengo 
erronka"



gOIENA  |  2012-11-23  |  egubAkoitzA 7Debagoiena

daiteke herri hedabideekin... 
eskualdekora pasata asmatu 
genuen. 
Berria ere ziztada eske. goiena?
Guk ere, Berria-ko lagunen antze-
ra, erabaki dugu ez egitea cocori-
co eta ez quiquiriqui. Guk kuku-
rruku kantatuaz egiten dugu lan 
eta hautu konzientea da Goiena-
ren sorreratik bertatik, nahiz eta 
lehiatzeko muga batzuk ditugun. 
Gainera, hor daude gure jabeki-
deak, euskara elkarteak, gure 
jardun euskalduna ziurtatzeko. 
Euskal hedabideok apal gabiltza, 
eta, erleen moduan lan egin dugun 
arren, ziztadak ere eskatu beha-
rrean aurkitzen gara. 
debagoieneko udalak ere ez daude 
egoera onenean. zela eragin du 
horrek goienan?
Badakit herriak aukeratu dituen 
politikariek gizarte laguntzetan
-eta egingo dutela indarra, eta 
behar-beharrezkoa da gutxien 
dutenei lagundu eta krisiari aurre 
egiteko politikei preferentzia 
ematea, baina esperotzekoa da 
euskarari euro bakar bat ere 
gutxiago ez ematea. Beheranzko 
joera jasanezina izateraino heldu 
da, marra gorriraino. Madrilen 
edo Debagoienean egiten dugun 
hedabide estiloa ez da bera eta 
identitatea, euskaltzaletasuna 
edo komunitatea zaintzeko behar 
dugu udalen laguntza egonkorra. 
zenbateraino da garrantzitsua 
goienarendako beronen komuni-
tatea osatzen dutenak?
Komunitateko kideak dira gu 
bizitzeko arrazoia. Enpresa sozio
-enpresarialeko misio eta balioak 
horretara bideratuak daude, 
komunitate horren beharrak ase-
tzera: euskararen normalizazioa, 
parte hartzailea izatea, eskual-
deko kohesioa, esparru ezberdi-
nak euskararendako irabaztea...  

Aurrera begirako jokabideek 
balio behar dute bazkide mota 
guztien asebetetasuna lortzeko, 
eraginkortasunean gora egiteko... 
eta hori guztia komunitatetik da 
posible. Unai Iturriagaren hitzek 
zioten moduan: "Gure baitan 
betiko premia bat dabil: komu-
nika komunikatzea, komunika 
komunitatea".
zela irudikatzen duzu hemendik 
urte batzuetako goiena?
Ahots propioarekin eta debagoien-
darrengandik sekula baino ger-
tuago. Grinn anaien Edurnezuri 
edo Txanogorritxu interesatzen 

zaizkit, baina Walt Disneyren fil-
trorik gabe. Guk debagoiendarrek 
diotena izaten jarraitu behar dugu, 
gure errealitateari muzin egin 
barik. Horretarako, Alberto Baran-
diaranen liburu baten irakurri 
nion Lorea Agirreri "gure arma 
ez da armada, gure arma kultura, 
euskara eta hedabidegintza dira, 
eta gure etorkizuna hizkuntzari 
lotuta dago". Gustatu zitzaidan.
gaur inoiz baino garrantzitsuagoa 
da Interneteko atala goienan?
Bai, eta zentzurik zabalenean 
ulertuta. Gure enpresa kazetari 
multimediaz osatuta dago eta 

horren ardatza Internet da. Ez 
Goiena.net bakarrik, baita sare 
sozialak, esaterako. Bestetik, eta 
joera Interneten goranzkoa eta 
balaztarik gabekoa bada ere, pape-
ra oso maitatua da Debagoienean 
eta animatzen ditut irakurleak 
Goienako klubeko bazkide egin 
eta abantaila askoren artean aste-
leheneko Goiena papera etxeko 
buzoian jaso dezaten. 
goienako hedabideak osasuntsu 
daudela erakusten dute beren ira-
kurleek eta ikus-entzuleek ematen 
dieten sostenguak?
Bai, dugun jarraipen zabalarekin 
oso pozik gaude. Erantzukizuna 
dugu arlo sozialean eta transfor-
mazio sozialean sinisten dugu 
eta egindakoa babestua dagoela 
sentitzen dugu audientzia neur-
ketak egiten ditugun aldiro. 
Audientziok lortzeko oso garran-
tzitsua izan da enpresa hau autoe-
ratua izatea eta pertsonak jartzea 
enpresaren oinarrian. goienaren 
gaineko azterketa egin du aurten 
Aztiker enpresak. zeintzuk izan 
dira ondorio nagusiak?
Ondorio birekin geratzen gara: 
batetik, hamar lagunetik zazpik 

dio Goienako hedabideak plura-
lak direla; hau da, ez direla hara 
edo hona lerrokatzen; bestea, 
Goiena eta bere hedabideak beha-
rrezko edo oso beharrezko dira 
hamar debagoiendarretik bede-
ratzirendako.
Euskarazko hedabide lokalen elkar-
tea indartu egin da berriki. Sekto-
rea ari da mugitzen eta Hekimen 
sortu da…    
Tokimomeko parte aktibo da 
Goiena eta sinistuta nago elkar-
te berriak lagunduko duela heda-
bideak dauden lekuetan sendotzen 
eta ez daudenetan berriak sortzen. 
Mugimendua sektorean ere bada 
eta adibide berriena da Hekimen. 
Batu gara euskara hutsez fun-
tzionatzen dugun herri ekime-
neko hedabide ez publikoak. 
Asko dugu konpartitzeko, elka-
rrengandik ikasteko... eta era-
kundeetatik askotan eskatu 
zaigun hori bete dugu: solaski-
detza bat badute lurralde edo 
nazio mailako erakundeek, esta-
tutu batzuekin, zuzendaritza 
batzordearekin etab. Orain lane-
rako denborak datoz, elkar uler-
tzekoak.

Inazio Arregi eta Iban Arantzabal, Goienako          lehengo eta oraingo zuzendari nagusiak, berbetan, Aretxabaletako egoitzan.  |   josu txintxurretA

"2012an 
eskualdeko 
proiektuak dira 
lehenesten direnak"

"krisia sumatu 
genuen unetik 
beretik egin ditugu 
etxeko lanak"

"Euskal hedabideok 
ziztadak ere eskatu 
beharrean aurkitzen 
gara, tamalez"

"Esperotzekoa da 
euskarari euro bakar 
bat ere gutxiago ez 
ematea"

inazio Arregi (oñati, 1951) goiena-
ko zuzendari nagusia izan da 2001e-
tik 2012ra eta, gaur egun, goiena 
bezalako euskarazko hedabide loka-
lak batzen dituen tokikom elkarte-
ko zuzendari nagusia da.
goienako zuzendari nagusia izan 
zara azkeneko 11 urteotan. Ezber-
dinak dira zuk utzi duzun goiena 
eta hartu zenuena?
neurri batean, bai. Hasieran euska-
ra elkarteena zen orain baino gehia-
go. gaur, zoritxarrez, lotura hori 
galdu egin da, euskara elkarte dezen-
te desagertu delako eskualdean, eta 
hori galera garrantzitsua da. bes-
talde, sinesgarritasuna irabazi due-
la esango nuke, eta gaur eskualde 
osoan ondo errotutako eskaintza 
komunikatibo euskaldun bat dela. 
nik ezagutu nuenean zalantza han-
diak zeuden oraindik: herrikoa ala 
eskualdekoa. gaur inork ez du hori 
zalantzan jartzen. telebista legez-

tatzea lortu zen, internet martxan 
jartzea, astelehenetan paperarekin 
kalean egotea…
zein izan da bilakaera?
bilakaera logiko bat egon da, neurri 
handi batean, hedabideen mundua-
ren bilakaeraren parekoa. goienak 
egokitzen jakin du eta, alde horre-
tatik, profesionalagoa da. Halere, ez 
dugu neurri berean aurreratu herri-

tarren parte hartzean. goiena zer-
baitek bereiztuko badu, kolore eta 
izaera guztietako herritarrekin bate-
ra osatutako sarea izango da. eta 
hor zerbait aurreratu badugu, bidea 
dugu oraindik egiteko. Herritarrek 
parte hartzen dute: idazten dute, 
argazkiak bidaltzen dituzte… baina 
urrutirago joan beharko genuke.
Orain, tokikom. bes-
te erronka bat…
bai. Azken urteotako 
ezaugarri bat izan dut. 
ez naute erronkek 
beldurtzen eta niri 
dagokidanez denbo-
ra luzekoa izango ez 
den arren, ahalik eta ondoen eraman 
nahiko nuke.
zer lortu nahi da tokikomekin?
tokikom euskarazko tokiko hedabi-
deen bilgune bezala sortu da. Alde 
horretatik, sektorea bizkortu, indar-
tu eta defendatzea du helburu. 

beste zerbitzu batzuk ere eskainiko 
die bertako hedabideei: aholkulari-
tza, pertsonen prestakuntza, eduki 
edo zerbitzu komunak konpartitu, 
publizitate kontratazioa.
Euskarazko hedabideen arteko 
elkarlanak fruitu gutxi eman ditu, 
salbuespenak salbuespen...
Adibideak badaude: tokiko beste 

t e l e b i s t e k i n  e t a 
Hamaikarekin goienak 
duen trukeko progra-
mazioa eta elkarrekin 
egindako programak; 
iragarkilaburrak.com, 
Berria, Hitza eta bes-
te hainbat hedabide-

rekin elkarlanean oinarritutakoa; 
Berria.info-rekin egindako lankide-
tza akordioak; tokikom.com euska-
razko tokiko hedabideen albistegia… 
Agian ez dira eraginkorragoak izan, 
baliabideak jartzea ezinbestekoa 
delako.

josu txintxurretA

"Tokikom euskarazko tokiko hedabideen bilgunea da"
inazio arregi | tokikom-eko zuzendAri nAgusiA

"baliabideak 
jartzea 
ezinbestekoa da 
elkarlan 
eraginkorrerako"
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gipuzkoako
Foru aldundia

arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

elgetako
udala

leintz gatzagako
udala

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

laguntzaileak

A
rtikulu hau paperean irakurtzen ari bazara (eta ez sarean, 
gaur egun sarea noraino iritsi daitekeen ezin irudika-
tuzkoa baita; oi, sarea, dibinitate berria) badugu zerbait 
komunean: debagoiendarra zara, ni bezala; Debagoiena, 

zilbortzat San Prudentzioko biribilgunea duen zera hori. 
Hala ere, denok ez gara katilu berean sartzen, eta, historiak 

hala aginduta, badugu zerbait zeharo ezberdintzen gaituena. 
Aramaioarra ez bazara, behintzat, lurralde historiko ezberdi-
netakoak gara biok: gipuzkoarra zara zu, eta arabarra naiz ni. 
Normala da, ordea, egiatiak baldin bagara, bereizketa horretaz 
behin eta berriz ahaztea. Hau da, ez daude motibo gehiegi pro-
bintzia berekoak ez garela gogoratzeko: zuenean ikasten dugu 
aramaioar gehienok, baita lan egin eta erosketatara joan ere; 
gurean edaten duzue gipuzkoar 
(debagoiendar) gehienek sagar 
zukua, edo erosten dituzue etxa-
fleroak. 

Atez atekoa iritsi den arte.
Egia esan, arabarrok harri-

dura pittin batez begiratzen 
diogu hondakinen inguruan 
Gipuzkoan sortu den ika-mika-
ri. Latza. Lagun handi (handi!) batek ondo esaten duenez, 
hamarkadak pasa ditugu zaborrari kasurik egin gabe. Orain, 
politikaren lehen lerroan egonik, derrigorrezkoa da hondakinen 
kudeaketari buruzko iritzi bat izatea.

(Ez dut ezkutaketan jolasteko asmorik: sistema justua iru-
ditzen zait atez atekoa, interesgarria, asko egin dezakeena 
modan dagoen jasangarritasunaren alde. Ikuspegi horretatik, 
sinesgaitzak egiten zait gaikako zabor-bilketaren aurkakoek 
behin eta berriz erakutsi duten inkernua; are amorrazioa ere 
esango nuke.)

Ez dugu leziorik emango, ez gaude horrelako gauzak egiteko 
moduan. Probintzia-mugaz gaindiko miresmena (harridura?) 
baino ez, gaiaz serio eta kontzientziaz hizketan ari zaretenoi. 
Hori bai: lasai, Gipuzkoako egunkaririk salduenak ez du eta, 
arrazoi honegatik, gurean irakurlerik galduko.

mANEx AgIrrE
http://goiena.net/iritzia/

Lurralde historikoak

"Hamarkadak 
pasa ditugu 
zaborrari kasurik 
egin gabe"

z a b a l i k

I
rratian entzun nuen domeka goizean Miliki hil zela, "¿Cómo 
están ustedes?" galdera egin eta "¡Biennnnnn!" ozen erantzu-
ten geniona. Fofo, Fofito, Gabi eta Milikito ere gogoratzen 
ditut, orduko telebistan. Behin, euren antza zuen soineko eta 

sudur gorridun pailazo bat oparitu zidaten txanponak sartzeko; 
nire lehen itsulapikoa hura izan zela uste dut. Tortolika barruan 
bidaiatzen zuten Txirri, Mirri eta Txiribiton etorri ziren gero, 
eta telebistara begira segitzen nuen, pailazoak noiz ikusiko zain.  
Haien ondorengoak, baina, zuzeneko ikuskizunetan jarraitu ditut. 
Azkenekoz domekan bertan, Osintxun, Poxpolo eta Konpainia 
kasu honetan. Miliki ezagutu zuten beste asko ere han ziren.

OIHANA ElOrtzA | oelorza@goiena.com

Pailazo artean oraindik ere

u st e a k  u st e

UNAI bUStUrIA | http://goiena.net/iritzia/

m a r r a z k i z

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

Israelen 
erradiografia 
laburra
mikel garcia
http://argia.com/erredakzio-mahaia/

Israelgo gizartearen erretratu 
gordina egiten du Alberto 
Pradilla kazetariak El judío 
errado (2010) liburuan. 

Bere garaian Pradillari 
egindako elkarrizketan, 
Israelgo Estatuaren oinarrian 
dauden ezaugarriez mintzatu 
zitzaigun. 

Hona, bere hitzak 
berreskuratuz, ezaugarri 
horien zerrenda laburra, 
Ekialde Hurbilean bizirik 
dagoen gatazkaren    
argigarri.

Estatu zatikatua: 
"Mundu guztitik  

etorritako juduen 
immigrazioa bultzatu da 
Israelen eta horrek 
ezberdintasun sozial handiak 
sortu ditu.

Elite europarra batetik; 
herrialde arabiarretatik 
iritsitakoak, bigarren maila 
batean.

Eta are baztertuago, 
hirugarren mailan,   
Etiopiatik heldutako    
juduak. 

Laiko eta erlijiosoen 
artean ere zatiketa handia 
dago".

Estatu erlijiosoa:
Handia da erlijioak eta 

ultraortodoxoek Israelen 
duten boterea. 

"Estatua babesteko 
erlijiosoen laguntza behar du 
Israelek eta horregatik 
hainbat eskakizun onartu 
zaizkie, pribilejioak dituzte 
eta euren boterea indartu 
dute, erlijiosoak beti dira 
beharrezkoak gobernua 
osatzeko garaian".

Estatu baztertzailea: 
Estatu demokratiko eta 

judua, hala definitzen du   
bere burua Israelek. 

Estatu judua –eta soilik 
judua– izatearen ondorioz, 
judu ez direnak baztertzen 
ditu (milioi eta erdi  
palestinar bizi dira    
Israelen).

"Apartheid garaiko Hego 
Afrika zuriaren parekoa da, 
ez da onargarria, onargarria 
ez litzatekeen moduan begi 
urdindunen Estatu bat, edo 
ilehorien Estatua".

Biktimismoa 
instrumentalizatzen duen 
Estatua: 

Israelek lortu du Estatuari 
egiten zaion edozein kritika 
zuzenean antisemitismoarekin 
lotzea. 

"Horrek estigmatizatu 
egiten du edozein disidentzia, 
edozein kritika".

Estatu kolonizatzailea: 
"Saldu nahi digute 

israeldar-palestinar     
gatazkan bi alderdi edo 
borrokalari daudela, eta 
ahazten dugu gatazkaren 
benetako jatorria zein den: 
Europako juduek erabaki 
zutela juduentzat baino ez  
den Estatua eraikitzea, 
bertako herritarrak 
kanporatuz". 

Areago, "Israelgo 
makinaria ekonomikoa eta 
hazkundea kolonizazioan 
oinarritzen da. 

Hainbeste barne 
ezberdintasun dituen 
Estatuaren kohesioa 
mantentzeko ere baliagarria 
da palestinarren aurkako 
borroka".

Estatu militarizatua: 
Segurtasunarekin 

obsesionatuta, gizarte erabat 
militarizatua da Israel, "hein 
batean herritar guztiek hiru 
urte ematen dituztelako 
armadan, eta erakunde  
horren ikuspegia barneratzen 
dute. 

Israelgo lider asko 
militarrak izan dira aurretik". 

Segurtasunaren industria, 
gainera, puntako arloa da 
Israelen.



gOIENA  |  2012-11-23  |  egubAkoitzA 9iritzia

EAJ eta justizia 
soziala
Ibai redondo
(bergarako ezker Abertzaleko kidea)
bergara

Azaroaren 9an (ostirala) 
Aintzane Oiarbide Bergarako 
EAJren zinegotzi eta Batzar 
Nagusietako kideak GOIENA 
paperean duen zutabea 
irakurri eta txundituta gelditu 
nintzen.

Beraien burua justizia 
sozialaren defendatzaile eta 
ezkerreko abertzaleak 
neoliberalismoaren ikur gisa 
aurkeztu gintuen. 

EAJ Robin Hoodekin eta 
ezkerreko abertzaleak PPrekin 
alderatu gintuen. 

Honen aurrean, EAJren 
eredu sozialaren 3-4 adibide 
ekarriko ditut paperera; 
bestela, GOIENA paper guztia 
beharko nuke-eta. 

Etxe kaleratzeak: 
2008tik behin eta berriz 

aurkeztu izan dira 
Kutxabanken etxe kaleratzeak 
gelditzeko proposamenak. 
EAJk PPren laguntzarekin 
guzti-guztiak atzera bota ditu, 
alternatibarik aurkeztu gabe. 
EAJ da EAEn etxe kaleratze 
gehienen arduradun politiko 
nagusia, pertsonak eta familiak 
kale gorrian utzi dituen 
alderdia.

Gipuzkoa paradisu fiskala 
aberatsentzat: 

Aberatsek ederra jauja izan 
dutena Gipuzkoan, hainbat 
izan dira aurrezkiak 
Gipuzkoara ekarri dituztenak, 
tartean Rafa Nadal tenislaria, 
EAJ ereduak aberatsei 
pribilejio galantak ematen 
baitizkie. Hala, Gipuzkoako 
Barne Produktu Gordina 
munduko altuenetakoa den 
bitartean (30.178 euro 
pertsonako urtean), 
aberastasunaren banaketan 
ikaragarrizko diferentziak 
daude. Gipuzkoarren %1,3k 
aberastasunaren %44 dute. 
EAJren ereduaren arabera 
ederki banatzen da 
aberastasuna… guztia 
berdinentzat!

Makro-proiektuak: 
Zer egin du EAJk 

herritarren diruarekin? 
Eraikuntza enpresa handien 
eskuetan jarri, 
makro-proiektuetan xahutu 
eta, gainera, bide beretik 
jarraitu nahi du: AHT, 
Errauskailua, Jaizkibelgo 
Super Portua… Proiektu hauek 
hamarkadetarako zorpetu 
gaituzte. Gogoratu, bestela, 
Bidegin 900 milioi euroko 
zuloa egin zuela aurreko 
legealdian EAJk. 

Norekin dago PNV, 
neoliberalekin ala langileekin?: 

Ikus ditzagun zertan ari 
diren EAJko hainbat burukide: 
Nuria Lopez de Gereñu (Eusko 
Jaurlaritzako Garraio sailburu 
izatetik Confebaskeko 
lehendakari izatera); Jose 
Antonio Ardanza (lehendakari 
postutik Euskaltelen 
lehendakari postura); Josu Jon 

Imaz (Euskadi Buru 
Batzarreko presidente kargutik 
Petronorreko presidente 
kargura). Nor izango da 
hurrengoa?

Araban, Bizkaian eta 
Gipuzkoan kapitalismo 
basatiaren arduradun nagusia 
EAJ da. 

Kapitalismo basatiaren 
ereduaren gainetik herritarron 
Bergara eta Gipuzkoa, justizia 
sozialaren Bergara eta 
Gipuzkoa guztion artean 
egingo dugu.

Larraitz Ugarteri
gotzon Iparragirre
Antzuola

Uztaileko azkeneko ostiralean 
Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Bide Azpiegituretako diputatu 
Larraitz Ugarte elkarrizketatu 
zuen GOIENA paperak. 

Elkarrizketan, Gipuzkoan 
egiten ari diren obrei buruz 
aritu zen, egin behar direnei 
buruz, horien gaineko bere 
iritzia plazaratuz. 

Datu asko ez dakizkidan 
arren, eta horrek hanka erraz 
sartzea ekarri dezakeen arren, 
horri buruzko nire iritzia 
plazaratzera noa.

Egia esateko, zain egon naiz 
ea Debagoienetik erantzunen 
bat izaten zuen, ez dakit ba, 
alkateren batena edo, baina… a 
ze inozoa ni! Politikan, berdin 
da alderdia, adostasun osoa 
izaten da alderdikideen artean. 
Ba nire ustez, ezadostasunak, 
sanoa eta naturala izateaz 
gain, adostasunari berari 
indarra emateko ere balio du. 
Beti eta denean ados, arraroa, 
ezta?

Herritarren eta eskualdeen 
oreka bultzatu nahi duzuela 
diozu elkarrizketan, Larraitz, 
horregatik ez dela bidesaririk 
jarriko ez Etxegaraten, ezta 
Andoainen ere, baina hara 
non, Deskargan bai, ostera. Ez 
duzuela Etxegaraten 
bidesaririk jarriko partxe bat 
delako, garraiolariak ez 
kaltetzeko. Bale, ados. Baina 
debagoiendarrok kaltetu ala ez 
berdin da? Debagoiena Goierri 
aldearekin, Donostiarekin 
batuko duen betiko bidea, eta 
bidesariaz? Zergatik Deskargan 
eta ez Zumarragan, 
Ormaiztegin, Tolosan edo beste 
nonbaiten? Goierriko herriek, 
trena izateaz gain, N-1 
dohainik izango dute eta guk 
ez? Hori da bultzatu nahi 
duzuen eskualdeen arteko 
oreka?

Esaten duzu Deskargako 
bidesaria bankuek jarritakoa 
dela. Bankuek diruz estutuko 
gaituzten seguritate osoa 
daukat, Larraitz, baina zaude 
lasai, ez zaie-eta hainbeste 
inporta diru hori nondik 
datorren, Deskargatik 
datorren, Andoaindik, 
edonondik. Beraz, uste dut hori 
erabaki politiko bat dela, eta 
gainera, hobe zenukete hala 
dela esatea; bestela, 
herritarrok, lehenaz gain, 
gehiago despistatzen baikara. 

Honetan zalantzarik 
baduzu, begira Rajoy, hori bai 
maisua: guztioi ikusarazten ari 
da erreskatearen gaineko 
erabakia berea dela, ba pentsa 
zuentzat, bidesarien hau… 
ahuntzaren gauerdiko eztula.

Besarkada bat Antzuolatik.

Euskaraz bizi nahi 
dugulako
Oskar Elizburu eta mertxe mugika
(Aekren Artezkaritza kontseiluko 
kidea eta Aekren koordinatzaile 
nagusia, hurrenez hurren)
Arrasate

Abenduaren 1ean euskal 
herritarrok hitzordua dugu 
Donostian, manifestazioa 
burutuko dugulako, bertan, 
Euskaraz bizi nahi dugu 
lelopean.

Milaka herritar gara 
euskaraz bizitzeko hautua egin 
dugunok; baina, zoritxarrez, 
milaka arazo aurkitzen dugu 
geure nahia betetzeko. 

Oraindik ere lan handia 
dago egiteke euskararen 
normalizazioan; hori 
azpimarratu du, duela gutxi, 
Europako Batzordeak berak, 
Hizkuntza Gutxituen Itunaren 
konpromisoak betetzen ote 
diren aztertu ostean. 

Jorratu beharreko bideak 
askotarikoak dira, beraz, baina 
bereziki bi esparru indartu 
behar dira: euskararen 
ezagutza eta euskaraz bizi ahal 
izateko guneak. Biak ala biak 
bultzatzen ditugu AEKn, jakina, 
eta horretxegatik egiten dugu 
bat manifestazio deialdiarekin. 

Hizkuntza batean bizi ahal 
izateko, hizkuntza horren 
ezagutza ezinbesteko aldagaia 
da. 

Euskararen kasuan, 
ezagutza indizea igo egin da 
azken urteotan, baina ez eragite 
nabarmenetarako beste: 
euskara ez dakitenen kopurua 
oso altua eta kezkagarria da 
oraindik ere. 

Bestalde, ezagutza 
indizearen barruan daudenak 
–ia euskaldunak, esaterako– 
erabiltzeko benetako 
gaitasunarekin zenbateraino 
bat datozen ere sakonago 
aztertu beharko litzateke. 

Gure hizkuntzaren 
normalizaziorako bidean, bere 
garaian, indar handia jarri zen 
haurren hezkuntzan, baina ia 
batere ez transmisioan; hau da, 
gurasoei begirako 
euskalduntzean, Helduen 
Euskalduntze Alfabetatzean. 

Egindako zenbait 
ikerketaren arabera, azken 
hamarkadetan euskarak 
300.000 hiztun irabazi ditu, eta 
horien herena euskaltegiei zor 
zaie, alajaina! 

Ametsetan hasita, zein 
egoeratan geundeke 
euskalduntze alfabetatzea 
buru-belarri bultzatu izan 
balitz eta, hezkuntzak 
euskaldundutako umeekin 
batera, indar berarekin eta 
neurri berean helduak 
euskaldundu izan balira?

Zalantzarik gabe, erabileran 
aurrera abiada egokian 
egiteko, hizkuntzaren ezagutza 
unibertsal bihurtu beharra 
dago, ezinbestekoa da ezagutza 
bermatzea. 

Horretarako, hartu 
beharreko neurrietariko bat da 
baliabideak jartzea, euskara 
ikastea doakoa izan dadin. 

Gaur egun, gezurra 
badirudi ere, herri honetan 
berezkoa dugun hizkuntza 
ikasteko ordaindu egin behar 
da. 

Gainera, bere garaian 
emandako pauso egoki batzuk 
(azterketak gainditzeagatik 
jarritako bekak, 
administrazioko langileendako 
laguntzak eta liberazioak...) oso 
ondo baloratuak izan arren, 
eta doakotasunerako bidean 
ezinbesteko hobekuntzak izan 
arren, azken urteotan murriztu 
edota desagerrarazi egin dira 
krisiaren aitzakiapean. 

Helduen Euskalduntze 
Alfabetatzea da, euskaltegiok 
modu egokian bideratuta eta 
baliabidez jantzita, esparru 
administratiboan, sozialean eta 
lan-munduan ezagutza hori 
bermatzeko tresnarik 
eraginkorrena, baita erabilera 
eta normalizazioa bultzatzeko 
ere.

Bestalde, lehen aipatu 
dugun bezala, hizkuntza bat 
normaltasunez baliatzeko 
erabilera espazioak/guneak 
behar dira; haatik, tamalez, 
sarri askotan gertatu izan da, 
eskolak eta euskaltegiak 

euskalduntzeko guneak izan 
diren modu berean, kalea 
edota gizartea bera gai izatea 
jendartea erdalduntzeko. 

Euskarak, hortaz, 
erabiltzeko espazioak irabazi 
behar ditu, gune publiko zein 
pribatuak. 

Erabilerarako gune horiek 
toki publikoetan bermatzeko 
beharra ere hor dugu; euskara 
erabiltzeko benetako aukera 
eduki behar dugu, eta ez 
oztopoz jositako lasterketa edo 
proba. 

Esaterako, euskaraz bizi 
nahi dugunok erdarazko 
produktuak ditugu nagusi; 
besteak beste, telebista ikusi, 
zinema estreinaldiez gozatu 
edota zibermunduan ibili gura 
dugunean. 

Aisialdiarekin lotutako 
jarduera asko eta askotan, 
euskara bigarren mailan (edo 
atzerago) dago, eta egoera hori, 
noski, euskararen erabilera 
normalizatua lortzeko traba 
bihurtzen da.

Aipatutako arlo bi horiek 
lantzen ditugu AEKn, 
euskararen normalizazioan 
giltzarria den hirugarren 
zutabearekin batera: 
sustapena, hain zuzen ere. 

Sustapenean, Korrika dugu 
ekimenik garrantzitsuena; bi 
urtean behin euskararen alde 
milaka lagunek betetzen 
dituzte Euskal Herriko 
errepideak. 

Datorren udaberrian, hain 
zuzen ere, 18. Korrikak 
euskalduntzen eta alfabetatzen 
ari diren milaka pertsonak 
omenduko ditu, euskalakari 
izateko ahaleginean euskara 
ikasten eta praktikatzen ari 
diren guztiak, beraiek direlako 
euskararen berreskurapenean 
zutabe garrantzitsuenetariko 
bat. 

Izan ere, helduak 
euskalduntzen doazen heinean, 
transmisioan etenik egongo ez 
dela ziurtatzen ari gara. 

Ikasi eta baliatu nahi 
dutenek egiten duten 
ahaleginari esker, 
elkarbizitzarako aukerak 
sortzen eta denok euskaraz 
bizitzea ahalbidetzen ari dira. 

Hau guztia premiazkoa eta 
lehentasunezkoa dela ikusi 
beharko luke hurrengo 
Jaurlaritzak, eta hori da, hain 
zuzen ere, eskatzen eta 
eskatuko duguna. 

Beraz, orain arte esan 
dugun guztiagatik, inongo 
aitzakia barik, abenduaren 
1ean denok Donostiara, 
"euskaraz bizi nahi dugulako". 

Tonbolariok, 
bejondeizuela!
Ane zuazubiskar
(Arrasateko euskalgintzaren izenean)
Arrasate

Zure ziztada behar dugu. 
Horra Berria Taldeak laguntza 
eske egindako deia. Gure 
laguntza behar baitu, dituen 
egitasmoei eutsiko badie 
Euskal Herrian dugun 

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

gutunarekin batera bidali beharrekoak dira: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. 
gutuna helarazteko bideak dira: otalora lizentziaduna, 20500 arrasate  |  gutunak@goiena.com  |  Faxa: 943 25 05 00

>
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euskara hutsezko egunkari 
bakarrak. Erlauntza osatzeko 
gure ziztada behar du, eta 
baita zeurea ere. Behar horri 
erantzuteko asmoz hedatzen 
doa Berrialagunen 
Komunitatea eta hortik 
Arrasateko Berrialaguna 
lantaldea ere. 

Gure ziztadatxoa emateko 
ahaleginean (eta zeurea 
lortzeko asmoz) tonbolatxoa 
jarri genuen larunbatean Seber 
Altube plazan. 

Ez da azken ekimena 
izango, oraindik egunero egin 
behar izango baitu erleak eztia, 
eta oraindik ere gure ziztada 
behar baitu Berriak.

Baina jaso zituen, bai, 
Berriak ziztadak, eta 
Berrialaguna lantaldea 
eskerrak emateko asmoz 
zuzentzen da zuengana. 

Eskerrak eman nahi 
dizkizuegu Ibai Arteko 
bazkideei eta Ternuari, zuek 
eman baitzenizkiguten banatu 
ziren sariak. 

Eskerrak eman nahi 
dizkizuegu, halaber, aurreko 
asteetan dendaz denda 
produktuak jasotzen ibili 
zareten gazteoi. 

Eta eskerrak eman nahi 
dizkiegu, zelan ez, larunbatean 
musu-truk lanean aritu zineten 
euskaltzaleoi. 

Eta ahaztu gabe, noski, 
eskerrak zuri, tonbolara 
hurbildu eta zeure ziztada 
eman zenuelako.

Euskaraz bizi nahi 
dugulako 
hitzordua 
daukagu 
Donostian
Itxaro Artola
(Arrasateko euskalgintzaren* eta 
Arrasateko udalaren izenean)
Arrasate

Abenduaren 1ean euskaraz bizi 
nahi dugunon aldarriak 
Donostiako kaleak hartuko 
ditu, Kontseiluak antolatutako 
manifestazioa medio. 
Arrasateko Euskalgintza 
osatzen dugun erakundeok bat 
egiten dugu, jakina, deialdi 
horrekin eta ekimenean parte 
hartzera gonbidatzen 
zaituztegu sentipen bera 
duzuen herritar guztiok. 
Manifestazioa 17:00etan 
abiatuko da Anoeta estadiotik 
eta gu 15:30ean irtengo gara 
autobusez, Garibaitik. 
Txartelak AEDn eta Monte eta 
Irati tabernetan har 
ditzakezue, 10 euroren truke, 
azaroaren 29a baino lehen. 

Ez dago aitzakiarik. Nagiak 
etxean utzita euskaraz bizi 
nahi dugula aldarrikatuko 
dugu. 

Horrela izango bada, eta 
euskarak iraungo badu, batura 
eta indarra erakutsi beharra 
daukagulako euskaldunok. 
Gaur egun bizi dugun unea 
testuinguru ezin aproposagoa 

da euskararen normalizazioan 
beharrezko diren aldaketak 
emateko. Gure alde dugu 
haizea behar dugun jauzia 
emateko eta abagunea probestu 
beharra daukagu. Euskararen 
afera erdigunera ekartzeko, 
elkarbizitzarako tresna 
bihurtzeko. 

Euskarak, mendez mende 
iraun badu, komunikatzeko, 
harremanak sortzeko, 
hizkuntza-komunitate sendo 
bat eratzeko eta jendea batzeko 
balio izan duelako izan baita. 

Eta etorkizunean ere hala 
izango da, guk, XXI.eko 
euskaldunok, euskaraz 
bizitzeko gogoari eusten eta 
bideak zabaltzen jarraitzen 
dugun neurrian. Norbanakotik 
hizkuntza komunitatera eta 
hizkuntza komunitatetik 
jendarte osora.

Hortaz, abenduaren 1ean, 
nork bere hondar-alea ipinita, 
euskaraz bizi nahi dugunok 
multzo handi bat osatzen 
dugula agerian jarriko dugu. 
Ilusioz eta bizipozez. Nahi 
dugulako eta eskubidea 
daukagulako. Nor ekarriko 
duzu zurekin?

(*Arrasateko Euskalgintza 
erakunde hauek osatzen dugu: 
AED, AEK, Arizmendi Ikastola, 
Arrasate Herri Eskola, 
Arrasateko Institutua, EHE, 
Ekin Emakumeak, Emun, 
Goiena, MGEP eta 
Txatxilipurdi Elkartea)

Euskaraz bizi 
gaitezen, aska 
ditzagun kateak!
Iñaki telleria
(Arrasateko euskal Herrian euskaraz)
Arrasate

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 
Euskararen Legeak 30 urte 
beteko ditu heldu den 
azaroaren 24an. 

Hiru hamarkada, mende 
herena iragan da kasik 
euskararen herrian bertako 
hizkuntza normalizatzea 
helburu ei zuen legea onartu 
zenetik. 

Urteotan, egin beharreko 
bidearen zati bat egin denik 
ezin ukatu daitekeen arren, 
ezin da ukatu ere sumisioan 
oinarritutako 30 urte, arrotzek 
inposatutako mugak nekez 
urratu ditugun 30 urte, ipar 
egokirik gabeko 30 urte izan 
direla, finean, herrialdeotako 
Euskararen Legearen gerizan 
igarotakoak.

Jakin badakigu herri 
euskaldunak bere hizkuntza 
eskubideak zatikatzen dituen 
legeria ezberdinak pairatzen 
dituena. 

Teorian ofiziala izan baina 
teoriaren letra txikian zein 
eguneroko praktikan beste 
hizkuntza ofizialaren ondoan 
menpeko estatusa duen 
onarpenetik hasita, Nafarroa 
Garaian pairatzen dugun 
zonifikaziotik igarota, Lapurdi, 
Zuberoa eta Nafarroa Beherean 
eduki ere ez daukagun 

errekonozimenduraino, herri 
euskaldunaren errealitate 
juridikoa negargarria da. 
Asmo on eta hitz ponposoen 
atzean 30 urteren buruan 
zerbitzu oinarrizkoenak ere 
norbere hizkuntzan jasotzeko 
ezintasuna, euskaraz bizitzeko 
debekua bizi dugu 
euskaldunok.

Euskaraz bizitzeko 
ofizialtasun errealaren bidean, 
larunbat honetarako (azaroak 
24) mobilizazioak deitu ditugu. 

13:30ean Arrasateko 
Herriko Plazan elkarretaratzea 
izango da eta arratsaldean 
Andre Mari Zuritik 
Legebiltzarrera giza-katea 
luzatuko dugu Euskaraz bizi 
gaitezen, aska ditzagun kateak! 
lelopean.

Euskaltzale guztiak 
gonbidatuta zaudete! 

Bertan ikusiko dugu elkar!

Euskaraz bizi 
herrixka globalean
mikel Irizar eta Jasone mendizabal 
(topaguneko presidentea eta 
zuzendaria, hurrenez hurren)
Arrasate

Globalizazioa.
Oso urte gutxitan 

planetakoak bihurtu gara. 
McLuhanen iragarpen famatua 
orain ulertzen da, 50 urte 
geroago. Mundua herrixka bat 
da, lehen guztiz exotiko 
zitzaizkigun parajeak eta 
errealitateak orain 
hurbilekoak ditugu. Handitu 
egin da munduarekin 
partekatzen duguna eta higatu 
berezkoaren esparrua.

Identitatea: 
Aurreko joerak berak piztu 

du beste bat orekatzailea: 
erabat uniforme izateari uko 
egin eta identitateari eustekoa. 
Eta hau akuilu bihurtu da 
izaera gordetzen duten 
komunitateentzat, batez ere 
berezko hizkuntza dutenentzat. 
Globalak ez diren hizkuntzak 
–hau da, ia guztiak– 
aldarrikatzen dira gero eta 
gehiago. Uholde globalari 
eusteko, norberetik eta 
norberaren hizkuntzan.

Amarauna:
Globalizazioaren tresna 

nagusia hedabide globalak 
izan dira, horiei esker bilakatu 
da herrixka lehen planeta 
zena. Sare laukidunak lotzen 
gaitu munduarekin, 
hurbilekoa eta urrunekoa 
maila berean jarrita. Aldiz, 
gure egunerokoa hurbilean 
gauzatzen da zati handian, 
oraindik. Sare laukidunean 
baino, amaraunean: gu 
erdigunean, hurbilekoa 
ondoan, urrunekoa harago. 
Hedabideak behar hurbilekoa 
kontatzeko.

Euskara: 
Euskaldunon berezko 

hizkuntza, mende luzez 
ahuldua batzuk eta besteek, 
azken hamarkadetan suspertu 
nahi duguna. Badu gaitasunik, 
ari da irabazten hiztunak eta 
esparruak, behar du bere 

komunitatearen nahia. Behar 
du euskalduna jabetzea 
euskarak nortasuna ematen 
diola munduan egoteko. 

Euskara herria: 
Euskararen herrian orain 

minoria da bere hiztunen 
komunitatea. Ez da bilakaera 
naturala izan, behartua baizik. 
Eta ez da derrigorrezkoa, ez 
eta atzeraezina ere. Kontua da 
eraginen norabidea aldatzea 
eta alde jartzea, euskara bizi 
dadin. Hiztunen nahia behar 
da horretarako. Euskaldun 
bizi nahi sendoa eta 
konbentzimendu handia. Eta 
–zer esanik ez– aukera 
berdintasuna, baldintza 
egokiak, ahalmendunaren 
bulkada...

Euskara elkarteak:
Komunitatearen nahiak 

sortu zituen, euskaraz 
bizitzeko esparruak behar 
zirelako. Arrasate Euskaldun 
Dezagun jarri zion bere 
buruari izena sortu zen 
lehenak. Ezin argiago. 
Euskaraz bizitzeko, herria 
euskaldundu. Arrakasta izan 
zuen asmakizunak, eta ziento 
bat elkarte sortu da 
harrezkero, beste horrenbeste 
herritan.

Toki hedabideak: 
Denek ez zuten McLuhan 

ezagutuko, baina euskara 
elkarteek argi ikusi zuten 
amaraunaren premia. Gutaz 
eta hurbilekoaz jarduteko 
hedabideak, gure hizkuntzan. 
Informazio uholdearen baitan 
komunitate irauteko, 
euskaratik. Berriro arrakasta, 
eta dozenaka toki hedabide 
sortu ziren 90eko hamarkadan, 
erdaretan zeudenei nagusituz. 
Lehia irekian urrezko domina 
irabazi zuen hor euskarak. Ez 
ditu asko bitrinan.

Batera:
Herriz herriko elkarteak 

indartzeko sortu zen 
Topagunea duela 15 urte, eta 
toki komunikabideak 
bateratzeko eratu da Tokikom 
aurten. Batera hobeto 
eragiteko. Eta Kontseiluan ere 
helburu berarekin ari gara. 
Euskara herrian gero eta 
indartsuagoa izan dadin 
euskararen nahia, euskaraz 
bizi nahia. 

Hain zuzen, horregatik 
deitzen dizugu abenduaren 
1ean Donostiara joan gaitezen: 
aukera berdintasuna, baldintza 
egokiak eta nahikotasuna 
lortzeko, bagarela eta izaten 
jarraitu nahi dugula indarrez 
adierazteko. 

Herrixka globalean 
euskaraz bizi nahi dugulako.

PNVri eta PSOEri 
erantzuna
Andoni Agirre, Ander lizarralde, 
Ibai larrañaga, Amaia Osa eta Ane 
Egino
(debagoiena zero zabor)
debagoiena

PNVk eta PSOEk azaroaren 
16ko GOIENA paperean atez 
atekoaz eta errauskailuez esan 

zituztenei erantzun nahi die 
Debagoiena Zero Zaborrek. 
Beste puntu batzuekin ere 
konforme ez egon arren, 
erantzuna lau punturi buruz 
egitea erabaki dugu. Hau 
haietako bat da: 

Errauskailuan birziklapen 
eta konpostaje plantetan 
birzikla ezin daitekeena erreko 
duzuela diozue… Baina hori ez 
da egia. Zubietako 
errauskailua urtean 260.000 
tona hondakin erretzeko 
diseinatu zenuten. Horrek esan 
nahi du Gipuzkoan sortuko 
litzateken zabor guztiaren %60 
inguru erre nahi zenutela. 
Hain justu ere, gutxi 
gorabehera zuek proposatzen 
duzuen 5 edukiontzi bidezko 
bilketa sistemarekin 
Gipuzkoan lortzen ari den 
zabor nahasi kopurua. 
Birziklagarria eta 
konpostagarria den tona asko 
eta asko erre nahi zenuten. 
Errauskailuaren proiektu 
teknikoaren datuen arabera, 
erre nahi zenuten guztiaren 
%90 baino gehiago hondakin 
birziklagarri eta 
konpostagarriak ziren. 
Onartezina da esatea Zubietan 
egin nahi zen errauskailuak 
birziklagarria eta 
konpostagarria ez dena erreko 
lukeela. Onartezina da hori 
behin eta berriz entzun 
beharra.

Atez atekoa jartzen ez den 
herrietan edukiontzi berdea 
egongo da, edozer gauza 
botatzea onartzen duen 
edukiontzia. Eta edukiontzi 
berdeak, birziklagarriak eta 
konpostagarriak diren 
hondakinez beteta egon ohi 
dira. Hori da erre nahi 
duzuena. Europako herrialde 
batzuetan (Alemania, Austria, 
Flandria...) atez ateko bilketa 
sistemari esker %15-20ko 
errefusa (birziklatu eta 
konpostatu ezin litekeena) 
geratzen zaie. Eta erre egiten 
dute, zoritxarrez ja aurretik 
errauskailuak eraikita 
zituztelako eta inbertsio horiek 
amortizatu behar dituztelako. 
Bestela, geratzen den %15-20 
hori egonkortu eta Europak 
baimentzen dituen 
zabortegietan utziko lukete, 
Italia iparraldean egiten duten 
bezala. Austrian, Flandrian, 
Alemanian... erre egiten dute 
birziklatu eta konpostatu ezin 
den hori. Baina tamalez ez da 
hori zuen kasua. Zuek 260.000 
tona erre nahi zenituzten. 
Birziklagarria eta 
konpostagarria dena erre nahi 
zenuten Gipuzkoan. Bizkaian 
erretzen duzuen bezalaxe. 

Birziklagarria den papera, 
kartoia, plastikoa; konpostatu 
daitezkeen ogi, letxuga, 
patata-azal sobrak... erre nahi 
zenituzten. 

Hortxe daukagu Bizkaia, 
PNVren aginpidetzan. Eta zer 
erretzen da bertan? Birziklatu 
eta konpostatu litezkeen 
hondakinak. Tonaka. Hain 
eredugarritzat dituzuen 
Europako herri "aurreratuen" 
jokaeretatik oso urrun dabil 
Bizkaia.
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H e r r i a k
elgeta

lArrAItz zEbErIO  |  elgetA

Etapa berri baten atarian da Maria 
Elena Eztenaga. Laster, denbora 
libre luzeagoa izango du, baina 
ez dago pozez zoratzen. Gustuko 
lana ez omen da lana, eta Ezte-
nagak gustuko izan du beti bere 
zeregina. 

Hil amaieran hartuko du erre-
tiroa, eta aurreikusten du 34 
urteren ostean mahairen beste 
aldean egoteak aldaketa handia 
ekarriko duela. "Hasieran ez dakit 
nola moldatuko naizen", onartzen 
du. "Ohituta nago egunero etor-
tzen, gazteekin egoten… eta bizi-
poz handia da hori". Baina alde 
onak ere baditu erretiroa hartzeak. 
"Asko gustatzen zait atzera eta 
aurrera ibiltzea, eta orain ez dut 
loturarik izango aste bukaera 
han edo hemen luzatzeko". 

hasiera gogorra 
Azken urteotan arratsaldero 
zabaldu du liburutegia Eztenagak. 
Apaletan 12.000 liburutik gora 
daude, eta erabiltzaileak 320 bat 
dira. Wi-fi gunea da, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko liburutegien 
sarean dago, eta bi ordenagailu 
ditu herritarren erabilerarako. 
Baina zerbitzua ez da beti hain 
oparoa izan; duela 35 urte ez 

zegoen liburutegirik Elgetan, eta 
guraso talde batek —Eztenaga 
tarteko— ahalegin handia egin 
zuen herriarendako zerbitzu hori 
lortu arte.  "Hutsetik hasi ginen, 
eta gogoan dut nola ibili ginen 
Mari Coro Retolatza eta biok 
herriz herri liburutegiak bisita-
tzen", azaltzen du. "Gauzak forma 
hartzen hasi ziren Udalak lokala 
eskaini zuenean. Posible izango 
zela ikusi genuen". 

Hainbat erakunderen dirula-
guntzei eta liburu dohaintzari 
esker, udaletxeko lehenengo solai-
ruan zabaldu zuten Elgetako 
lehenengo liburutegia. "Liburu 
gutxi genituen, eta gogoan dut 
nola bi pezetako isuna ipintzen 
genuen jendeak liburuak beran-
du entregatzen bazituen. Eta diru 
harekin liburu gehiago erosten 
genituen", gogoratzen du Ezte-
nagak.

teknologia berriak 
Orain dela 25 urte, 1987an inau-
guratu zuten kultura etxea, eta 
bertan hartu zuen behin betiko 
egoitza liburutegiak. Arrakasta 
handia izan zuen fonoteka zer-
bitzua ere zabaldu zuten. Baina 
teknologia berrien etorrerak bes-
te inflexio puntu garrantzitsu bat 
ekarri zuen. Fotonoteka zerbitzuak 
zentzua galdu zuen, eta liburu-
zainaren lana asko aldatu zen. 
"Lehen, guztia eskuz egiten 
genuen", dio Eztenagak. "Orain, 
edozeinek du Internet, eta hizte-
giak eta entziklopediak apenas 
mugitzen dira apaletatik. Etxetik 
ikus daiteke liburutegietan zein 
liburu dauzkagun, mailegatuta 
dauden… mundu berri bat da, 
baina, edozelan ere, irakurzale-
tasuna hor dago".

34 urtez liburuzain izandako maria elena eztenagak hilaren 26an hartuko du erretiroa  

geaxi ezpeleta elgetarrak hartuko du lekukoa; astelehenean hasiko da lanean

Liburuzainaren agurra 

Maria Elena Eztenaga, liburutegian.  |   l.z.

Hutsetik jaiotako 
liburutegiak, laster 35 urte

1978ko uztailean zabaldu zen Elgetako Udal 
Liburutegia. Udaletxeko beheko solairuan kokatu 
zuten, eta hamar urte egin zituen bertan. Hasiera 
gogorra izan zen. Baliabideak eta liburu eskaintza 
eskasak ziren hasieran; liburutegia astean hiru 
ordu egoten zen zabalik, astelehen, eguazten eta 
barikuetan, 19:00etatik 20:00etara.

Hurrengo inflexio puntu garrantzitsua 1987a 
izan zen. Udalak kultura etxea inauguratu zuen, 
eta bertara pasa zuten Udal Liburutegia. 
Fotonoteka zerbitzua ere zabaldu zuten. Urte 
hartan 2.803 liburu-mailegu egin ziren. Liburutegirako material eskaera Udaletik, 1978an.  |  l.z.

Liburutegiak 
ordutegi berria

Aldaketa sasoia da 
Elgetako liburutegian, eta 
Udalak ordutegia murriztea 
erabaki du. Aurrerantzean, 
liburutegi zerbitzua 
16:30etik 19:00etara 
egongo da zabalik 
astelehenetik barikura 
bitartean. 
Geaxi Ezpeleta elgetarrak 
hartuko ditu astelehenetik 
aurrera —azaroak 26— 
Maria Elena Eztenagaren 
ardurak. 
Arrasateko liburutegian 
jardun du lanean 
Ezpeletak, eta ezagutzen 
du Elgetako liburutegia. 
Praktikak egin zituen 
bertan duela urte gutxi 
batzuk.

datua

Elgetako liburutegian 320 
erabiltzaile-txartel 
tramitatu ditu Eztenagak.

320
erAbiltzAile

ESKAINTZA BEREZIAK 
Erakusketa aldaketagatik %50eko deskontua sukaldeetan

INFORMA ZAITEZ!

zarautz
elizaurre 3, 20800
tel.: 943 89 49 99 faxa: 943 89 49 98

azpeitia
perez arregi  9, 20730
tel./faxa: 943 15 05 10 

bergara
ibargarai 36-38, 20570
tel./faxa: 943 76 70 58
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JOkIN bErEzIArtUA  |  ArrAsAte

Azaroaren 25ean emakumeen 
aurkako indarkeriaren kontrako 
eguna ospatuko da nazioartean. 
Arrasaten hainbat ekitaldi anto-
latu izan dira urtero Emakume 
Txokoaren, Udalaren eta Arra-
sateko genero indarkeriaren 
aurkako plataformaren eskutik, 
eta aurten ere hala ari da izaten. 
Orain arte antolatutako ekitaldien 
balorazioa "ezin positiboagoa" da 
antolatzaileen aldetik: "Biolentzia 
matxistaren gaia kalean egotea 
nahi dugu eta antolatutako eki-
taldiek horretarako bidea eman 
dute", adierazi du Amets Beltran 
de Gebara Emakume Txokoko 
dinamizatzaileak. 

Hilaren 9ko Una historia de 
amor en tiempos de rock and roll. 
Johnny and Jane antzezlanak 100 
lagun inguru erakarri zituen gaz-
tetxera: "Jendeak asko gozatu zuen 
antzerkiaz, barre algarak ez ziren 
falta izan". Zine zikloak ere "harre-
ra ezin hobea" izan du orain arte; 
film bakoitzean 60 bat lagun elkar-
tu dira. Baina ekitaldiak ez dira 
hor amaitzen: etzi, hilak 25, eraso 
sexisten kontrako murala margo-
tuko dute, 17:00etan. Parte hartze-
ko Emakume Txokora deitu behar 
da (943 79 41 39). Gero, elkarreta-

ratzea egingo dute Herriko Plazan, 
19:00etan. Horrez gain, gogoratu 
dute lehenengoz antolatu den 
komiki tiren lehiaketarako izen
-emate epea abenduaren 7an amai-
tzen dela. Azkenik, hurrengo aste 
bukaeran Indarkeria sexistari 
aurre egiteko estrategiak deritzon 
tailerra egongo da Edurne Epelde 
eta Leire Ibarguen adituen esku-
tik. Izena emateko Emakume 
Txokora deitu behar da. 

eraso 'txikiak' azaleratzea 
Mikromatxismoa deritzon feno-
menoaren aurka borrokatzea da 
aurtengo helburu nagusia: "Egu-
nerokoan denok ditugun jarrera 
sexista txikiak, era sotilagoan 
izaten diren erasoak, kaleratu 
gura ditugu", diote.  

Indarkeria sexista 
salatu, norberaren 
jarreretatik hasita 
'mikromatxismoa' borrokatzea da aurtengo helburu 
nagusia; elkarretaratzea etzi, Herriko plazan (19:00) 

Beltran de Gebara eta Barreña, asteon, eraso sexisten aurkako murala prestatzen.  |   j.b.

O h a r r a k

1976an jaiotakoak
Duela 36 urte jaiotako arrasa-
tearrek abenduaren 1ean egin-
go dute ospakizuna. Izena 
emateko azken eguna azaroaren 
26a da; 40 euroko ordainketa 
egin behar da 3035 0001 50 
0010101654 kontu korronte zen-
bakian, izen-abizenak jarrita. 
Prezio barruan daude bazkaria, 
autobusa, DJa eta sorpresa. 

kike amonarrizen 
saioan data aldaketa 
AEDk antolatutako Lau begi-
ratu euskararen norabideari 
hitzaldi zikloan Kike Amona-
rrizek eman beharreko saioa 
dataz aldatu behar izan dute. 
Hala, abenduaren 19an egingo 
da hitzaldia; Kulturateko are-
to nagusian, 19:00etan. 

Al-Andalus elkartean udaz-
keneko jaialdia ospatuko dute 
bihar eta etzi. Musika eta 
gastronomia izango dira egi-
tarauko ardatzak: bihar, sevi-
llana maratoia (12:00), Al-An-
daluseko koruaren saioa 
(13:30), bazkide zein lagunen-
dako gala afaria (21:30) eta 
Esos taldearen emanaldia 
izango dira ekitaldi aipaga-
rrienak. Domekarako ekintza 
garrantzitsuenak, berriz, hona-
ko hauek izango dira: Alegria 
de la Sierra taldearen kon-
tzertua (13:00), Sueños de 
Andalucia dantza taldearen 
saioa (13:30) eta Andaluziako 
produktu tipikoez osatutako 
bazkaria (15:00). 

Udazkeneko jaia aste 
bukaeran Al-Andalus 
elkartean

Aurten 25 urte bete dituen 
Askapena elkarte internazio-
nalistak elkarretaratze bere-
zia antolatu du gaurko Arra-
saten. Azken asteotan Gazan 
izaten ari diren erasoak dire-
la-eta Palestinar herriaren 
aurkako erasoak eten lelopean 
kontzentrazioa egingo dute 
plazan, 19:00etan hasita. 

Era berean, Xabi Llodio 
Arrasateko Askapeneko kideak 
asteon Arrasate Irratian adie-
razi duenez, Palestinaren alde 
egin daitekeen ekintzarik 
"eraginkorrena" Estatu israel-
darrari boikota egitea da. Nola? 
Bada, 729 zenbakiarekin has-
ten diren barra-kodea duten 
produktuei muzin eginda. 

Palestinaren aldeko 
kontzentrazioa egingo 
dute gaur plazan (19:00)

esanak

"Eguneroko 
jarrera sexista 
'txikiak' kaleratu 
nahi ditugu" 
aMetS b. De gebara  |  emakume txokoa

943 04 45 73

ZABALDU 
BERRIA!

Izpi Alaia: deskontuak eta opariak, 
profesionaltasunarekin uztartuta 
Ateak ireki berri ditu 
Arrasaten Izpi Alaia 
ile-apaindegiak. Pro-
fesionaltasun guztiz, 
haur eta helduentzako 
eskaintzekin agertu da 
Esther Martin beze-
roen aurrean.  

Ferrerias kalean dago 
Izpi Alaia. Betiko ile
-apaindegien pro-

fesionaltasuna aurkituko 
du bezeroak ile-apaindegi 
berrian. Baina, gainera, 
haurrentzat bereziki aton-
dutako gunea ere badau-
ka, eta baita solariuma 
ere. 

Esther Martin Gonza-
l e z e k  k u d e a t z e n  d u  
ile-apaindegia, eta, gaur 
egun jendarteak bizi duen 
krisiari aurre egiten lagun-
tzeko asmoz, prezio bere-
ziak eskaintzen dizkie 
bezeroei. "Berezko prezio 
merkeak ditugu. Baina 
horrez gainera, elbarriek, 
langabeek eta erretiratuek 
%10eko deskontua izan-
go dute". Horretarako, 
txartela erakutsi besterik 
ez dutela egin behar adie-
razi du Izpi Alaiako jabeak. 
"Familientzat ere %10e-

Berezko prezio merkeak izan arren, baditugu zenbait 
eskaintza berezi ere elbarri, langabe, erretiratu eta baita 
familientzako ere; horiek %10eko deskontua daukate 

Umeeek toki berezia daukate Izpi Alaian. 

ko beherapena egongo da, 
baldin eta guztiak egun 
berean etortzen badira". 

Haurrak eta helduak
Haurrentzako ezustekoak 
ere egongo dira Izpi Alaian. 
"Betiko bezeroak direnen 
haurrei bazkide txartela 
egingo zaie. Modu horre-

tan, euren urtebetetze 
egunean doan moztu ahal 
izango dute ilea". Baina 
gainera, goxoki poltsa bat 
eman eta kantatu ere 
egingo diete.  

Helduei dagokienez, 
hilabete bakoitzaren lehe-
nengo zazpi egunetan 
zozketa bat egingo dute 

ile-apaindegian, eta, Izpi 
Alaia txartela eskuratuz 
gero, bezeroak %50eko 
deskontua izango du moz-
ketan. 

Profesionaltasunez 
eta prezio onean, "ilea 
txukuntzeko zein eguzki 
izpiak hartzeko toki pare-
gabea", Izpi Alaia.

Bazarra 
Erlojudenda

25. URTEURRENA
eskerrik asko, denoi

Tel.: 943 79 91 64
Erdiko kale 7, Arrasate

ESKAINTZA BEREZIA

%10eko
deskontua

Azaroaren 27an eta 28an
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Oskarbi Oinetakoak | Erdiko Kalea 11 | Arrasate | 943 71 18 04

*

* Camper eta marka konkretu batzuk promozio honetatik kanpo geratzen dira.

ArrAsAte Herri eskolA

Arrasate Herri Eskolako 63 kidek mendi buelta egin zuten domekan. Guraso 
Elkarteak eta Elkarbizitza Batzordeak antolatu zuten ekimena, Eskolako 
Agenda 21 proiektuarekin bat eginda. Urtzi Mendizabal biologoak eta Pello 
Garai Udaleko Ingurumen Saileko teknikariak eman zituzten azalpenak; 
"Oso interesgarriak", partaide baten esanetan. Ikutixo inguruan ibili ziren; 
Txilibito basoa eta Baztergain ingurua ezagutu zituzten, besteak beste. 

Gure herriko
txoko natural
interesgarrienak
ezagutzen

JOkIN bErEzIArtUA  |  ArrAsAte

Udalak, Euskal Herriko kultura 
eta historiarekin zerikusia duten 
ekintzak bultzatu nahi dituen 
heinean, hainbat ekintza antola-
tu ditu datozen hilabeteetarako. 
Ekintzok Barrura begiratzeko 
leihoak filmaren proiekzioaz eta 
euskal identitatearen gaineko 
mahai-inguruarekin hasi ziren. 

hitzaldiak eta erakusketa
Bada, asteon, Memoria berreraiki, 
etorkizunerako zubi izenburu duen 
hitzaldi zikloa aurkeztu dute. Atzo 
egin zuten lehen hitzaldia; Iñaki 
Egaña historialariak eta Juan 
Ramon Garaik –Intxorta 1937 elkar-
teko kidea– frankismoa izan zuten 
hizpide. Era berean, hilaren 29ra-
ko beste hitzaldi bat antolatu dute: 

Gernikako seme-alabak. Errepre-
sioaren ondorioak Leintz bailaran 
eta Euskal Herrian 1960-2010. Kul-
turaten izango da, 19:00etan, eta 
azken 50 urteetako errepresioaren 
biktimei buruz arituko da Joxean 
Agirre, Euskal Memoria Funda-
zioko kidea. Bestalde, Zuztarrak 
Errotuz taldeak erakusketa ireki-
ko du aurki Kulturaten bertan; 
Xabier Zubizarreta elkarteko kideak 
aurreratu duenez, historiaurretik 
gaur arte Arrasaten izan diren 
gertaera eta mugimendu aipaga-
rrienak erakutsiko dira, "euskal-
dunon ikuspegitik". 

Euskal memoria ardatz, 
ekitaldi sorta interesgarria

J.b.  |  ArrAsAte

Arrasateko Askapenak hitzor-
du hirukoitza antolatu zuen 
eguaztenerako Arrasate taber-
nan: Centauro Saher venezua-
larrak bere herrialdean izan-
dako prozesu boliviarraren 
gaineko hitzaldia, lagunarteko 
afaria eta Venezuelako zein 
Euskal Herriko doinuak tarte-
katu zituen kantaldia. 

Prozesu boliviarra, gertutik
Ikusmina piztu zuen deialdiak, 
20 bat lagun bertaratu ziren
-eta. Arrasate tabernako jange-
lan egin zen eta, lekua txikia 
denez, apenas geratu zen eser-
lekurik libre. Centauro Saher 
gazte venezuelarra musikari 

eta kantaria da, baina, era 
berean, Venezuelako gobernu-
kidea eta Venezuelako Sortzai-
le Militanteen Fronteko kidea 
ere bada. Hugo Chavezen esku-
tik 1998an abiatutako prozesu 
boliviarraren gaineko hainbat 
xehetasun eman zituen hitzal-
dian; Venezuelaren baliabide 
ekonomiko oparoak aipatu 
zituen baina aurreko agintariek 
baliabide horiek kudeatzerako 
orduan herritarrak ahaztu zituz-
tela salatu zuen. Era berean, 
adierazi zuen Chavezen iraul-
tzaren bidez "herritarrak gizar-
te berri baten eraikuntzan" 
protagonista izan direla. Mahaia-
ren bueltan afaltzen eta kantuan 
borobildu zuten eguna. 

Ikusmina piztu zuen Askapenak 
antolatutako ekitaldi bereziak

Centauro Saher-en hitzaldiaren une bat, Arrasate tabernan.  |   jokin bereziArtuA
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* Elektragaiak
* Instalazioak
* Automatismoak

* Proiektuak
* Argiztapena
* Bobinaketak

Elektrizitatea

xAbIEr UrtzElAI  |  ArrAsAte

Herritarrei borroka arteak era-
kutsi eta, aldi berean, guk baino 
behar handiagoak dituztenei lagun-
du. Asmo horrekin antolatu dute 
Arrasate Aikido Taldeko lagunek 
borroka arteen 12. gala. 

Bihar, zapatua (12:00etatik 
14:00etara) Uarkapen egingo duten 
ekitaldian, aikidoaz batera beste 
borroka arte batzuk ere erakutsi-
ko dituzte, eta aurtengo edizioan 
ezpaten arteek aparteko protago-
nismoa izango dute. Ez hori baka-
rrik, Arrasateko Dragoi gimnasia 
taldekoek egingo dute-eta irekie-
ra ikuskizuna. Horren ondoren, 

Gasteizko Kendo Shindokai klu-
bekoen txanda izango da, eta 
jarraian, Arrasateko Kenpo Tal-
deko ordezkariek hartuko dute 
esku. Eta ekitaldiaren amaieran, 
Donostiako Esgrima Taldekoen 
abileziaz gozatu ahal izango dute 
ikusleek.  

laguntza, saharara 
Ikuskizunaz gozatzeko, ikusleek 
2 euro ordaindu beharko dituzte, 
eta batzen den dirua Mugarik 
Gabeko Medikuei emango diete, 
Saharan duten proiektu batera 
bideratzeko. Hain zuzen, Saha-
rako hegoaldean dagoen herrix-

ka batean duten desnutrizioaren 
kontrako proiektu batera bide-
ratuko dute laguntza, Sahel-era: 
"Ahalik eta parte-hartze handie-
na espero dugu. Txutxu-mutxu 
modura esango dugu iaz arazoren 
bat izan genuela Uarkapeko bero-
gailuarekin, baina aurtengo edi-
zioan ikusleek ez dute hotzik 
pasatuko", adierazi du Jose Manuel 
Matasek, Aikido Taldeko ordez-
kariak.   

Esan beharra dago Aikido 
Taldeak Arrasaten eta Eskoriatzan 
ematen dituela eskolak, eta laster 
Aretxabaletako kiroldegi berrian 
hasiko da lanean.

Borroka arteen gala Uarkapen, Saharan 
desnutrizioa dutenei laguntzeko
Arrasate Aikido taldeak biharko, zapatua, egin du hitzordua pilotalekuan

Iazko erakustaldian adituez batera gaztetxoek ere parte hartu ahal izan zuten.  |   julio cAllejA

Mondrako neskek garaipen 
garrantzitsua lortu zuten joan 
den astean sailkapenaren atzean 
dagoen Eibarren kontra. Eta 
asteburuan ere beste hitzordu 
garrantzitsu bat izango dute, 
Abanto sailkapenean parean 
dagoen taldea delako. Las Carre-
rasen jokatuko dute (Bizkaia), 
domeka eguerdian.

Kontrario zuzen 
Abantoren zelaian 
jokatuko dute neskek

Azaroan zehar 2013ko bazkide 
eta federatu lizentziak tramita-
tzen dabiltza Besaide Mendi 
Elkartekoak, baita aldaketak 
egiten ere. Hala, azaroaren 26an, 
27an eta 28an elkartea zabalik 
egongo da tramiteok egiteko 
(19:30-20:30). Bestela, deitu 943 
77 30 68 zenbakira edo idatzi 
besaide@besaide.org-era.

Besaidekoak bazkide eta 
federatu lizentziak 
tramitatzen dabiltza

MUko mutilak punteria fal-
tan ibili ziren joan den astean 
(57-64), inoiz baino okerrago 
uztaiari begira. Berez, ez dago 
konfiantza galtzeko motibo-
rik, baina edonork izan deza-
ke egun txar bat. Hala, kon-
fiantza errekuperatzea joan-
go dira bihar Bilbora, la 
Peñaren kantxara. 

MUkoak Bilbora, 
konfiantza 
errekuperatzera

B
onbak erortzen dira 
zerutik Gazan. Eta 
hori bihurtu da gau-
za arrunta eta nor-

mala. Gerrak hamaikaga-
rrenez egin du eztanda han, 
eta telebistako irudiek sal-
to egin dute gure egongela-
ra, eta afaria odolez zipriz-
tindu. Puaf! Koilara ahora-
t z en  du t  e t a  i ku sp e g i 
interesatuetatik bidaltzen 
dizkiguten irudiak eta hitzak 
sartzen zaizkit begi-belarrie-
tatik, filtro zorrotzetatik, 
helburu zehatzetarako. Eta 
munduan zehar gerra askok 
darraie, Sirian, Kurdistanen, 
Kolonbian… baita mikroge-
rrek eta ahaztuta edo lozo-
rroan dauden beste askok 
ere.

Notizietako dosi txikietan 
saltzen dizkiguten gerra 
kontakizunen ikusle pribi-
legiatuak gara. Eta gure 
pribilegio nagusia, gerra 
hauekiko ardura ez senti-
tzeko aukera da.  Gerra 
horiek ez dira gureak, gu 
ez gara istorio horien parte, 
gerrak hutsalak, iragane-
koak, inoiz errepikatuko ez 
diren ikaspenak baino ez 
dira. Ja! Gure aittejaun-a-
mandriak ditugu gerra baten 
lekuko, gerrako umeak esa-
ten diegu… baina gerraren 
arrastoak gurean diraute. 
Ume eta ertz ugari ditu gure 
gerra partikularrak…

 Baina ez estutu, gerrak 
gure sukaldeetara sartzen 
zaizkigun aldiro, telebistaren 
kanala aldatu dezakegu, 
plateraren ertzari darion 
odol arrastoa trapu batekin 
kentzen dugun bitartean. 
(Hurrengora arte).

Gerra bat 
platerean

"gerrak 
hamaikagarrenez 
egin du eztanda 
han, gazan"

n i r e  u s t e z

OIHAN 
zUbIzArrEtA

emaitzak
haizea's Weah-dribling 4-10
abokajarro-iluna 12-3
sonografos-Fidel 6-3
ostantz-aston birra 12-2
aldatz-iriztu 3-5
iluntz-lasagabaster 2-4
Atsedena: Betrayer

sailkaPena
  taldea P J
 1 dribling 6 2
 2 iriztu 6 2
 3 ostantz 6 2
 4 sonografos 6 2
 5 abokajarro 3 1
 6 lasagabaster 3 2
 7 Fidel & discipulos 3 2
 8 haizea's Weah 3 2
 9 at. betrayer 0 1
 10 iluntz 0 2
 11 aldatz 0 2
 12 aston birra 0 2
 13 iluna 0 2

Partiduak
hilak 24, zaPatua
10:30 aston birra-iluntz / lasagabast.
11:30 aldatz-lasagabaster / iluntz
12:30 sonografos-ostantz / aldatz
hilak 25, domeka
10:30 at betrayer-Fidel &disci. / Haizeas
11:30 haizeas Weah-iriztu / betrayer
12:30 abokajarro-dribling / iriztu
atsedena: iluna taberna

lehenengo faseko lan 
onak saria izango du

Hori izango da aurten-
go txapelketako nobe-
dadeetako bat, lehe-
nengo faseko lan onak 
saria izango duela. 
Orain arte bigarren 
fasera sailkatzen ziren 
taldeak zerotik hasten 
ziren berriro ere, eta 
orain ez. Hala, lehe-
nengo eta bigarren 
sailkatuek 7 punturekin 
hasiko dute bigarren 
fasea, hirugarren eta 
laugarrenak 5 puntu-
rekin, bosgarren eta 
seigarrenak 4 puntu-
rekin, zazpigarren eta 
zortzigarrenak 3 pun-
turekin, bederatziga-
rren eta hamargarre-
nak 2 punturekin eta 
hamaikagarren eta 
hamabigarrenak pun-
tu bakarrarekin. Hala, 
azken sailkatua, hamai-
rugarrena, esku hutsik 
hasiko da: "Hala, lehe-
nengo fasean egindako 
lana saritu nahi izan 
dugu", adierazi dute 
antolatzaileek.

z a l d i b a r
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Maalako errabala 2 
Tel.: 943 79 20 56

Olarte 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

AROZTEGIA
San Juan 1a
Tel.: 943 76 54 91

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

A R O Z T E G I A  -  A LT Z A R I A K
U G A R T E

ArAntzA otAduy

Lepo bete zen martitzenean 
Kulturateko areto nagusia Genaro 
Rosado adituak Arrasateko 
altzairuaren gainean esan zituenak 
entzuteko. Mendeetan zehar beste 
altzairu batzuetan topa ezin 
zitezkeen propietateek balio erantsia 
eman zioten bertako metalari, eta 
denbora luzean Arrasateko 
ekonomian funtsezkoa izan zen.

Arrasateko 
altzairuak 
ikusmina
piztu zuen

z.v.d.m  |  ArrAsAte

AEDk eta Elkar Argitaletxeak, 
Kutxa Fundazioaren lagun-
tzarekin, Jokin Zaitegi idaz-
le arrasatearraren omenezko 
sariketaren 26. edizioa aur-
keztu dute. Mo Yan aurtengo 
Literaturako Nobel saridu-
naren Shifu yuelaiyue youmo 
ipuin-bilduma euskaratu 
beharko da. Irabazleak 4.500 
euro jasoko ditu itzulpena 
egiteko. Parte hartu gura 
dutenek ipuinaren hasierako 
atala itzuli, eta aed@aedel-
kartea.com helbidera bidali 
beharko dute abenduaren 20a 
baino lehen. Pasarte hori 
Internet bidez eskura daiteke:  
www.elkarargitaletxea.com/
jokinzaitegi. Epaimahaiak 
2013ko urtarrila amaitu bai-
no lehen adieraziko du nor 
den itzulpen bekaren irabaz-
lea eta 2013ko urriaren 30a 
baino lehen eraman beharko 
du Elkar argitaletxera.

Aurreko edizioa Juan Mari 
Agirreurretak irabazi zuen 
eta Tomas Tranströmerren 
Bizientzat eta hilentzat poema 
guztiak, 1954-2004 liburua itzu-
li du; bada, gaur aurkeztu dute 
Donostiako Elkarren.

Mo Yan idazlea 
ardatz 26. 
Jokin Zaitegi 
Sariketan

z.v.d.m.  |  ArrAsAte

Doke Antzerki Taldeak aza-
roaren 17an Agurainen eman 
zion hasiera Araban zehar 
egiten diharduen birari. 

Talde arrasatearrak Para-
disuko atean antzezlana 
eskainiko du abenduan hain-
bat udalerritan: hilaren 1ean 
Zigoitiko antzokian, 19:00e-
tan; abenduaren 14an Amu-
rrioko antzokian, 20:00etan; 
abenduaren 21ean Gasteizko 
Beñat Etxepare antzokian, 
19:30ean; eta azkenik, aben-
duaren 29an Oiongo zineman, 
20:00etan.

Doke Antzerki 
Taldea, Arabako 
lurretan biran

Zuberoako ikastolei laguntze-
ko bertako produktuz eginda-
ko otarreak erosteko dei egin 
dute. 37 euroren truke, kilo 
bat ardi gazta, kilo erdi ezti, 
ahate gibelarekin egindako 
200 gramo pate eta bizkotxo 
poltsa bat emango dute. Bada, 
azaroaren 30a baino lehen 
eman behar da izena, helbide 
elektroniko honetan: zuberoa-
ko.ikastola1@orange.fr.

Salgai daude 
Zuberoako ikastolei 
laguntzeko otarreak

Azaroaren 17an estreinatu eta 
azaroaren 18an ere eskaini 
zuten Gigantes y Cabezudos 
zarzuela, eta, arrakasta izan-
da, azken emanaldiak emango 
dituzte asteburuan. Gaur 20:00e-
tan eta bihar 19:30ean antzez-
tuko dute Manuel Fernandez 
Caballero konpositorearen 
zarzuela Izaskun Murgia Elkar-
te Lirikoko kideek Amaian. 

Aurtengo zarzuelako 
azken emanaldiak, 
gaur eta bihar

Zapatu gauean rock doinuak 
nagusituko dira Arrasateko 
gaztetxean. Hiru talde igoko 
dira oholtzara, 22:00etan. Biz-
karrean ibilbide luzea duen 
Disturbio taldea Aguraindik 
etorriko da eta Bergarako 
Rombos Negros eta Gasteizko 
124 taldeak ere haiekin bate-
ra arituko dira rock doinuekin 
gaztetxera hurreratzen direnak 
bustitzeko.

Rock doinu gordinek 
hartuko dute bihar 
gauean gaztetxea

zUrIñE vElEz dE mENdIzAbAl

Musikariek euren eguna ospatu 
zuten atzo, Santa Zezilia egunez. 
Dena den, zenbaitzuek asteburu-
rako utzi dituzte ospakizunak; 
tartean, Arrasate Musikalek. 
Hain zuzen ere, bi kontzertu 
eskainiko dituzte gaur eta dome-
kan. "Lehen, Santa Zezilia egu-
naren harira kalejira bakarrik 
egiten genuen, baina iaztik kon-
tzertuak antolatzen ditugu". Hala 
adierazi digu Arrasate Musika-
leko Edorta Aiastuik.

ikasleen txanda 
Musika eskolako ikasleek euren 
abilezia erakutsiko dute gaur 
Kulturateko areto nagusian. 
Hitzordua 18:30ean izango da eta 
taldeka zein bakarka pieza uga-
ri interpretatuko dituzte 40 bat 
lagunek. Oboeak, tronpetak, akor-
deoiak, klarineteak, saxofoiak, 
flautak... Askotariko musika ins-
trumentuekin aterako dira ikas-
leak jendaurrera, eta, besteak 
beste, Tijuana Brass, Mi primer 
Vals, eta Amona Mantal Gorri 
kantuak joko dituzte. 

Bestalde, Arrasate Musikalen 
barruko Haize Egur Taldeak eta 
Jurasiko's Taldeak ere euren 
tartea izango dute gaurko hitzor-

duan: "Jurasiko's-ek Aita jauna 
filmaren soinu-banda eskainiko 
du, besteak beste, biolontxeloa, 
flauta eta gitarra elektrikoak 
baliatuta". 

domekan, banda kalera 
Asteburuko bigarren hitzordua 
domekan izango da. Hala, Arra-
sate Musikaleko Banda kalejiran 
irtengo da herriko kaleetan,  
11:00etan. Jarraian, 13:00etan, 
herriko plazan egingo du ema-
naldia, eta, euria eginez gero 
berriz, San Frantzisko elizara 

lekualdatuko dute kontzertua, 
antolatzaileek adierazi dutenez. 

Jose Ramon Vitoriak 1994an 
sortutako taldea haziz joan da 
urtez urte, eta "domekan 55 lagun 
inguru elkartuko dira kontzertuan 
Mikel Markiegi zuzendariaren 
gidaritzapean", Edorta Aiastuiren 
esanetan. 

Puenteareas, Katiuska, Colonel 
Bogey, Orpheus in de onderwereld, 
Amapola eta Amaikagazte piezak 
joko ditu Arrasate Musikaleko 
Bandak, haiek entzutera joaten 
direnen gozamenerako.

Arrasate Musikaleko ikasleen kontzertua.  |   josetxo ArAntzAbAl

Musikarien zaindaria omenduko 
dute asteburuan melodien bidez
Arrasate musikaleko ikasleek eta bandak kontzertuak eskainiko dituzte
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O.E.  |  oñAti

Aurrekontu parte-hartzaileen 
bigarren txanda hasi da aste 
honetan. Helburua da lehe-
nengo txandan sortutako 
ideien balioztapen ekonomikoa 
eta lehenespena egitea berta-
ratzen diren herritar eta era-
gile guztiekin batera. Hau da, 
arlo bakoitzean gastatzeko 
dagoen diru kopuruaren ara-
bera, ekintza-plan konkretuak 
finkatzea. 

Lehen fasearen balorazio 
positiboa egin du Udal Gober-
nuak. Haren esanetan, alorre-
tako lantalde bakoitzak eta 

haien atalak metodologia 
ezberdinak erabiliz, 15 saio 
egin dituzte orotara, eta 273 
oñatiarrek parte hartu dute 
modu batera edo bestera.

zortzi hitzordu 
Bigarren txandako egitaraua-
ren barruan zortzi hitzordu 
daude datorren asterako. Aste-
lehenean, adibidez, turismoa, 
kirola, gaztedia eta inguru-
mena landuko dituzte; mar-
titzenean, kultura eta hirigin-
tza eta zerbitzuak; eta eguaz-
t enean ,  he zkun t za  e t a 
ongizatea.

Herrijorran egitasmoa 
bigarren fasean dago 

OIHANA ElOrtzA  |  oñAti

Udaltzaingoak jakinarazi duenez, 
gazteleku aurrealdeko galtzada
-harriak konpontzen hasi dira 
egunotan Ugarte Eraikuntzakoak. 
Lan horiek egin bitartean ezin 
da autorik pasatu. Gazteleku 
aurrean egiten diren zamalanak 
ere ezin izango dituzte egin dato-
zen hiru asteetan, gutxi gora-
behera. Bestalde, azokara datozen 
ibilgailuak azoka eta Txantxiku 
ikastola artean dagoen pasabide-
tik sartuko dira plazara. Obra 
horrekin lotuta, Pake Leku ingu-
ruan bi pibote jarriko dituzte 
errepidea mozteko eta erdigune-
ko piboteen tratamendu bera 
izango dute: astelehenetik zapa-
tura zabalik 08:00etatik 12:00eta-
ra, zamalanetarako bakarrik. 

Datorren astean, berriz, Itu-
rritxo aurrean dagoen pibote 
hidrauliko berria jarriko dute. 

Galtzada-harriak aldatuko 
dituzte gazteleku aurrean
Azokara etortzen diren ibilgailuak azoka eta 
txantxiku ikastola arteko pasabidetik sartuko dira 

Lanak gaur, egubakoitza, hastea aurreikusten da.  |   o.e.

O.E.  |  oñAti

San Lorentzo auzoko ur hor-
nidura sarea hobetzeko lanak 
egingo ditu Gipuzkoako Urak 
enpresak. Auzo horren goial-
deko etxeek duten ur presioa-
ren arazoa konpondu gura da 
lan horiekin. 

Bizpahiru aste barru hasi-
ko dituzten lanak lehen egin-
dakoen jarraipena izango dira. 
"Auzo horretako hoditeria 
fibrozementuzkoa da, eta 
horrek ez du uzten uraren 
presioa handitzea, hoditeria 
apurtzeko arriskua dagoelako. 
Horregatik, kanalizazio berria 
egin genuen, eta ur ponpagai-
lu bat ere jarri genuen. Orain, 
horra lotunea izango duen 
auzoaren goialdeko hoditeria 
aldatuko dugu. Hoditeria 
berriarekin presioa handia-
gotu ahal izango dugu", azal-
du du Teresa Peñalbak, Gipuz-
koako Urak enpresak San 
Lorentzon egingo dituen obren 
zuzendariak. 

Faseka 
Auzo horretako ur hornidura 
sarea berritzeko lanak faseka 
egingo dituzte. Lehenengo 
fasean, San Lorentzoko 25etik 
67ra doazen etxeei dagokien 
zatia konponduko dute; alegia, 
auzoa erditik mozten duen 
errepidetik gora dauden etxe 
bloke guztiei dagokiena. Ingu-
ru hori urez hornitzen duten 
hodiak aldatuko dira ur pon-
pagailuek eragindako presioa 
jasan dezaten. Bigarren fasean, 
ermitatik gorako zatian egin-
go dituzte.

Teresa Peñalbak gainera-
tu duenez, lanek 14 aste iraun-
gu dute. "Datorren astean 
joango gara berriz San Loren-
tzo auzora, eta lanak nondik 
hasiko ditugun erabakiko dugu 
orduan", gaineratu du.

San Lorentzoko 
ur hornidura 
sarean lanak 
egingo dituzte

txOmIN mAdINA  |  oñAti

65 urtetik gorako pertsona seden-
tarioen artean ariketa fisikoa 
sustatzea da Oñatiko osasun zen-
troan martxan dagoen Tipi Tapa 
programaren helburua, eta pro-
grama horren barruan fase berri 
bati emango diote hasiera aste 
batzuk barru. 

Programa horrekin, osasun 
zentroko kontsultetara joaten 
diren adineko gaixo kronikoak 
euren egoeraren eta egiten duten 
ariketa fisikoaren arabera sail-
katuko dituzte. Gaitasuna izan 
arren sedentarioak direnei, ari-
keta fisikoa egitea gomendatzen 
zaie herrian zehaztuta dauden 
hainbat ibilbidetan. Programaren 
fase berrian, eta Udaleko Kirol 
Zerbitzuekin elkarlanean, aurrez 
finkatutako hiru ibilbideak begi-
rale batekin egiteko aukera izan-
go dute. 

Buruari ere laguntzeko 
Kizkitza Alustiza erizain eta Tipi 
Tapa programaren koordinatzai-
leetako baten esanetan, helburua 
da era egokian ibiltzeko eta ari-
keta  fisikoa egiteko kalean dauden 
aparailuak ondo erabiltzen ikastea; 
ez hori bakarrik, baita bakarrik 
paseatu behar dutelako etxean 
geratzen direnak ariketa fisikoa 
egitera animatzea ere. "Ibiltzeak 
zein ariketa fisikoak hainbat onu-
rak dakartza, hala nola pisua 
galtzea edo tentsioa eta kolestero-
la jasitea. Buruari ere laguntzen 
dio, gainera", gaineratu du Alus-
tizak. 

hiru ibilbideak 
Proposatutako hiru ibilbideek 
herriko plazan dute irteera eta 
postetxe ondoan dauden kirola 

egiteko aparailuen ondoan buka-
tzen dira. Lehenengoak 2,7 kilo-
metro ditu eta Urbieta baserrirai-
no doa; bigarrena Ugarkalderaino 
doa eta 3,4 kilometro ditu. Hiru-

garrena da luzeena: 5,3 kilometro 
ditu eta Murgialdai baserri ondo-
tik Tokiloko errotaraino doa, eta 
handik Santa Lutziara. Hiru egun 
zehaztu dituzte ibilaldi horiek 

begiraleekin egiteko: abenduaren 
10ean lehenengoa egingo dute; 
abenduaren 12an, bigarrena; eta 
abenduaren 14an, hirugarrena. 
Hirurak 11:00etan hasiko dira.  
Oscar Carrascal Udaleko Kirol 
teknikariaren esanetan, ibilbideak 
errazak dira: "Hirigintza, Ongiza-
te eta Kirol zerbitzuen artean 
diseinatu ditugu, eta ez dute ez 
oztopo arkitektonikorik, ezta apar-
teko aldaparik ere, eta herrigunean 
kokatzen dira".

Edozein ibilalditan parte har-
tzeko, osasun zentrora deitu behar 
da abenduaren 5a baino lehen, eta 
ondoren, erizainek erabakiko dute 
bakoitzari zein ibilbide komeni 
zaion.

Adinekoen ariketa sustatzeko hiru 
ibilbide zehaztu ditu osasun etxeak
udaleko kirol zerbitzuekin elkarlanean, begirale baten laguntzarekin 
egingo dituzte aurrez finkatutako hiru ibilibideak

Oñatiko osasun zentroko langileak eta Udaleko ordezkariak ekimenaren aurkezpenean, martitzenean.  |   txomin mAdinA

Kolon minbizia antzemateko kanpaina
Amaitzear dago kolon eta ondeste minbizia detektatzeko bigarren 
kanpaina. Anbulatoriotik jakinarazi dutenez, 50 eta 69 urte 
bitarteko 2.500 oñatiar ingururi bidali zaizkie analisiak egiteko 
gonbidapenak eta kitak, eta, oraingoz, %66 inguruan dago 
parte-hartzea. Duela bi urteko kanpainan %73ra heldu zen. 
Anbulatoriotik proba hau egitearen garrantzia azpimarratu dute, 
oraindik garatu gabeko gaitzaren arazoak agerian jartzen baititu. 
Kanpaina horretan bi minbizi garaiz antzeman dituztela esan dute.
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Sortu eratzeko prozesua has-
teko herri batzarra egingo 
dute bihar, 09:00etan, gaztele-
kuan. Bihar hasi eta otsailaren 
23a arte kongresuaren ezta-
baidaren lehen fasea egingo 
dute, eta hiru batzar egingo 
dituzte tarte horretan. Otsai-
laren hasieran barne hautes-
kundeak egingo dituzte. Ponen-
tziak Arrano tabernan daude 
eskuragarri.

Sortu eratzeko lehen 
herri batzarra egingo 
dute bihar goizean

Lau orientazio saio antolatu 
ditu Elkar Hezik otsailera 
bitartean. Batxiler mailako 
eta DBHko 4. mailako ikasle 
eta gurasoendako dira saioak. 
Lehena datorren martitzenean 
egingo dute, azaroaren 27an, 
19:00etan. Eta batxilergoa egin 
ondoren zer? galderari eran-
tzuten laguntzeko da, eta 
bigarren batxilergoko gurasoei 
dago zuzenduta.

Orientazio saioak 
egingo ditu Elkar 
Hezik martitzenetik

Urteroko Gaztaina-erre Eguna 
egingo dute gaur, egubakoitza, 
Pake Lekun. 100 kilo gaztaina 
erreko dituzte, guztira, gaur 
arratsaldean, eta herriko erre-
tiratu guztiak daude deituta 
gaztainak zuritu eta jatera. 
Doan izango da, eta, gaztainez 
gain, edatekoa ere izango da. 
Gaztainak jan ondoren, dan-
tzaldia egingo dute Txome 
orkestaren eskutik.

100 kilo gaztaina-erre 
banatuko dituzte gaur 
Pake Lekun

Domekara arte dago zabalik 
Aloña Mendiko mendi sailak 
antolatu duen argazki lehia-
ketako erakusketa. Aurten 
234 lan aurkeztu dira lehia-
ketara, eta 44 onenak daude 
ikusgai kultura etxean. Salgai 
daude argazkiok, 40, 60 eta 
90 eurotan. Salmentatik ate-
ratzen duten dirua Felix Bal-
tistan Fundazioarendako 
izango da.

Mendi sailaren argazki 
erakusketa ikusteko 
azken egunak

V. ping-pong txapelketa egin-
go dute gaur, egubakoitza, 
gaztelekuan. Txapelketa 
18:30ean hasiko da eta izen
-ematea txapelketa hasi arte 
egongo da zabalik. Domekan, 
bestalde, disko-festa egongo 
da gaztetxoendako, Sound 
Proyect taldeko DJaren esku-
tik. Domeka arratsaldean 
izango da hori, 17:00etatik 
20:00etara.

Disko-festa eta       
ping-pong txapelketa 
gaztelekuan

O.E.  |  oñAti

Txantxiku Ikastolako ikasle ohien 
eguna egingo dute bihar, zapatua. 
45 urte betetzen ditu aurten Txan-
txiku Ikastolak, eta urteurren 
horren barruan antolatu dute 
ikasle ohien bazkaria. 

Harrera ona izan du egunak. 
Izan ere, eguerdian bazkaria 
egingo dute, eta atera dituzten 
txartel guztiak saldu dituzte 
dagoeneko; 400 txartel, guztira. 
Zubikoa kiroldegian elkartuko 
dira, beraz, azken 45 urte hauetan 

Txantxiku Ikastolako ikasle izan-
dako asko. Gaurkoak baino gehia-
go, lehengo kontuak izango dituz-
te hizketagai ziurrenik; argazkia 
ateratako garaikoak, esaterako.

Bazkariaren aurretik, baina, 
beste hitzordu batzuk ere badi-
tuzte ikasle ohiek; izan ere, asko-
tariko ekintzak antolatu ditu 
Txantxiku Ikastolak biharko fes-
tarako. 09:00etan, mendiko bizi-
kleta irteera egingo dute, jolas-
lekutik. 11:00etan, berriz, herri 
kirolak egingo dituzte herriko 
plazan. Promozioen arteko topa-
ketak izango dira. Talde bakoitzak 
hamar kide izango ditu, bost mutil 
eta bost neska. Eta egingo dituz-
ten proben artean hauek daude: 
koskol bilketa, txinga eramatea, 
kontrabandisten karrera, zaku 
saltoak eta sokatira.

12:30ean, hildako ikasleen 
aldeko meza egingo dute agus-
tindarren elizan. 13:00etan, triki
-poteoa izango da; eta bazkaria, 
14:30ean. Bertsolariak, txiste kon-
talariak eta kantu saioa ere izan-
go dira bazkalostean. Eta egun 
osan, gainera, argazki zaharren 
erakusketa egongo da pilotalekuan 
bertan.

Eteo zaharrean 1975-76 ikasturtean ateratako argazkia.  |   txAntxiku ikAstolA

O.E.  |  oñAti

ETAko presoei buruzko doku-
mentala, Barrura begiratzeko 
leihoak, datorren asteburuan 
ikusi ahal izango da Oñatin. 
Azaroaren 30etik abenduaren 
5era egongo da ikusgai. Bost 
emanaldi programatu dituzte 
tarte horretarako. Emanaldi 
batzuk asteburuan izango 
diren arren, berez zinema 
komertzialik ez dagoen ordue-
tan pantailaratuko da. Sarre-
rak bi eurotan salduko dituz-
te. Udal Gobernu taldeak 
antolatu ditu emanaldiak, eta 
Herrijorran egitasmoaren 
barruan sartzen dira. Barru-
ra begiratzeko leihoak doku-
mentalak bost historia batzen 
ditu, bost zuzendarik bost 
euskal presoren ingurukoak 
kontatutakoak.

'Barrura 
begiratzeko 
leihoak' 
Oñatira dator

O.E.  | oñAti

Debagoieneko landa eremuaren 
erakusleihoa da www.baserrisa-
rea.com webgunea. Irailean egin 
zuten bailara mailako aurkezpen 
ofiziala, eta orain, herriz herri 
ari dira aurkezten. Oñatin dato-
rren martitzenean, azaroak 27, 
aurkeztuko dute, 18:30ean, kul-
tura etxean. Landa Garapen 

Agentziako Mari Karmen Iturbe 
eta webgunearen dinamizatzaile 
Itziar Urizarbarrena izango dira 
aurkezpenean, udal ordezkarie-
kin batera. "Landa garapenari 
buruzko informazioa dator atari 
horretan, baina kaletarrendako 
ere interesgarria dena; beraz, 
landa garapenean zein kalean 
bizi diren oñatiar guztiak daude 

gonbidatuta martitzeneko aur-
kezpenera", aurreratu du Itziar 
Urizarbarrena bergararrak. 

oñatiko sei baserri 
Baserrisarea.com atarian Deba-
goieneko 23 baserri agertzen 
dira, euren lana, euren produk-
tuak erakusten. Horietako sei 
Oñatikoak dira: Gomiztegi, Ira-

ban, Irazaba, Azkarreta, Ortu-
zabal eta Arrazola. Sei horieta-
tik hiruk, gainera, on line dituz-
te euren produktuak. Izan ere, 
baserritarren produktuen denda 
birtuala ere bada www.baserri-
sarea.com ataria.

Debagoieneko baserritarren 
produktuak salgai egoteaz gai-
nera, inguruan egiten diren azo-
ken egutegia ere badakar web-
guneak. Baita Debagoieneko 
kontsumo taldeen inguruko infor-
mazioa ere; adibidez, Oñatiko 
Ortuzabala taldearena. 

Baserrisarearen aurkezpena martitzenean
bailarako 23 baserri daude atari horretan eta sei oñatikoak dira

OIHANA ElOrtzA  |  oñAti

Domekan, azaroak 25, da genero 
indarkeriaren aurkako nazioar-
teko eguna, eta, horri begira, 
hitzordu bat baino gehiago anto-
latu ditu Udaleko Berdintasun 
Sailak, Andraitz Feministak tal-
dearekin batera.Tratu ona lelo-
pean antolatu dituzte hitzorduak, 
tratu txarren gaiari buelta eman 
eta arazoa modu positiboan lan-
tzeko ideiarekin. "Tratu onak 
bultzatzen eta zabaltzen baditugu, 
tratu txarrak gutxiago izango 
direla uste dugu, eta mezu baikor 
hori zabaltzeko aukeratu dugu 
Tratu ona leloa", azaldu du Ainhoa 
Moiuak, Udaleko Berdintasun 
teknikariak. 

Mezu hori gaztetxoen artean 
ere zabaldu gura izan dute, eta, 
horrela, mezu hori jasotzen duen 
txapa lehiaketa antolatu dute 
herriko ikastetxeetan. DBHko 
3. eta 4. mailetako ikasleek har-
tu dute parte, 14 eta 16 urte 
bitarteko gaztetxoek. Aste hone-
tan bukatu da lanak aurkezteko 
epea eta gaur eguerdian bana-

tuko dituzte sariak, Tratu ona 
lelopean antolatu dituzten hitzor-
duen aurkezpenean, osoko bil-
kuren aretoan. 

Bestalde, puntu morea duen 
bandera handi bat jarriko dute 
gaur udaletxean, eta Berdintasun 
Sailak dei egiten die herritarrei 
etxez etxe banatu dituzten puntu 
moreak jartzeko.

Atean puntu morea jartzen.  |   mireiA bikuñA

HITZORDUAK

azaroak 25

13:00 elkarretaratzea 
plazan Tratu onaren alde 
lelopean.

azaroak 28

18:30 Amaia Aldamaren 
hitzaldia, kultura etxean.

azaroak 29

20:00 La redención filma. 
zineklubaren barruan.

Indarkeriari aurre 
egiteko, tratu onaren
aldeko jarrera
etxez etxe banatu dituzten punto moreak  
jartzeko dei egiten du berdintasun sailak

txantxiku ikastolako 400 ikasle ohi elkartuko dira 
bihar eguerdian zubikoa kiroldegian, bazkaltzeko

Ikastolako kontu zaharrak 
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Markeliñe antzerki taldeak 
Hareazko ipuinak lana eskainiko 
du bihar, zapatua, Santa Ana 
antzokian, 17:00etan. Sarrerak 
www.barrabarra.eu atarian eros 
daitezke, 3,5 eurotan. 

Istorioa ospitale bateko gela 
batean kokatzen da. Han minbi-
zia duen neskatila bat dago. Hare-
kin batera aita dago, kezkatuta. 

Alabak duen gaixotasunak ekar 
ditzakeen ondorioen beldur. Haren 
asmo bakarra alabak haurtzaroa 
ez galtzea da. Horri aurre egin 
nahian, aitaren beldur eta obse-
sio guztiak agerian geratzen dira. 
"Minbizia eta heriotzaren tabuak 
apurtzen laguntzeko lana da. 
Horien kontra nola egin kontatzen 
ahalegintzen gara. Gai serioa da, 
baina errespetuz, eta ahal den 

neurrian errespetuz jorratzen 
dugu. Egoera larrietan umoreak 
eta emotibitateak lekua dutela 
uste dugu", diote Markeliñe tal-
dekoek.

Egoera horretan, aitak edozer 
gauza egingo du alabarengatik: 
ipuinak kontatu, txotxongiloak 
erabili, pertsonaia ezberdinetan 
bilakatu...  

Oholtza gainean Jon Kepa 
Zumalde eta Ines Martinez de 
Iturrate egongo dira protagonis-
ten paperak egiten. Eurekin bate-
ra panpinak eta jostailuak egon-
go dira taula gainean.

Minbiziaren eta heriotzaren tabuak 
apurtzen laguntzeko antzezlana

Hareazko ipuinak antzezlaneko protagonistetako bat.  |   goienA

m.b.  |  oñAti

Oñatiko VI. bertsolari txapelke-
ta bihar, zapatua, hasiko dute. 
12 lagunek jardungo dute kan-
tuan, 2008an Joseba Lasagabas-
terrek jantzitako txapelaren bila: 
Andoni Goitia, Beñat Alberdi, 

Jon Irizar, Iñaki Olalde, Iñaki 
Igartua, Joseba Lasagabaster, 
Maider Arregi, Gorka Larrea 
Txapel, Urko Egaña, Joseba Igar-
tua Urze, Josu Igartua eta Egoitz 
Aizpuru lehiatuko dira. Azken 
seiak bihar igoko dira oholtzara, 

Endika Ruiz, Egoitz Atxaga, Julen 
Aranburu, Imanol Altube, One-
ka Anduaga eta Mirari Sagar-
tzazuk proposatutako gaiei ber-
tsoak ipintzera.

Eta bigarren kanporaketa 
abenduaren 1ean jokatuko dute, 
Arrano elkartean, 18:00etan.

Kanporaketa bakoitzeko lehe-
na eta puntu gehien batzen duten 
lau bertsolariak pasako dira, 
abenduaren 15eko finalera. Egin 
beharko dituzten ariketak dira:  
agurra, hiru bertso zortziko han-
dian, hiru bertso zortziko txikian, 
bertso bat lau oinak emanda, eta 
kartzelako lana: puntua erantzun 
eta bakarka, gaia emanda, bertso 
bat nahi duen doinu eta neu-
rrian.

Bazkarirako txartelak 
Finala egun osoko festa izango 
da; besteak beste, triki-poteoa eta 
bazkaria egingo dituzte. Bazka-
rirako txartelak kanporaketetan 
eta Ona eta Arrano tabernetan 
eros daitezke, 10 eurotan. 

Bestalde, Berriaren aldeko 
ziztada lortzeko kanpainarekin 
bat eginez, kutxak ipiniko dituz-
te Berriarako dirua batzeko.

Bertsolari txapelketako 
lehen kanporaketa, bihar
Antixena gaztetxean egingo dute, 18:00etan 

Bertsolari txapelketako parte-hartzaileak.  |   bertso eskolA

m.b. |  oñAti

Udal Hezkuntza Sailak eta 
Txaloka Ludotekak V. jostai-
lu erakusketa egingo dute 
aste bukaeran, ludotekan ber-
tan: 11:00etatik 13:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara arte. 
Batez ere, 0-8 urte arteko hau-
rrendako jostailuak egongo 
dira, eta gurasoek jostailue-
kiko dituzten zalantzak argi-
tzeko aukera izango dute. Era 
berean, jostailuak probatzeko 
aukera izango dute, bai gura-
soek eta baita umeek ere.

Bestalde, jolas kooperati-
boen gaineko gune berezia 
ipiniko dute. Gainera, Sortu 
izeneko tailerra egingo dute 
guztiendako, eta gauza gutxi-
rekin jostailuak sortu daitez-
keela erakutsiko dute ludote-
kako arduradunek. 

Jostailu 
erakusketa 
egingo dute 
ludotekan

m.b. |  oñAti

Azkoagainen kanpoko aldean 
bi argi puntu ipiniko ditu 
Udalak, futbol sailak egindako 
eskaera aintzat hartuta. Hori 
horrela, futbol zelaiko argite-
ria itzaltzen denean, jokalariek 
eta entrenatzaileek argia izan-
go dute eskailera edo arrapa-
latik jaisteko.

Orain hainbat lan egin 
beharko ditu Udalak han. Has-
teko, argi hornidura farolak 
jarriko dituzten lekuetaraino 
eraman beharko dute; hau da, 
bizikletendako aparkalekurai-
no. Lan horiek egin ostean, 
farolak ipiniko dituzte. Segu-
ruenik, Kalegoieneko jolasle-
kua estaltzeko lanen ondorioz 
kenduko direnetako bi erabi-
liko dituzte futbol zelaiaren 
inguruak argitzeko.

Azkoagain 
kanpoaldean 
bi argi puntu 
ipiniko dituzte

mIrEIA bIkUñA  |  oñAti

Josu Zubiak (Oñati, 1994) hiru-
garren saria lortu zuen aurreko 
aste bukaeran ospatutako Gipuz-
koako Kantu Txapelketan. "Pozik" 
dago bere sariarekin, baina ez 
dator bat epaimahaiak hartutako 
beste erabaki batzuekin: "Nik 
beste ikuspuntu batzuk balora-
tuko nituzke".
zorionak lortutako sariarengatik. 
gustura zaude?
Eskerrikasko. Gustura nago, ez 
nuelako halakorik espero. Aurten 
guztiok lehiatu gara elkarrekin: 
taldeak, bikoteak eta bakarlariak. 
Hori horrela, hiru sari bakarrik 
banatu dituzte, eta horietako bat 

niretako izan da. Alde horretatik, 
pozik nago.
bakarlari moduan eta zuk sortuta-
ko kantu batekin. Apustu eta arris-
ku handia hartu duzu.
Bai, hala da. Bakarlaria izanik, 
gitarraren laguntza besterik ez 
daukat, eta horrek alde onak eta 
txarrak ditu. Oholtzara taldeka 
igotzen bazara, errekurtso batzue-
kin (perkusioa, pianoa...) kantu 
politak egin daitezke, baina gita-
rra batekin bakarrik zailagoa da. 
Gainera, neronek idatzitako kan-
tu batekin aurkeztu nintzen: 
Ilargi betea, eta hori ere erronka 
handia da; besteak beste, kantua 
ez delako ezaguna.

Lehiaketa honen helburu 
nagusia sormena, sorkuntza sus-
tatzea da. Alde horretatik, nik 
idatzitako kantu batekin aurkez-
teak on egin didala uste dut.
zer kontatzen duzu Ilargi betea 
kantuan.
Desamodiotik amodiorako bidea 
kontatzen duen abestia da. Per-
tsona baten ondoan ilargi bete 
bat pasatzen duen pertsonaren 
istorioa kontatzen dut. Kantuaren 
bukaeran diodan moduan: "Berri-
ro dator, eta eskerrak, berriro, 
ilargi betea".

Dena den, norberak irudika-
tu dezake kantuarekin kontatu 
gura dudana.

Iaz nahiko kritikoa izan zinen gipuz-
koako kantu txapelketako epai-
mahaiak hartutako erabakiarekin. 
Aurten, konforme geratu zara?
Ez. Nere sariarekin konforme 
nago, baina sari barik geratu 
diren talde eta bikoteak daudela 
uste dut. Saritutakoek lan ona 
egin zuten, duda barik. Baina, 
ni epaimahaikide izango banintz, 

beste aspektu batzuk baloratuko 
nituzke, eta nire saridunak bes-
te batzuk izango ziren.
Hirugarren aldiz parte hartu duzu, 
eta hirugarrenean saria. berriro 
parte hartuko duzu?
Ez. Sariaren arantza nuen, eta 
hirugarrenarekin atera dut. Sari 
honekin lehiaketetako jarduna 
bukatutzat ematen dut.
Orduan, ze proiektu dituzu esku 
artean?
Hurrengo urtean maketa grabatu 
nahiko nuke. Kantu dezente idatzi 
ditut, eta horiek ez galtzeko, gra-
baketa egin nahiko nuke.

Bestalde, kantu txapelketatan 
ezagutu ditudan musikari batzue-
kin kantaldi batzuk egin gura 
nituzke, gure sormen lanak eza-
gutzera emateko.
magia trukuekin jarraitzeko asmo-
tan zara?
Bai. Musika eta magia dira nire 
zaletasunak. Abenduaren 3an, 
Euskararen Egunean, berriro 
egingo dut ikuskizuna musika 
eta magia erabilita.

Egia da, denbora ondo anto-
latu behar dudala. Huhezin Ira-
kasle Ikasketak egiten dihardut 
eta guztiarendako denbora behar 
eduki gura dut.

Josu Zubia.  |   goienA

josu zubia | kantaria eta musikaria

"Lehiaketetako jarduna 
ixten dut sari honekin" 

josu zubiak hirugarren saria lortu zuen gipuzkoako kantu txapelketan

maketa eta kantaldi bira dira hurrengo urterako dituen helburuak

"desamodiotik 
amodiora arteko 
bidea kontatzen dut 
abestian"
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Bergarako EAJko Udal Taldeak 
atez ateko bilketa sistemaren 
gaineko ezohiko osoko bilkura 
monografikoa egiteko eskaera 
aurkeztu zuen atzo goizean, egue-
na, Udalean. EAJk emandako 
azalpenena arabera, "legez alka-
tea behartuta dago hamabost 
eguneko epean osoko bilkura 
deitzera", eta hori horrela ez balitz 
idazkariak hamar egun geroago 
deituko du automatikoki: "Udal 
Gobernuak eta Mankomunitateak 
atez atekoaren gainean duten 
dokumentazio guztia ekartzeko 
exijituko dugu", adierazi zuen 
Aintzane Oiarbidek eguenean. 

Jeltzaleek salatu zuten behin 
eta berriz eskatu arren, Udal 
Gobernuak ez diela informaziorik 
ematen bilketa sistemaren gai-
nean, eta "demokraziaren marra 
gorri guztiak gainditu" dituela. 

zintzilikarioak erdigunean 
Zintzilikarioen ezarpenaren ingu-
ruan ere galdetuko diote jeltzaleek 
Gobernuari. Udaleko Ingurumen 
zinegotziak pasa den astean 
GOIENAri egindako adierazpe-
netan azaldu zuen zintzilikarioen 

kokapenaren gaineko lehenengo 
zirriborroa eginda dagoela. Bada, 
EAJk eskatu dio Gobernuari 
zirriborroa aurkezteko udalba-
tzako gainerako alderdiei. 

Zintzilikarioekin lotuta EAJk 
adierazi zuen maiatzean hainbat 
galdera egin zizkiotela Gober-
nuari "atez atekoak erdigune 
historikoan izan ditzakeen era-
ginen inguruan". Zalantza horiek 
Diputaziora bideratu behar izan 
ditu Udalak, eskumena Aldun-
diarena delako gune historikoko 
eraikinen moldaketei dagokienez. 
Jeltzaleen esanetan, Diputazioa-

ren erantzuna urriaren amaieran 
iritsi zen Udalera. Horren harira, 
Oiarbidek gaineratu zuen ez due-
la ulertzen Udalak nola garatu 
duen zirriborro hori Diputazioa-
ren txostena izan aurretik. Aldun-
diak egindako eskariak betearaz-
teko, Bergarako Udalaren eta 
Mankomunitatearen erabakiak 
gertutik jarraituko dituztela azal-
du zuen: "Aldundiaren txostenak 
dio kasuak banan-banan aztertu 
behar direla eta Europako beste 
eredu batzuk begiratu behar dire-
la. Beraz, hori guztia aztertuz 
gero eta gauzak egin behar diren 
moduan eginez gero, atez atekoa-
ren ezarpenak luze jo beharko 
luke. Beste gauza bat da hori 
guztia kontuan ez izatea eta ez 
dakit nik ze eszenatokitara joan-
go ginatekeen orduan".

Amaitzeko, Bergarako Gober-
nuari eta Debagoieneko Manko-
munitateari eskatu diote atez 
atekoa bertan behera utzi eta 
bosgarren edukiontziaren alde 
egiteko. EAJko ordezkarien esa-
netan, "beste herri batzuetan 
gauzak aldatzen ari dira", eta 
gauza bera egiteko eskatu diote 
Bergarako Udalari.

Oiarbide, egueneko agerraldian.  |   A.b.

Atez atekoaren ezohiko bilkura 
monografikoa eskatu du EAJk
jeltzaleek informazio falta salatu dute eta adierazi dute bergarako udal 
gobernuak "demokraziaren marra gorri guztiak gainditu" dituela

O h a r r a k

erreileno eta tostoien 
dastatzea Bihar 
Raizabal, Mujika eta Larraña-
ga gozotegien eskutik egingo 
da, 18:00etan, Munibe plazan, 
bihar, zapatua. Euro baten tru-
ke dastatu ahal izango dira 
tostoi eta erreilenoak, kafeare-
kin edo txokolatearekin.

mizPirualden Bazkaria 
egingo dute zaPatuan 
Nagusien Astea ospatzen ari 

dira eta horren baitan musika 
saioak izango dituzte gaur, eta 
bihar, bazkaria, 13:00etan, opa-
ri banaketa eta guzti.

1966an jaiotakoek 
aFaria egingo dute 
Abenduaren 1ean egingo dute, 
22:00etan, Zumelagan. Izen-e-
matea hilaren 28ra arte da, 
Ariznoan, 10 euro aurreratuta. 
Afari egunean Ariznoan batu-
ko dira, 19:30ean.

Gaur, egubakoitza, irekiko 
ditu ateak Oxirondo azokan 
atez ateko bilketa sistemaren 
gaineko informazio bulegoak. 
Udalaren asmoa da inaugura-
zioa "jai giroan" egitea eta 
adin guztietako pertsonen 
parte-hartzea bultzatzea "hon-
dakinak gutxitzeko" helburua-
rekin. Hainbat ekintza anto-
latu dituzte; 17:00etan Gabo-
netako apaingarriak egiteko 
tailerra egingo dute eta kome-
ni da parte-hartzaileek CD eta 
DVDak eramatea. Inaugurazio 
ofiziala 19:00etan izango da 
eta Mikel Laskurain aktorea-
ren esketx batekin amaitu da. 
Ondoren luntxa egongo da.

Atez atekoaren gaineko 
informazio bulegoa 
irekiko dute gaur 

Aste bukaera bete-betea izan-
go dute oraingoa Bergarako 
gaztetxean. Gaur, egubakoitza, 
Zarauzko Mor More hirukote 
akustikoak kontzertua eskai-
niko du, 22:30ean. Sarrera bi 
euro ordaindu beharko da. 
Domekan, berriz, begirada 
feministadun film laburren 
emanaldia egingo dute, 18:00e-
tan hasita.

Bi ekintza horiez gain, 
bilerak ere egingo dira aste-
buruan gaztetxean. Egubakoi-
tzean ohiko gazte batzarra 
egingo dute, 19:00etan, eta 
zapaturako, gaztetxeko Gabo-
nak antolatzeko lehen bilera 
deitu dute (15:30).

Kontzertua, film 
laburrak eta bilerak 
asteburuan gaztetxean
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TOKI-ONA
Bodegoia-taberna

Eguneroko janariak
Txitxizotzak
Kazolatxoak
Txabierroak 

Matxiategi 1. BERGARA
Tel.: 943 39 53 

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

Mujika 
gozotegia

Artekalea 3 - BERGARA 
Tel.: 943 76 10 34

mujikagozotegia.blogspot.com
mujikagozotegia@gmail.com

Gozogintzan nahi duzuna

Eskatu artisautza eta tradizioa.

Sukalde eta bainu enzimerak

Urarte 8 BERGARA
Tel.: 943 76 11 99 / 14 47

Faxa: 943 76 04 77

BERGARA
MARMOLER IA

PEDRO SALEGI OSA

ARRANDEGIA

Fraiskozuri 6
BERGARA

Tel.: 943 76 56 62 

 

Matxiategi 3, behea Bergara Tel.: 943 76 70 11

Afariak

Plater konbinatuak

Ogitartekoak

Hanburgesak 

Sandwichak

Entsaladakbereziak
09:00etatik zabalik!

K
ay

ak Taberna

Matxiategi 1. 943 76 72 73. Mizpildi 8. 943 76 12 32. BERGARA

mONIkA bElAStEgI  |  bergArA

Domekan, azaroak 25, emakumeen 
aurkako indarkeriaren kontrako 
nazioarteko eguna da, eta, horren 
harira, zenbait ekintza egingo 
dira herrian datozen egunetan. 

Udalak dagoeneko egin ditu 
herritarren artean arazo horren 
gaineko sentsibilizazioa bultza-
tzeko zenbait ekimen. Batetik, 
puntu liladun pegatinak atera 
ditu –indarkeria horren kontra-
ko ikurra– eta eraikin publikoe-
tan jarri ditu: udaletxe sarreran, 
igerilekuan, kiroldegian, pilota-
lekuan, kultura etxean... Baina 
horrekin batera, herritarrak ere 
gonbidatu ditu elkarte, erakun-
de, denda, taberna eta bestelako 
lokaletan ere puntu lila jar deza-
ten. 

Dagoeneko taberna eta denda 
ugaritan ikus daiteke puntu lila 

jarrita, baina Udaletik animatu 
nahi dituzte pegatina jaso duten 
guztiak jartzera. 

Prebentzio programa abian 
Prebentzioaren arloan ere 
badihardu lanean Udalak. Hain 
zuzen, Emakumeen Kontrako 
Indarkeriaren Prebentzio Pro-
grama jarri zuen martxan Ber-
dintasun Sailak herriko ikas-
tetxeetan, 2011-2012 ikasturtean, 
eta orain, jasotako balorazioa-
ren berri dute Berdintasun 
Sailetik. 

Mariaren Lagundia ikastolan, 
Aranzadi ikastolan eta Ipintza 
institutuan egin zuten programa, 
eta, guztira, 363 neska-mutikok, 
56 irakaslek eta 55 familiak har-
tu zuten parte. DBHko lehen 
mailatik hasi eta batxilergoko 
lehen mailara  artekoak sartu 
ziren programan, 12 eta 18 urte-
koak, eta saio guztiak euskara 
hutsean egin zituzten.  

Lahia-Nahia sexologia-elkar-
teko kideek garatu zuten progra-
ma. Hainbat urte dihardute 
herriko ikastetxeetan sexu-hezi-
keta programak egiten  –Gipuz-
koako beste hainbat herritako 
ikastetxeetan bezala–, eta, gaz-
teekin lan eginda,  konturatu 
ziren euren jarrerak oso sexistak 
zirela. 

Jaurlaritzak 2010ean atera-
tako txosten batean azaldu zuen 

18 eta 35 urte arteko emakumeak 
direla indarkeria sexista jasaten 
dutenen %35. Horrekin guztia-
rekin, sexu heziketa programa-
ren barruan indarkeria sexis-
taren prebentzioa txertatzea 
ezinbestekoa zela ikusi zuen 
Lahia-Nahia elkarteak, indar-
keria mota hori harreman afek-
tibo-sexualekin lotuta baitago 
guztiz.  

sinismen sexistak aldatu   
Bergarako ikastetxeetan garatu-
tako programa eraginkorra izan 
da. Lahia-Nahiak egindako balo-
razioak dio saio horiei esker 
gazteen sinismen sexista batzuk 
aldatzea lortu dela. Hauxe diote: 
"Ikasleek orokorrean emakumee-
kiko jarrera hobea dutela ikusi 
dugu; hau da, adibidez, progra-
maren ondoren gutxiagok pen-
tsatzen dute emakumeek sexis-
moaren arazoa gehiegitzen dute-
nik, emakumeek orokorrean 
sexu-erakarpenaren bitartez gizo-
nak manipulatzen eta kontrola-
tzen dituztenik, edota feminis-
moaren helburua gizonak ema-
kumeen menpe jartzea denik. 
Bestalde, jarrera kritikoagoa 
dute emakumeak ohiko roletan 
mantenduz gero jasotzen dituzten 
mezu positiboen erabilkeriaren 
aurrean".

Saioen ostean, nesken desioa 
bikotekideak zaindua eta babes-
tua izatearen ideiaren aurrean 
ere kritikoagoak direla diote:  
"Kritikoagoak, azken finean, ideia 
horrek adierazten dituen pen-
tsaeren aurrean: emakumeak 
ahulagoak izatearena; euren 
burua bakarrik defendatzeko 
ezintasuna; arrisku gehiago iza-
tearena; eta gizonen babesa behar 
izatearena".

Parte hartu zuten ikasleei 
dagokienez, programa oso egokia 
eta bizitzarako erabilgarria iru-
ditu zitzaiela aurreratu dute.

Emakumeen kontrako indarkeria 
salatzeko ekintzak antolatu dituzte

udalak abiatu duen kanpainaren barruan, tabernetan, dendetan... puntu lila jartzeko dei egin dute  

b-26 mugimenduak parodia bidez salatuko du indarkeria matxista astelehenean, herriko kaleetan

Puntu lila herriko taberna baten atean jarrita.  |   m.b.

Indarkeriak aurpegi asko ditu
B-26 mugimenduak egiten duen hileroko ekintza emakumeen 
kontrako indarkeria salatzeko erabiliko du oraingoan. 
Astelehenean San Martin plazan batuko dira, 19:00etan, eta 
handik abiatuta, herriko lau gunetan egingo dituzten beste 
horrenbeste parodiarekin salatuko dute emakumeen kontrako 
indarkeria. Indarkeria mota horrek aurpegi ugari ditu, eta horietako 
lau salatuko dituzte antzerki bidez: San Martin plazan irudikatuko 
dute zaintza lanak emakumeen esku daudela; Irala kalean, 
emakumeek lan baldintza prekarioagoak izatea parodiatuko dute; 
Simon Arrietan, pobrezia eta bazterketa sozial handiagoa jasatea; 
eta Eusebio taberna aurreko plaza txikian, berriz, sexu jazarpena. 
Bestalde, hilaren 26ro egiten duten moduan, salaketa-petoak 
eroango dituzte, zenbait lelorekin, eta burrundara ere egingo dute.

datua

Horiek hartu dute parte 
Udalak eskoletan garatutako 
prebentzio programan. 
Eragina izan du, baina 
lanean jarraitu behar da.

363
gAzte
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Jardun euskara elkarteak anto-
latuta, euskarazko liburuak 
trukatzeko azoka egongo da 
gaur, 18:00etatik 20:00etara, eta 
bihar, 11:00etatik 13:00etara, 
San Martin plazan. 

Azaroaren 5ean abiatutako 
ekimena da. Erabilitako liburuak 
batzen aritu dira ordutik, eta  
batutako guztiak eroango dituz-
te plazako arkupeetan jarriko 
duten postura. Hain zuzen, era-
bilitako liburu horiek herrita-
rrek eramandakoak dira. Era-
mandako liburu bakoitzaren-
gatik txartel bana jaso zuten, 
eta plazako  azokan sailkapen 
bereko edozein liburugatik tru-
katu ahal izango dituzte txar-

telok. Sailkapena adinaren 
arabera egin dute: haur, gazte 
eta heldu.

Dena den, Jardunetik aurre-
ratu dute ezarritako epearen 
barruan libururik eramateko 
aukera izan ez zuten herritarrek 
badutela azokan parte hartzeko 
aukera: "Liburuak ekar ditza-
tela plazara eta azokan dauden 
beste batzuengatik trukatu ahal 
izango dituzte".

Jardunen egitasmo horren 
helburu nagusia da euskal ira-
kurketa suspertzea, liburuen 
berrerabilpena bultzatuta. Era 
berean, kalean egiten den eki-
mena da, eta hori ere bilatzen 
dute, "herritarrekin zuzeneko 
hartu-emana izateko". 

Liburuak trukatzeko 
azoka gaur eta bihar

pol-pol

Pol-Poleko beteranoek aurreko domekan egin zuten urteko azken irteera, 
Nafarroara. Añarbe-Arano-Goizueta ibilaldia egin zuten, euripean. Lau 
orduko ibilaldia izan zen, eta ondoren, denboraldiari agur esateko, 
Goizuetan baba-jana eta dantzaldia izan zituzten giro ezin hobean.

Pol-Poleko 
beteranoen 
azken irteera 

lokAtzA

Lokatzakoek 
agurtu dute
denboraldia

Elorregiko elkartean afaltzeko batu 
ziren barikuan txirrinduzale 
bergararrak. Lokatzako ordezkari 
eta ziklistak eta goi mailako bi 
txirrindulari batu ziren. Markel Irizar 
oñatiarra eta Jon Izagirre Italiako 
Giroan besoak altxa dituen 
ormaiztegiarra izan ziren 
Lokatzakoek denboraldia agurtzeko 
urtero egiten duten afarian.

m.b.  |  bergArA

Euskararen Egunaren harira 
hitz gurutzatuen binakako lehia-
keta antolatu du Udalak aben-
duaren 1erako. Bergaran bizi 
edo ikasten dutenek har deza-
kete parte eta bi kategoria 
bereiziko dituzte: A kategorian, 
12 eta 16 urte artekoek hartuko 

dute parte; B kategorian, 17ik 
gorakoak sartuko dira. Izena 
emateko azken eguna hilaren 
28a da eta horretarako www.
bergarakoeuskara.net webgu-
neko inprimakia betetzea gomen-
datzen dute. Informazio gehia-
gorako deitu Euskara Zerbitzu-
ra (943 77 91 66).

Hitz gurutzatuen binakako lehiaketa 
deitu dute eta izen-ematea zabalik dago
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Alternatibak lotuz, ezkerra 
eraldatzearen erronka izene-
ko berbaldia eskainiko du 
Alternatiba alderdiko Oskar 
Matutek. Eguaztenean, hilak 
28, izango da, Arkupen (18:30), 
eta Hector Prieto aretxabale-
tarrak aurkeztuko du saioa. 

2009an eratutako Alterna-
tiba alderdiaren proiektuaren 
jatorria eta etorkizuna izango 
ditu berbetagai Matutek. EH 
Bilduko legebiltzarkidea da, 
gainera, bizkaitarra, eratu 
berri den Eusko Legebiltza-
rrean.

Alternatibako Oskar 
Matute izango da 
eguaztenean Arkupen

Aretxabaleta Kirol Elkarteko 
zuzendaritzako kideek gogo-
rarazi dute 8 eta 10 urte arte-
ko gaztetxoendako abian 
jarritako futbol eskola nes-
kendako ere zabalik dagoela. 
Hala, futbola gustuko duten 
neskak animatu gura dituzte 
izena ematera. 

Futbol eskolako taldeak 
astelehenetan elkartzen dira 
entrenatzeko, eta zelan lan 
egiten duten ezagutu edo ize-
na eman gura dutenak hurre-
ra daitezela Ibarra futbol 
zelaira.

Futbol eskolan neskek 
ere badutela lekua 
gogorarazi du UDAk

mIrArI AltUbE  |  AretxAbAletA

Hiri hondakinen kudeaketa sis-
temak proposatzeko aukera eman 
gura die herritarrei Udalak, eta 
Ideien zaparrada deitu du. "Asmoa 
da norbanako, talde, elkarte zein 
enpresen ezagutza eta kreatibi-
tatea piztu eta hondakinen gai-
kako egungo bilketa sistemek 
dauzkaten gabeziak zuzendu eta 
sistema berritzaile, eraginkor eta 
posibleen ideiak agertzea", diote 
udal arduradunek.

udalaren konpromisoak 
Ana Bolinaga alkateak eta Lore 
Martinez Ingurumen zinegotziak 
aurkeztu zuten astelehenean Ideien 
zaparrada. Gogorarazi zuten 
udalbatzak ekainaren 11n egin-
dako osoko bilkuran onartu zue-
la %80tik gorako birziklatze tasa 
lortzeko helburua, eta helburu 
hori bermatzen duen hondakinen 
bilketa sistema baten aldeko kon-
promisoa.

Udalbatzak ekainean hartuta-
ko konpromiso horien artean 
daude: hondakin gutxien sortzeko 
azterketa abiaraztea; konpostatze 
kanpaina zabala egin eta auto-
konpostatze komunitarioa bultza-
tzea; hondakinen derrigorrezko 

gaikako bilketa pertsonalizatu 
baten alde egitea; herritarrekin 
batera adostea hondakinak kudea-
tzeko sistemarik egokiena; man-
komunitatearekin lan batzorde 
bat sortzea; ingurumen osasun-
garria sustatzea; kaleetako zaka-
rrontziak gaikako zakarrontzien-
gatik ordezkatzea; eta sentsibili-
zatze kanpainak bultzatzea. 

abenduaren 20a azken eguna 
Udalak hartutako konpromiso 
horiek kontuan hartuta, herrita-
rren proiektuek honakoa berma-

tu beharko dutela jakinarazi zuten: 
hondakinen gaikako bilketa; 
derrigorrez, biztanleen %100ek 
parte hartuko dutela; bilketa 
pertsonalizatua, jarraipena iza-
teko; eta gutxienez %80ko birzi-
klatze-tasak lortzea.

Proposatutako proiektuaren 
deskribapen ahalik eta zehatzena 
bidali beharko da, eta horrekin 
batera honakoak: norberaren 
datuak (izen-abizenak, NA, hel-
bidea eta kontakturako modua); 
eta partaidetzarako ezarritako 
bermeak betetzen dituela ziurta-
tzea. Idatziz aurkeztu beharko 
dira proposamenak udaletxean 
edo honako helbidean: udala@
aretxabaleta.net. Azken eguna 
abenduaren 20a da.

Proposamen guztiak Deba-
goieneko Mankomunitatera bide-
ratuko dituzte, horien bideraga-
rritasuna azter dezaten teknika-
riek. Egun dauden bilketa 
ereduekin alderatuko dituzte, eta 
ondorioekin txosten bat osatu.

Ondoren, jasotako proposamen 
horiek Arkupen jarriko dituzte 
herritarrek ikusi eta baloratzeko. 
Udalaren webgunean ere egongo 
dira ikusteko moduan: www.
aretxabaleta.com.

Ana Bolinaga eta Lore Martinez.  |   m.A.

Hondakinen kudeaketa sistemen 
gaineko ideiak gura ditu Udalak
'ideien zaparrada' deitu du, herritarrek proposamenak egin ditzaten

O h a r r a k

aurrekontua 
gertatzeko Batzarra
Herritarrekin batera udal 
aurrekontua gertatzeko biga-
rren bilera izango da bihar, 
zapatua, Arkupen (10:30). Arlo 
bakoitzeko mahaiak osatu eta 
ekarpenak jasoko dituzte.

Pilotalekuko orduak 
hartzeko Batzarra
Eguaztenean, azaroak 28, Itu-
rrigorri pilotalekuko erreser-
ba orduak zozketatzeko batza-
rra egingo dute udaletxean 
(18:00). Datozen hiru hilabe-
teetako erabilera orduak 
banatuko dituzte orduan.

gaztetxoentzako 
irteera 
Mairuelegorretako kobazulo-
ra (Gorbeia) antolatu du irtee-
ra Murrukixok 7 eta 13 urte 
arteko gazteendako. Abendua-
ren 1ean da. Izena emateko 
Murrukixora jo behar da; azken 
eguna: azaroak 27.

jolasaren gaineko 
hitzaldi-tertuliak 
Kuku Miku elkarteak antola-
tuta, jolasaren gaineko hitzal-
di-tertulia bi egingo dituzte, 
Itsaso Pagoagak bideratuta: 
bata, azaroaren 29an, eguena 
(17:30); eta bestea, abenduaren 
13an (17:30). Kuku Mikuren 
Durana kaleko lokalean dira 
eta umeekin joan daiteke.
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mIrArI AltUbE  |  AretxAbAletA

Arlutz-Arrasate taldeko kide Aitor 
Alcaide aretxabaletarrak xake 
eskolak jarri ditu abian. Egue-
netan elkartzen da (18:30-20:00) 
Iralabarri plazan duten txokoan 
hamar bat lagunekin. 

Ume eta heldu, guztiek dituz-
te zabalik ateak xake eskolan: 
"Kirol hau ezagutzera ematea 
aretxabaletarren artean eta xakean 
jokatuta ondo pasatzea da helbu-
rua, beste barik", dio Alcaidek.

Orain dela lau bat urte hasi 
zen eskolak ematen Alcaide; eta 
atsedenalditxo bat hartu ondoren, 
berriro itzuli da. Zortzi urte ingu-
ruko neska-mutikoak dira gaz-
teenak eskolan eta helduak ere 
badaude: "Zortzi bat mutiko etor-

tzen dira, oraingoz, eta hiru hel-
du ere elkartzen gara xakean 
jokatzeko". 

Xake taldeak Iralabarri plazan 
duen txokoa ez da handia eta ez 
dute askorendako lekurik, baina 
interesa duen edonork topatuko 
ditu ateak zabalik eguenetan.

lehen mailako jokalaria 
Aitor Alcaide Arlutz-Arrasate 
xake taldeko kidea da Andoni 
eta Fran Miguel anaia aretxaba-
letarrekin eta Asier Etxagibel 
arrasatearrarekin batera. Euskal 
Ligako lehenengo mailan, hau 
da, B mailan jokatzen du taldeak 
–Aretxabaletako egoitzan–, eta 
denboraldia urtarril inguruan 
hasiko dute. 

Xake eskolak abian dira 
Aitor Alcaideren eskutik

Mutikoak xakean jokatzen Iralabarri plazako egoitzan.  |   m.A.

m.A.  |  AretxAbAletA

Domekan, azaroak 25, Emaku-
meenganako indarkeriaren 
aurkako nazioarteko eguna 
gogoan dela Indarkeria matxis-
tarik ez lelodun elkarretaratzea 
egingo dute Herriko plazan 
(13:00). Udaleko Berdintasun 
sailak deitu du ekitaldia eta 
herritar guztiak gonbidatu gura 
ditu bertara. 

udalaren adierazpena 
Udaleko alderdiek, gainera, 
adierazpena adostu dute egun 
hori gogoan, eta "indarkeria 
matxistaren aurka lanean jarrai-
tzeko konpromisoa" hartu.

Aurten bost emakume erail 
dituztela Euskal Herrian jaki-

narazi dute adierazpenean, eta 
gaineratu: "Emakumeen aur-
kako biolentziak, izaera fisiko, 
sexual edo psikologikotik haran-
tzago izaera ekonomiko eta 
soziala ere badu". Hala, ekitatea 
eta berdintasuna oinarri izan-
go dituen eredu sozial baten 
eraikuntzan aurrera egiteko 
konpromisoa hartzen dutela 
diote: "Udalak konpromisoa 
hartzen du neurri ezberdinak 
hartuta indarkeriari aurre egi-
teko; hitzetatik ekintzetara 
pasatuta Udal politika aktibo, 
oso eta koordinatua garatzeko; 
eta autodefentsa feministaren 
beharraren berri eman eta ema-
kumeak hori lantzera anima-
tzeko".

'Indarkeria matxistarik ez' leloa 
duen elkarretaratzea domekan

z e r  Ot e ?

kaleko zuhaitzetan, Arkupen eta ibarra kiroldegian, herrian hitz 
egiten diren hizkuntzen pistekin topo egingo duzue.
Erantzunak jasotzeko postontziak: 
Arkupen, kiroldegian, Loramendin eta ikastetxeetan.
Erantzuteko epea: azaroaren 30a.

Saria: mahai -jokoen bilduma.

munduan 6.000 hizkuntza baino 
gehiago hitz egiten dira... 
Aretxabaletan zenbat hitz egiten dira?

 ORTUZAL PROMOCIONES S.L, 
Tel.: 943 76 11 18 - 943 79 40 00

190.000

ARETXABALETA
AUKERA EZIN HOBEA

ABENDUAREN 31 BAINO LEHENAGO

ETXEBIZITZAK:
  2 logela
  2 bainugela
  Sukalde hornitua
  Ganbara bikaina

(BEZ barne)

ITURRIZAR KALEA

Azken etxebizitzak!!

Aretxabaletako euskararen 
kale erabileraren neurketak 
emandako emaitzen aurkez-
pena egingo dute martitzenean, 
azaroaren 27an, Arkupeko 
Zaraia aretoan (18:00). Neur-
keta Soziolinguistika Kluste-
rrak egin zuen 2011ko udaz-
kenean Udalak aginduta, eta 
bertako kideek bideratuko 
dute aurkezpena.Herritarrak 
ere gonbidatuta daude berta-
ra. Zenbat erabiltzen da eus-
kara Aretxabaletako kaleetan? 
galdera eta beste batzuk eran-
tzuten saiatuko dira.

Euskararen kale 
erabileraren datuen 
aurkezpena hilaren 27an

Aretxabaleta Kirol Elkarteak 
eta Aretxarte merkatarienak 
elkarlanean buzkantz dastatzea 
antolatu dute azaroaren 30e-
rako, egubakoitza. Pagaldaiko 
taberna zaharrean jarriko 
dute tabernatxoa (18:00). 

Egun hori iritsi bitartean, 
Aretxarteko merkatariek txar-
telak banatuko dituzte beze-
roen artean buzkantzak debal-
de dastatzeko. Beste mokadu-
t xo  ba t zuk  e r e  i z ango 
dituztela aukeran jakinarazi 
dute UDAkoek; txistorra eta 
txorizoa, esaterako.

Buzkantz dastatzea 
dago hilaren 30ean, 
UDAk antolatuta
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A.t.  |  eskoriAtzA

Urtero izaten dute hitzordua 
Pirritx, Porrotx eta Mari Motots 
pailazoek Eskoriatzan. Aurtengoa 
ere iritsi da eta bihar, zapatua, 
eskainiko dute Sinfonikoa izene-
ko euren ikuskizun berria, 
17:30ean, kiroldegian.

Aurten ere, beste urte batzue-
tan bezala, 1.450 sarrera jarri dituz-
te salgai, eta, ondo saldu diren 
arren, beste urte batzuetan baino 
salmenta lasaiagoa izan dute.

Hasteko, eskoletan jartzen 
dituzte salgai sarrerak, eta ondo-
ren, geratzen direnak kiroldegian 
jartzen dituzte salgai. Beste urte 
batzuetan kiroldegira 250 sarre-
ra inguru iristen ziren. Aurten, 
baina, 500 sarrera baino gehiago 

izan dira salgai egunotan kirol-
degian.

'sinfonikoa'
Pirritx, Porrotx eta Mari Moto-
tsentzat urte berezia da aurtengoa. 
25 urte igaro dira sudur gorriak 
eta zapata handiak jantzi eta 
herriz herri euskara eta alaita-
suna zabaltzen hasi zirenetik. 25 
urte horietako jarduna eta bizi-
tako abenturak ospatzeko disko 
sinfonikoa grabatu dute pailazoek, 
urte hauetan bildutako abestien 
artean aukeratutakoekin osatua. 
Joan den zapatuan estreinatu 
zuten, Elgoibarren, eta, hain zuzen, 
Eskoriatza euren ikuskizun berria 
eskaintzen duten laugarren herria 
izango da.

Pirritx, Porrotx eta Mari Motots 
Eskoriatzan izango dira bihar

Pirritx, Porrotx eta Mari Motots pailazoak.  |   pirritx etA porrotx

AmAiA txintxurretA

Elizateetako zinegotzi izan da Iker Akizu legealdi honetan. Hala ere, 
bere karguari uko egin zion joan zen eguenean egindako ohiko osoko 
bilkuran. Sentimendu gazi-gozoaz zegoen Akizu, baina gainontzeko 
zinegotziei eskerrak emanez agurtu zen zinegotzi kargutik.

Akizu zinegotziak kargua utzi du

A.t.  |  eskoriAtzA

Bailarako beste herri batzuetan 
bezala, Eskoriatzan ere Sortu-
ren eratze fasearen lehenego 
batzarra egingo dute.

Bihar, zapatua, izango 
da, eta goizeko hamarretan 
elkartuko dira Ibarraundi 
museoan.

Lehenengo batzar horreta-
ra herritar guztiak daude gon-

bidatuta eta deia zabaldu dute 
interesa duten pertsona guztiak 
bertara joateko.

oinarri ideologikoak 
Sorturen oinarri ideologikoak 
zeintzuk izan behar diren izan-
go dute hizpide, besteak beste, 
batzar horretan. Bertaratzen 
direnen iritziak kontuan har-
tuko dituzte ideiak zehazteko.

Sorturen eratze fasearen lehen batzarra 
zapatu goizean egingo da Ibarraundin

A.t.  |  eskoriAtzA

Aurten seigarren urtez anto-
latuko du ardo dastaketa 
Aitzorrotz kultura elkarteak. 
Zapatuan izango da, herriko 
plazan, 18:30ean.

kriantza eta pintxoak 
Urtero bezala, hiru upeltegi 
jarriko dituzte plazan eta 
horietako bakoitzean hiru 
motatako ardoak dastatu ahal 
izango dira. Beraz, guztiram 
bederatzi ardo mota izango 
dira. Hauek, besteak beste: 
Garcia Olano kriantza eta 
zuria, Ostatu kriantza, Heras 
Cordon kriantza eta Casar de 
Burbia. Pintxoak ere izango 
dira salgai plazan. Aitzorrotz 
kultura elkartetik aurreikus-
ten dute gutxi gorabehera 800 
pintxo inguru prestatuko 
dituztela zapaturako.

Ardo eta pintxo bakoitza-
rengatik euro bat ordaindu 
beharko da. Hau da, produk-
tu bakoitzak euro bat balioko 
du, eta Iñaki Kortazar Aitzo-
rrotzeko kideak hauxe esan 
digu: "Urtero-urtero erantzun 
hobea hartzen doan ekitaldia 
da ardo dastatzea. Pirritx eta 
Porrotx Eskoriatzan egoten 
diren egunean jartzen dugu, 
horrela, bailaratik datorren 
jendeak ere gozatzeko. Gai-
nera, elkartearendako diru 
pixka bat ateratzeko ere oso 
ondo etortzen zaigu". Antola-
tzaileek herritar eta inguru-
koak bertara joateko anima-
tu nahi izan dituzte.

Ardo 
dastaketa 
zapatu 
arratsaldean

A.t.  |  eskoriAtzA

Uretako jokoak egongo dira 
kiroldegiko igerilekuan dome-
kan 16:00etatik 20:00ak arte. 

Haur eta gaztetxoen adi-
nari dagokionez, txandak 
egongo dira ur jolasetarako. 
16:00etatik 17:15era bitartean 
6 urtera arteko haurrak joan 
ahal izango dira gurasoekin, 
17:15etik 18:30era bitartean 7 
eta 10 urte bitarteko haurren 
txanda izango da eta, azkenik, 
18:30etik 20:00ak arte aukera 
izango dute jokoekin disfru-
tatzeko 10 eta 14 urte bitarte-
koek.

Puzgarriak eta bestelako 
jokoak egongo dira uretan 
lagun artean ondo pasatzeko. 
Bazkideek 2 euro ordaindu 
beharko dituzte ur jolasetan 
ibiltzeko eta gainontzekoek, 
berriz, 3 euro.

Uretako 
parkea 
umeendako 
domekan

AmAIA txINtxUrrEtA  |  eskoriAtzA

Etzi, domeka, ospatuko da Ema-
kumeen Aurkako Indarkeriaren 
Kontrako Nazioarteko Eguna. 
Hori aitzakia bezala hartuta, 
Eskoriatzako Udalak emakumeei 
zuzendutako tailerra antolatu 
du. Lehenengo bi saioak asteon 
egin dituzte, eguazten eta eguen 
arratsaldean hain zuzen, eta tai-
lerrari amaiera astelehenean 
emango diete.

Kultura etxean ematen ari 
diren saioak Equala izeneko gene-
ro aholkularitza ari da eskaintzen 
eta herriko zortzi emakume ari 
dira saio horiek jasotzen.

tailerra
Ispilua, ispilua, zein da erresu-
mako ederrena? Gure burua gehia-
go maitatzeko eskola; horixe da 
izenburua. Eskainitako saioen 
bitartez emakumeen parte hartzea 
lortu nahi da, eta  orokorrean 
esanda, bertan aztertzen ari dira 
estereotipoek gure bizitzan, gure 
gorputzetan eta gure irudian duten 
eragina.

Kontzeptu teorikoen azalpe-
nekin batera dinamika eta ari-
keta praktikoak ere tartekatzen 
ari dira saio horietan, norberaren 
buruaz jabetzea eta jabetze kolek-
tiboa lantzeko. Horrez gain, euren 
burua gehiago nola maitatu ikas-

ten ere ari dira, kanpotik etortzen 
diren baldintzak alde batera utzi-
ta. Bertan parte hartzen ari diren 
emakumeak tailerrarekin "oso 
pozik" zeudela kontatu ziguten 
euren esperientzia eta beldurrak 
partekatu dituztelako.

Emakumeak pozik, eurei 
zuzendutako tailerrarekin

nork bere burua gehiago maitatzeko eskolak eskaintzen ari dira

estereotipoek gure bizitzan duten eragina aztertu dute, besteak beste

Zaloa Basabe hizlaria eguazteneko saioan azalpenak ematen.  |   A.t.

"Emakumeok 
autoestimua 
indartzeko 
beharra 
daukagu"
equala genero aholkularitza-
ko formatzailea da zaloa 
basabe eta hura ari da saioak 
ematen.
zer lortu nahi duzu saio 
hauekin?
emakume bakoitzak bere gor-
putzaren ezagutza landua 
izatea eta autoestimua lantzea, 
besteak beste.
Emakumeek autoestimua 
indartzeko beharra dauka-
te?
orokorrean, bai. orduak eman 
ditugu edertasunaren inguruan 
hitz egiten, baina ez dugu lan-
du diskurtso propiorik gure 
gorputzaren inguruan, begira-
tzen digutenen diskurtsoak 
hartzen ditugu kontuan.
zer egin daiteke nork bere 
b u r u a  g e h i a g o  m a i t a 
dezan?
lehenengo, gorputzeko atalak 
ondo ezagutu behar ditugu 
bere osotasunean; gero, onar-
tu behar dugu garen bezalakoak  
garela; eta azkenik, ikasi behar 
dugu gu garela gure gorputza 
eta gure gorputza garela gu.

zaloa BasaBe 
genero FormAtzAileA
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m.A.  |  AntzuolA

Pili Azkarate, Itziar Murgizu, 
Maite Azkargorta eta Koro Irae-
gi bergararren lanek harrera 
bikaina izan dute. Izan ere, Lau 

emakumeren lau ikuspuntu ize-
neko erakusketa 213 lagunek 
ikusi dute bi asteburutan. Datu 
onak, eta interesa piztu duten 
lanak, zalantza barik.

Olaranen askotariko eskula-
nak eta artelanak izan dira ikus-
gai: olioak, pastel pinturak, akri-
likoz zein arkatzez egindako 
pinturak; baita altzari dekorazioa 
eta berritze lanak ere.

erakusketa, datutan
Lau emakumeren lau ikuspuntu
erakusketa lau egunez bisitatze-
ko aukera izan zen. Hona hemen 
egun bakoitzean izandako harre-
ra: azaroaren 10ean, zapatuan,  
87 lagun; azaroaren 11n, domekan, 
32 lagun; azaroaren 17an, zapa-
tuan, 39 lagun; eta azaroaren 
18an, domekan, 55 lagun. Guzti-
ra: 213 bisitari. 

Positiboki baloratu dute era-
kusketak izandako harrera Kul-
tura Sailetik. 

213 lagunek bisitatu dute erakusketa

Azkarate, Murgizu, Azkargorta eta Iraegi artistak.   |   itziAr murguizu

O h a r r a k

antzuola lider
20 punturekin lider da berri-
ro Antzuola. Mutrikuren aur-
ka jokatuko du zapatuan 
partidua, 18:00etan, San Migel 
zelaian, Mutrikun.

elkarretaratzea
Domekan, emakumeen kon-
trako indarkeriaren aurkako 
nazioarteko eguna dela-eta, 
elkaretaratzea izango da Herri-
ko Plazan, 18:30ean.

Sortu alderdi politikoa eratzeko lehen herri 
batzarra abenduaren 1ean egingo dute Olaranen
Datozen hilabeteetan Sortu alderdi politiko berriaren oinarriak 
–ideologikoak eta antolaketari dagozkionak– erabakitzeko pro-
zesua egingo dute. Horretarako, hiru eztabaida nagusi egingo 
dira oinarri ideologikoari, ildo politikori eta antolaketari dagoz-
kienak. Barne hauteskundeak ere egingo dira. Lehen batzarra 
abenduaren 1ean egingo da, 09:00etatik 12:30era. Bertan, Sorturen 
oinarri ideologikoak eztabaidatuko dira. Behar duenarentzat 
haurtzaindegi zerbitzua ere egongo dela jakinarazi dute.

m. A.  |  AntzuolA

Herritarrek bizikletak Sagastin 
egokitu den gunean garbitu ahal 
izango dituzte aurrerantzean. 
Zapatuan inauguratu zuten eta 
dagoeneko harrera polita izan 
duela azaldu digute herritarrek. 
"Herritik jaio den proposamena 
da. Aspaldian geneukan herritar 
talde batek buruan proposamen 
hau, eta orain, denen artean lan 
eginda, auzolanean, errealitate 
bihurtu dugu", azaldu digu auzo-
tar talde batek.

herritarren eskaera 
Udalak gune berria egiteko 
herritarren hainbat eskaera 
jasoak zituen aspaldian; eta 
egoera aztertu ondoren, proiek-
tua abiarazi zuen.

Gune berri hori herritarrei 
esker egin ahal izan da, baina; 
izan ere, haiek arduratu dira 
auzolanean garbigunea egiteaz 
eta abian jartzeaz, elkarlana 
sustatuta eta lanak eurengan 
hartuta. 

Proiektua aurrera atera ahal 
izateko lan egin duten herrita-
rrek bizikleta martxa bat ere 
antolatu zuten, inaugurazioa 
eginda: Sagastitik aterata eta 
mokadutxoa eginez, eguerdira-
ko, bizikleta garbigunean, hain 
zuzen ere. 

Bizikletendako garbigunea 
inauguratuta dagoen arren, 
aurrerago zehaztuko dituzte 
bizikletak garbitzeko gunearen 
erabilera arauak zeintzuk 
diren. 

Bizikletak garbitzeko gunea 
zabalik dago zapatua ezkero

Bizikleta garbitzeko gunea zabaldu dute.  |   mAddi elortzA

mAIdEr ArrEgI  |  AntzuolA

Juan Ramon Aranguren Zaharra-k 
25 urte daramatza gaztainak dan-
bolinean erretzen. "1998an hasi 
ginen eta aurten 25 urte beteko 
ditugu". 

Baina hasierako garai haietan 
ez zela horren erraza gaztainak 
erretzea kontatu digu: "Ikasi egin 
dugu eta egun 20 minutuan dan-
bolinkada bat egiten, ateratzen 
dugu". Lau lagun arituko dira  
lan horretan domeka arratsal-
dean.

130 kilo ekarriko dituzte dome-
kan herritarren artean banatze-
ko. "Jendeak oso gustura jaten 
ditu gaztainak, eta sagardo pixka 
batek lagunduta. 130 kilo gaztai-
na erreko ditugu eta 30-40 sagar-
do litro banatuko dira". 

Leon eta Galizia aldeko gaz-
tainak dira; izan ere, hemen 
horrenbeste ez daudela azaldu 
digu Arangurenek: "Zumarragan 
dagoen pabiloi batean erositakoak 
dira; normalean, Leon edo Gali-
zia aldekoak izaten dira, hemen 
ez dago-eta horrenbeste gaztaina 
egiteko".

Udalak abiatutako ekimena 
da eta herritarren artean urtetik 
urtera harrera hobea izaten due-
la dio Zaharra-k. "Egun polita 
da. Udalak musika ere jartzen 
du, gaztainak banatu, sagardoa 
edan, hitz egin… giro polita sor-
tzen da herrian".

Baina zein da gaztainak ondo 
erretzeko sekretua?: "Su ona edu-
ki eta danbolina gaztainaz erdi-
raino betetzea; hobe da erditik 
behera badago beteta. Ez dauka 
aparteko sekreturik".

Hasierako urteetan, 4-5 ordu-
ko lana hartzen zutela kontatu 
digu: "Hasieran, ez geneukan 
bidoirik eta sua kanpoan egiten 
genuen; gu gaztainak baino lehe-
nago erretzen ginen eta gaizki 

pasatzen genuen. Orain, suaren 
berotasuna aprobetxatu eta bereha-
la egiten ditugu; 20 minutuan 
danbolinkada prest izaten dugu. 
2 orduan lau lagunen artean 130 
kilo erretzen ditugu, erraz", nabar-
mendu digu Arangurenek. 

25. Gaztaina-erre Eguna  dome-
kan egingo da, 19:00etan.

argazki lehiaketako sariak 
Udalak eta Antzuolako Kultura 
Sailak abiatutako ekimena da 
argazkilari antzuolarrei zuzen-
dutako lehiaketa. Aurten ere 
maila ezin hobea izan dela azal-
du digute epaimahaikideek, bai-
na domeka arratsaldera arte 
itxaron beharko da irabazleen 
izena jakiteko. Hain zuzen ere, 
argazki lehiaketako sari banake-
ta arratsaldeko zortzietan egingo 
dute Olaran etxean, domekan.

argazki erakusketa 
Urtero egiten de moduan, aurten 
ere parte-hartzaile guztien lanak 
ikusgai izango dira aste bukaeran. 
Erakusketan, gainera, herritarrek 
boto bidez aukeratutako argaz-
kirik onenaren saria emateko 
aukera izango dute. Hauxe da 
zapatuko eta domekako ordutegia: 
12:30-14:00 eta 18:30-20:30.

Juan Ramon Aranguren danbolinarekin.  |   mAider Arregi

Aranguren: "20 minutuan 
prest dugu danbolinkada"
domekan, 25. urtez, gaztaina-erre eguna egingo dute antzuolarrek, plazan

datua

Domekan 130 kilo gaztaina 
inguru erreko dituzte 
danbolinean, herriko 
plazan, arratsaldeko 
zazpietatik aurrera.

130
kilo

LARREA
TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA
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Emakumeen aurkako indarke-
riaren kontrako eguna izango 
da domekan mundu osoan. 
Aramaiora ere helduko da era-
so sexisten aurkako aldarria 
eta aurten bigarrenez Udalak 
kontzentrazioa antolatu du 
etzirako; Herriko plazan izan-
go da, 13:00etan. Udaleko Gaz-
teria, Migrazio eta Berdintasun 
batzordeak dei egin die herri-
tarrei elkarretaratzean parte 
har dezaten. 

gazteen inplikazio bila
Iaz indarkeria sexistaren aur-
kako aldarrikapenaren irudi 
den puntu morea jarri zuen 
Udal Gobernuak udaletxean eta 
herriko tabernari zein dendariei 
gonbidapena egin zien euren 
negozioetan ere ikurra jar zeza-
ten. Ekimen horrekin jarraitu-
ko dute eta aurten, gainera, 
gazteen inplikazioa ere bilatu-
ko dute: "Gazteengana jo gura 

izan dugu eta eskatu diegu elka-
rretaratzean erakutsiko dugun 
pankarta eurak egin dezatela. 
Ederto erantzun dute", adiera-
zi du Edurne Uribarren-Iturrie-
ta zinegotziak.

udalak dakiela, tratu txarrik ez 
Domekako hitzorduaz gain, 
tratu txarrak hizpide dituen 
pelikula baten proiekzioa ere 
antolatu dute biharko. Hector 
Olivera zuzendariaren  Antigua 
vida mia da filmaren izenburua; 
zapatuan izango da, Kultur 
etxean, 22:00etan. 

Bestalde, Uribarren-Iturrie-
tak aditzera eman duenez, Ara-
maion ez dute tratu txarrak 
eman diren kasurik ezagutu 
azkenaldian. Hala ere, Udalak 
erabateko babesa emango die 
tratu txarrak salatzen dituzten 
emakumeei: "Gizarte langile 
bat dugu horretarako eta kon-
promisoa hartzen dugu kasua 
bideratzeko", dio.

Eraso sexisten 
aurrean gaitzespena 
adierazteko deia
udalak bigarrenez antolatu du kontzentrazioa; 
domekan izango da, Herriko plazan (13:00)

Arantza Uribarren, Marije Lizartza eta Edurne Uribarren-Iturrieta.  |   j. bereziArtuA

Udalak 2013ko egutegi ofizia-
la osatzeko argazki lehiake-
tako irabazleak ezagutzera 
eman ditu. Irabazle nagusia 
Iñigo Jimenez arrasatearra 
da eta 200 euroko saria jaso-
ko du. Bestalde, urtaro bakoi-
tzerako argazki onenen egileek 
100 euro jasoko dituzte; haue-
xek dira saridunak: Iker Altu-
na –udaberriko eta neguko 
argazki onenak–, Nuria Altu-
na –udako argazki onena– eta 
Jose Angel Isasi –udazkeneko 
argazki onena. 

Gainerako zazpi argazkiak 
Udalak aukeratuko ditu: "Mila 
esker, guztioi, parte hartzea-
gatik, eta zorionak, irabaz-
leei!", adierazi dute. 

Iñigo Jimenez izan da 
argazki lehiaketako 
irabazle nagusia

Lagun Artea dantza taldeak 
antolatuta euskal dantzekin 
gozatzeko aukera egongo da 
gaur eskolako gimnasioan, 
18:00etan. Jaietan, erromerie-
tan, ezkontzetan eta beste 
edozein ekitalditan dantza-
tzeko fandangoa, arin-arina 
eta zazpi-jausi dantzak ikasi-
ko dituzte, besteak beste: 
"Ikasleen ekarpenei zabalik 
gaude", diote. Hamar euroko 
prezioa du ikastaroak. Hiru-
garrenez antolatu dute; aurre-
koetan urtarril edo otsailean 
hasi izan dira, baina, herri-
tarren eskaera ikusita, aurten 
lehenago hastea erabaki dute. 
Gaur da lehen saioa, eta asmoa 
da egubakoitzero elkartzea.  

Euskal dantzekin 
gozatzeko aukera gaur 
eskolako gimnasioan

JOkIN bErEzIArtUA  |  ArAmAio

Soziolinguistika Klusterrak atzo 
eman zituen Aramaion euskara-
ren kale erabileraren neurketak 
eman dituen emaitzen berri. Uda-
lak eskatuta, 2011ko urrian egin-
dako neurketak dira eta Sastiñan 
aurkeztu zituzten emaitzek hain-
bat ondorio utzi dizkigute. 

Lehen ondorio nagusia da 
euskararen erabilera "dezente 
apalagoa" dela ezagutza baino. 
Klusterraren behaketaren ara-
bera, %64,4koa da euskararen 
erabilera Aramaioko kaleetan. 
Hori bai, erabilera hori ez dator 
bat ezagutzarekin, aramaioarren 
%82,5ek dakite-eta euskaraz.  

erabilerak gora 2008a ezkero
Beste ondorioetako bat da eus-
kararen erabilerak gora egin 
duela 2008tik 2011ra: %56,2koa 
zen 2008an eta esandako moduan, 
2011n %64,4koa izan zen. Hala, 
2003 eta 2008. urteetako neurke-
tetako beherakada gainditu, eta 
ia 2001eko maila berean dago 
euskararen erabilera hamar urte 
geroago. Ezagutzak, berriz, behe-
razko joera izan du 1986tik 2006-
ra. 2001eko eta 2008ko neurketan 
artean euskararen erabilera jai-
tsi izana, hein handi baten, eza-
gutza mailan eman den behera-
kada horri zor zaio. Baina eza-
gutzaren gaineko azken datuak 
2008koak dira: "2011ko ezagutza-
ri buruzko datuak argitaratzen 
direnean informazio gehiago 
izango dugu 2011ko erabilera 
baloratzeko", diote atera berri 
duten txostenean.  

haurrak eta gazteak gehien  
Bestalde, Aramaioko –Ibarra 
auzoan bakarrik egin ziren neur-
ketak– emakumezkoek euskara 
gehiago egiten dute gizonezkoek 
baino: emakumezkoen %68,2, 
gizonezkoen %60,7ren kontra. 

Adinari dagokionez, ordea, 
Aramaion haurrak –2-14 urte– eta 
gazteak –15-24 urte– dira euskara 

gehien erabiltzen dutenak; %80,7 
eta %75,2, hurrenez hurren. Hel-
duek –25-54 urte– eta nagusienek 
–65 urtetik gorakoak–, berriz, 
gutxiago egiten dute euskaraz: 
"Helduen %54,7 entzun ditugu 
euskarazko elkarrizketetan; adi-
nekoen artean, berriz, %53,6koa 
da erabilera", diote.  

Hala, erabilera datuak ezagutza 
datuekin alderatuta deigarria egi-
ten da, proportzionalki, nagusienen 
erabilera urria: ia guztiek dakite 
euskaraz, baina euren elkarrizke-
ten ia erdiak ez dira euskaraz iza-
ten. Beraz, adinean aurrera egin 
ahala erabilerak behera egiteko 
joera du. Azkenik, haurrek maila 
bertsuan erabiltzen dute euskara 
nagusiekin edo haurrekin bakarrik 
daudenean; nagusiek, berriz, gehia-
go erabiltzen dute euskara haurre-
kin daudenean nagusi artean soi-
lik daudenean baino. 

Aramaion haurren artean egiten da euskara gehien.  |   goienA

Euskararen erabilera "dezente 
apalagoa" da ezagutza baino
klusterraren arabera, %82k dakite euskaraz, baina %64k erabiltzen dute

KALE ERABILERA

AdinA erAbilerA

2-14 urte %80,7

15-24 urte %75,2

25-64 urte %54,7

65 urtetik gora %53,6
*iturria: soziolinguistika klusterra

J.b.  |  ArAmAio

Bizente Goikoetxea abesbatzak 
ez dio hutsik egingo Santa Zezi-
lia musikarien zaindariaren 
omenezko urteroko hitzorduari. 
Azken asteotan San Martin elizan 
entseatu ostean, dena dute gertu 

domekako kontzerturako. Meza 
ostean izango da emanaldia, San 
Martin elizan bertan. Bittor Kor-
tabarria abesbatzak presidenteak 
abestuko dituzten abestien berri 
eman digu; bederatzi kantu izan-
go dira: Maitia nun zira (Jose 

Uruñuela), Elurra mara mara 
(herrikoia), Oi ama Euskalerria 
(Benito Lertxundi), Fedea eta 
itxaropena (Musika Dard Jamin
-ena eta hitzak Antonin Lugnie-
re-enak), Ruinas del monasterio 
(anonimoa), La Golondrina (Nar-
ciso Serradel), Rossinyol (herri-
koia, Kataluniakoa), Carnavalito 
(Abalos anaiak) eta Zezili done 
zinan (Antton Errarte). Kontzer-
tuaren ostean, ohi moduan, Dukie-
na jatetxean bazkalduko dute. 

santa agedarako prestaketak
Bestalde, Kortabarriak aurrera-
tu digu Santa Ageda egunerako 
prestaketekin hasita daudela. 
Bertso eskolako kideekin eta 
trikitilariekin bilerak egin dituz-
te dagoeneko eta euren erantzu-
na "oso ona" izan da, abesbatza-
ko presidentearen arabera: "Azken 
urteetan galbidean zegoen Santa 
Agedako ospakizunari ukitu 
herrikoiago bat eman gura diogu". 
Otsailaren 2an irtengo dira kan-
tuan eta entseguak noiz egingo 
dituzten zehaztu dute dagoeneko: 
urtarrilaren 8an, 22an eta 29an, 
Kultur etxean (19:00). Antolatzai-
leek herritarrei dei zabala egin 
die parte hartzeko.

Santa Zeziliaren omenezko 
kontzertu berezia domekan 
meza ostean, bizente goikoetxea abesbatzak 
bederatzi kantu abestuko ditu san martin elizan

Bizente Goikoetxea abesbatza, aurreko emanaldi baten.  |   bizente goikoetxeA
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mIrArI AltUbE  |  leintz gAtzAgA

Domekan, hilak 25, landareak 
eta loreak landatzera aterako 
dira Gurel guraso elkarteko ume 
eta helduak. Goizeko lanak buka-
tuta bazkaltzeko elkartuko dira 
Toki Eder elkartean, eta gurasoek 
bilera egin eta elkarteko azken 
kontuen berri jarduteko aprobe-
txatuko dute.

Plaza inguruan elkartuko dira 
umeak eta gurasoak (10:30), eta 
landareak eta tresnak aldean 
hartuta herriko txokoak dotore-
tzera joan. Eguraldiak laguntzea 
gurako lukete lan horiek bete 
bitartean; hala ez bada, bertan 
behera utzi beharko dituztela 
lanok jakinarazi dute Gureleko 
kideek.

Bilera eta bazkaria 
Eguraldia lagun izan edo ez ondo-
ren bazkaltzeko elkartuko dira  
Garro jauregiko elkartean. Baz-
karia gertatu bitartean bilera 
egingo dutela gurasoek jakina-
razi dute: "Urteko ekimenen eta 
diru kontuen berri emango dugu, 
eta aurrera begirako asmoak 
azaldu: Gabonak, beste ekitaldi 
batzuk… Gurasoek, kezkak eta 
proposamenak agertzeko tarte 
bikaina dute orduan". Lanean 
jardun ondoren bazkariak boro-
bilduko du eguna.

Loreak landatu eta bazkaria egingo 
dute Gureleko kideek domekan

m.A.  |  leintz gAtzAgA

Emakumeen kontrako indar-
keriaren aurkako eguna dela
-eta, Bideberri mankomunita-
teak elkarretaratzea deitu du 
domekarako, San Migel plazan 
(13:00), indarkeria matxista 
salatzeko.

Gainera, pilotalekuaren 
azpialdean pankarta handi bat 
jarriko dute, eta taberna, jate-

txe eta dendetan Emakumeen 
aurkako indarkeriari ez dioten 
puntu lilak banatu dituzte.

Udalak, berriz, emakumeen 
aurkako indarkeria salatu eta 
indarkeria matxistaren aurka 
jarduteko konpromisoa hartu 
du, eta 2012-2013 urte bitartean 
genero indarkeria kasuei eran-
tzuteko protokoloa diseinatzen 
dabil Bideberri.

Indarkeria matxistaren aurkako 
elkarretaratzea egingo dute domekan

elgeta

lArrAItz zEbErIO  |  elgetA

Jakin-mina piztu du egunotan 
Bolatokiko jolas parkearen ondoan 
lanean egon den zundaketa maki-
nak. Herritarren artean zurru-
murru asko zabaldu dira; iturri 
berria ipini gura dutela parkean, 

lurrak mugitzen ari direla… Ez 
dago horrelakorik. Eusko Jaur-
laritzako Ihobe agentziak geolo-
go bat eta bi langile bidali ditu 
lursail horretako lur zein ur lagi-
nak jasotzera. Erabaki horren 
atzean gune honetan duela 50 bat 

urte zegoen zabortegia dago. 
Hainbat artxibotan agertu da 
hondakin biltegia zegoela hemen 
60. hamarkadan, eta urte asko 
badira ere lurren egoera zein den 
ziurtatu gura dute Jaurlaritzako 
Ihobe ingurumen agentzian.

laborategian analizatzera 
Bi zundaketa putzu zabaldu dituz-
te, bata jolas parkearen ondoan 
eta bestea beherago. Puntu bie-
tatik ateratako laginak kutxa 
urdin batzuetan jaso eta txukun 
izendatu dituzte, gero laborategian 
analizatzeko.

Beharginek adierazi dutenez, 
momentuz ateratako laginetan 
ez da gai arriskutsuren arrasto-
rik ikusten. Noizko zabortegia 
den ikusita hipotesi funtsezkoe-
na da egotekotan hidrokarburo 
zein disolbatzaile arrastoak ego-
tea.

emaitzak martxorako 
Guneari gaur egun ematen zaion 
erabilerak eraman du Jaurlaritza 
lur horiek ikertzera. Urte asko 
pasa badira ere haurrendako 
jolas parkea dago zabortegiaren 
gainean, eta kontaktua zuzena 
da. Ihobek martxo alderako izan-
go ditu gertu emaitzak.

Zundaketa lanak 
Bolatokiko parkean
duela 50 bat urte zabortegia zegoen bertan, eta 
jaurlaritzak lur garbiak direla ziurtatu gura du

Zundaketa makina asteon Bolatoki aurreko belardian.  |  l.z.

l.z.

Miraballes karobiak itxura berria izango du laster. Udalaren aginduz, 
ingurua garbitzen, hormak txukuntzen eta eraikuntza osoa sendotzen ari 
dira egunotan Goitu enpresako beharginak. Karobiak goiko aldean duen 
tximini-zuloa itxi egingo dute, eta buelta osoan baranda ipiniko diote. 
Hala, karobi gainean begiratoki bat geratuko da. Eguraldia aldeko bada, 
lanok pare bat asteko iraupena izango dute.

Lanak Miraballes karobian 

l.z.  |  elgetA

Domekan emakumeen aurka-
ko indarkeriaren kontrako 
nazioarteko eguna da, eta bi 
ekintza egingo dira Elgetan.

mahai-ingurua gaztetxean 
Gazte Asanbladak genero indar-
keriaren gainean hausnarketa 
egiteko mahai-ingurua antola-
tu du. Herriko gazteen arteko 

elkargune moduan planteatzen 
dute, non egoera aztertu eta 
zer egin daitekeen eztabaida-
tuko duten. Gaztetxean izango 
da, gaur, hilak 23, 18:00etan. 

elkarretaratzea, domekan 
Udalak, berriz, elkarretaratzea 
deitu du domekarako. Herri-
ko Plazan egingo dute elka-
rretaratzea, 13:00etan.

Indarkeria matxistaren kontrako 
mahai-ingurua eta elkarretaratzea

l.z.  |  elgetA

Beteta dator aste bukaerako 
agenda. Gaztetxeak herri afaria 
eta kontzertua antolatu ditu 
gaur iluntzerako. Triki-poteoa-
rekin hasiko da festa, 19:30 
aldera, eta Lukas Prest eta Tur-
boshit taldeen emanaldiarekin 
—sarrera hiru euro— amaitu 
goizeko ordu txikietan. Tartean, 
afaria ere egingo dute gazte-
txean. 

Zapaturako, berriz, antzer-
kirako gonbita egin dute gaz-
telekuko neska-mutikoek. Agi-
rre familia delako antzezlana 
prestatu dute eta Bolatokiko 
gimnasioan eskainiko dute, 
18:30ean hasita.

elgetaklik, domekan 
Rally argazkiarekin esnatuko 
da domeka. Interesatuek 11:00e-
tan dute hitzordua Herriko 
Plazan. Eguerdiko txikiteoan, 
berriz, pintxo lehiaketako pin-
txoak euro baten truke dasta-
tzeko aukera izango dute herri-
tarrek, azken aldiz. Pintxo 
onenaren aldeko botoa emateko 
azken aukera ere izango da. 

Aste bukaerari amaiera 
emateko, Sortuko dira besteak 
kontzertua izango da Espa-
loian, 19:30ean. Pier Paul Ber-
zaitz, Eñaut Elorrieta, Petti, 
Arantxa Irazusta, Alex Sardui 
eta Mikel Urdangarin izango 
dira Elgetan.

Bi kontzertu, herri afaria, pintxo-domeka 
eta Elgetaklik argazki rallya asteburuan

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

azken emaitzak
Pello larrea-mikel elkoro / asier morales-Fernando zenitagoia  19-22
sergio bouzas-Jon irazabal / mikel ormaetxea-haritz makarro  22-19
Jabier bolinaga-iñaki izagirre / iker irazabal-Jabier larrañaga  22-17
oskar askasibar-haritz gallastegi / ibon untzetabarrenetxea-mikel beretxinaga 17-22       
Jose mari zubiaurre-iñaki ugarteburu / angel ibarluzea-alberto telleria  17-22
luis a. alkorta-gorka bolinaga / igor irazabal-enrike elkoro 11-22
iban retolaza-diego Cantabrana / iñaki olaortua-oskar sarasua 05-22
ibon untzetabarrenetxea-mikel beretxinaga / iraitz bolinaga-koldo erostarbe 22-19
Pello larrea-mikel elkoro / iker irazabal-Jabier larrañaga 22-18

gaurkO Partiduak, 20:00etan hasita
iker irazabal-Jabier larrañaga  / asier morales-Fernando zenitagoia
angel ibarluzea-alberto telleria / Jabier bolinaga-iñaki izagirre
odei zenitagoia-andoni elortza / sergio bouzas-Jon irazabal

dOmekakO Partiduak, 10:00etan hasita
luis a. alkorta-gorka bolinaga / Pello larrea-mikel elkoro
oskar askasibar-haritz gallastegi / iraitz bolinaga-koldo erostarbe
ibon untzetabarrenetxea-mikel beretxinaga / iñaki olaortua-oskar sarasua
mikel ormaetxea-haritz makarro / oxel erostarbe-gorka arizmendiarrieta
Jose mari zubiaurre-iñaki ugarteburu / igor irazabal-enrike elkoro

O h a r r a k

aFaria eta iPuin saioa 
Zapatuan, hilak 24, 21:30ean, 
Maialde landetxean Maider 
Galartzarekin. Menu berezia 
eta Emakume basatia konta-
keta euskaraz, 26 euro.  

ozkarBiko loteria
Ozkarbi elkarteko batzordeak 
azaroaren 27an, 29an —18:00e-
tatik 20:00etara— eta aben-
duaren 2an —12:00etatik 
14:00etara—  banatuko ditu 
Gabonetako Loteriako txar-
telak elkartean bertan.

PanPina ikastaroa
Abenduaren 1ean egingo dute 
ikastaroa Elgetan. Interesatuek 
udaletxera jo behar dute.

kzgunea
Astelehenean KZgunean izan-
go da dinamizatzailea, 16:00e-
tatik 20:00etara.

ardo dastatzea 
Eguenean, azaroak 29, ardo 
dastatzea Espaloia kafe antzo-
kian, 19:30ean. 
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xAbIEr UrtzElAI  |  ArrAsAte

Une gozoak bizi izaten dabil 
Natra Oñati taldea. Iazko urte 
gogorraren ostean gutxik espe-
ro zuten halako liga hasiera ona 
egingo zutenik (lau jokatu eta 
laurak irabazi), nahiz eta egia 
den iazkoaren antzekotasun txi-
kia duela taldeak. Zorrotzagoak 
izateko, iazko hasierako taldeaz 
ez du antzik, urtean zehar etorri 
ziren fitxaketek beste itxura bat 
eman ziotelako taldeari, eta, 
gainera, aurtengo aurpegi berrien 
ekarpena ere igartzen delako. 

jokalariak, eta taldea  
Ez nahastu bi kontzeptuak, asko-
tan ez direlako batera joaten. 
Alegia, jokalari onak izateak ez 
du talde ona izatea ziurtatzen; 
galdetu, bestela, joan den asteko 
kontrario Zornotzan. EBA: Peno-
so izenburuaz bizkaitarrek auto-
kritika gogorra egin dute talde-
ko webgunean: "Puntako joka-
lariak ditugu, baina ez puntako 
taldea"; izan ere, halako esaldiek 
erakusten dute zer igartzen duten 
faltan, eta hori da, hain zuzen 
ere, Oñatin bateratzen asmatu 

dutena. Eta seguruenik, Zorno-
t zan  e rakut s i  zu t en  hor i 
ondoen.  

Eneko Blancoren mutilak 
ligako bosgarren garaipenaren 
bila kantxaratuko dira bihar, 
zapatua (18:00, Zubikoa): "Hasie-
ratik jakitun ginen talde ona 

genuela, baina ez genuen horren 
ondo hasterik espero. Etxeko 
partiduetan ondo ibiltzea zen 
asmoa, baina kanpoko partidue-
tan zer gerta daitekeen aurre-
ratzea oso zaila da", diosku 
Blancok: "Kanpoan arazo gehia-
go izango genituela espero 
genuen. Oraingoz, Santurtziren 
eta Zornotzaren kontra jokatu 
dugu kanpoan; hau da, ligan 
aurrean egongo diren taldeen 
kontra". 

sorpresa, zornotzan
Hala, Oñatikoek joan den astean 
hartu zuten sorpresa positiboa: 
"Zornotza talde ona delako, eta 
guk nahiz eta talde ona izan baja 
garrantzitsuak genituelako; esa-
terako, barruko jokorako joka-
lari bakarra geneukan, Josean 
Cadava. Eta, eurek barruko 
jokoan indar handia dute, zila-
rrezko LEB mailan jokatu duten 
jokalariak dituzte-eta. Hala, par-
tidu hartan erakutsi genuen 
jokalari onak izateaz batera tal-
de ona ere badugula".  

Biharko kontrario Miguel 
Antonio Robleda Burgosko taldea 
da: "Salamancako taldearekin 
antzekotasuna dute. Dagoeneko 
egin digute kritikatxoren bat; 
hain zuzen, oso motel jokatzen 
dugula. Horrela jokatzearen 
aldeko apustua egin dugu, jokal-
di bakoitza gehiago landuz, eta 
jokoaren kontrola izanda, baina 
zapatuan ahaleginduko gara 
azkarrago jokatzen, bi moduta-
ra jokatzeko kapaz garela era-
kusteko". 

eneko blanco: "jokalari onak ditugu, baita talde 
ona ere; hori ez da beti gertatzen den zerbait"

natra oñati lider da, jokatu dituen lau partiduak irabazita; ligan hori egin duten bakarrak dira

bihar, zapatua, 18:00etan burgosko robledoren bisita izango dute zubikoan 

Ander Gartziak lan aipagarria egin zuen Zornotzan.  |   j.ArAntzAbAl

esanak

"zornotzan 
bajak izanda 
ere, talde lanaz 
irabazi genuen 
zapatuan"

"zapatuan 
azkarrago 
jokatzen 
ahaleginduko 
gara"

e n e ko  b l a n c o   |   e n t r e n at z a i l e a

Aretxabaletako taberna eta jatetxeen gida

Mitarte 1 ARETXABALETA
Tel.: 943 77 03 08

Urdaitegia-gozotegia
•

Kroasantegia
•

Gertatutako janariak

iosu 
taberna

harategia

Lotoak eta 
kinielak 

Gurea
 TABERNA

Durana 32   ARETXABALETA   
Tel.: 943 79 20 64

Astelehenetik ostiralera (09:00-00:00)
Larunbat eta Igandeetan (12:00etatik  zabalik)

giro! hemen      bada 
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Aloñari irabazi ostean Berga-
ra da astea zapore gozoaz iga-
ro duen ibarreko ordezkari 
bakarra. Beste hiru ordezkariek 
galdu egin zuten joan den 
astean, hirurek etxean, eta 
orain, Aloña Mendik, Mondrak 
eta Aretxabaletak kanpoan 
ahalegindu behar dute egoera 
zuzentzen. Lagun Onak izan-
go du Aretxabaletak kontrario, 
Real Union Mondrak, Zarautz 
Bergarak, eta adi Aloña Men-
direkin, lider sendoa den Her-
naniren zelaira joango dira
-eta txantxikuarrak.

aloñak lider sendoa 
den Hernaniren zelaian 
jokatuko du

Euskadiko Txapelketan Arra-
sateko taldeak ligako azken 
sailkatu Indupime Basauri 
hartuko du Iturripen (18:15). 
Arrasatekoek puntu bakarrera 
dute lider dagoen Askartza. 
Hain zuzen, Soraluce BKE tal-
deak izango du aurrean, orain-
goz, kategoriako oilar dena. 
Muniategiren mutilek bihar 
iluntzean (20:00) jokatuko dute 
Askartzaren kontra, Leioan. 
Bergarakoak sailkapenaren 
erdian daude, eta oraindik 
jokatzeke dute joan den astean 
atzeratutako lehia.    

Ford Mugarri arrasatek 
basauri hartuko du 
bihar iturripen

FutBola

eskuBaloia
xAbIEr UrtzElAI  |  ArrAsAte

Arlo psikologikoak kirolean duen 
eragina ez du ia inork zalantzan 
jartzen. Ezta Arrasate Errugbi 
Taldeko entrenatzaile Igor Isasik 
ere: "Hori da landu beharretako 
gauzetako bat, joan den astean 
Elorrion begibistan geratu zela-
ko, hain zuzen, kosta egiten zai-
gula egoera txar bati buelta ema-
tea. Aurreko jardunaldian pozik 
etorri ginen Iruñeatik, aldeko 
emaitza batekin, baina joan den 
astean lo harrapatu gintuzten". 

Isasiren esanetan Elorrion 
mutilek beroketa saio ona egin 
zuten, konfiantzaz zelairatu ziren 
baina hala ere lehen 20 minutue-
tan 3 entsegu jaso zituzten: "Eta 
jendea burumakur ikusten hasi 
nintzen, begiradak lurrean gal-

duta". Arrasatekoak bigarren 
zatian erreakzionatzen gauza 
izan ziren, behintzat, indarrak 
parekatzeko: "Baina ordurako 
berandu zen". Hala, bigarren zati 
horretan bi taldeek entsegu bana 
egin zuten. 

la unica, mojategin 
Arrasatekoek etxean jokatuko 
dute bihar, zapatua (16:30, Moja-
tegi) bigarren postuan dagoen La 
Unicaren kontra: "Gauzak ondo 
egin dituen taldea da, baina gure 
kategoriakoak dira, gainetik ez 
dute beste talderik, eta ea parti-
du txukuna egiten dugun".

Arrasatekoak lehenengo itzu-
lia amaitzear daude, eta aurreal-
dean sailkatu ez direnez B mul-
tzoan jokatuko dute.

"galtzen hasi arren egoerari buelta 
ematen ikasi behar dugu"

Arrasateko jokalaria, jokoa irekitzeko pasea egiten.  |   j.ArAntzAbAl

errugBia

futbOla

eMaku. bigarren Maila
abanto Club-Mondra
domeka. 12:00. Carreras.

gazteak, euSkal liga
aretxabaleta-anaitasuna
zapatua. 16:00. ibarra.

oHorezko erregionala
lagun Onak-aretxabaleta
zapatua. 16:30. azpeitia.
real union-Mondra
zapatua. 15:30. irun.
Hernani-aloña Mendi
zapatua. 16:30. zubipe.
Zarautz-Bergara
zapatua. 15:45. asti.

erregional PreFerentea
Mutriku-Antzuola
zapatua. 18:00. san miguel.

aretO futbOla

euSkaDiko txaPelketa
Eskoriatza-Uxoa
zapatua. 18:00. eskoriatza.

leHenengo Maila
aretxabaleta-Gamon
zapatua. 17:00. ibarra.

eskubalOia

euSkaDiko txaPelketa
Ford Mugarri-Basauri
zapatua. 18:15. iturripe.
Quiron Askartza-Soraluce BKE
zapatua. 20:00. leioa.

giPuzkoako txaPelketa
Suministros G.-Izarraitz Aloña
domeka. 12:00. irun.

giPuzkoako big. txaPelk.
tolosa-Bergara
domeka. 10:30. tolosa.
arrasate-talleres Ondo
zapatua. 16:00. iturripe.

saskibalOia

eba
Natra Oñati-Miguel antonio r.
zapatua. 18:00. zubikoa.

leHen nazional Maila
la Peña-Mu
zapatua. 20:20. bilbo.

Senior gizonezkoak
Internacional-Soraluce BKE
zapatua. 16:00. donostia.
Alde Zaharra-MU A
zapatua. 20:00. altza.

Senior eMakuMezkoak
Eskoriatza-Take Aralar
domeka. 16:00. manuel muñoz.

errugbia

euSkaDiko txaPelketa
Arrasate-La Unica
zapatua. 16:30. mojategi.

as t e b u r u kO  h i t z O r d u a k

ziklismoa

x.U.  |  ArrAsAte

Dorletako Amako ordezkariek 
pozik eman dute albistea adi-
tzera: "Badakigu babesleak 
esfortzu handia egin behar izan 
duela, egoera ez delako nahi 
bezain ona; hala, datorren urtean 
ere Dorletako Amak taldea 
izango du afizionatu mailan", 
adierazi du Iñigo Azkaratek. 
2013ari begira Azkaratek hain-
bat aldaketa aurreratu ditu: 

"Bailarako ordezkari gehiago 
izango ditugu, Oñatiko eta Ber-
garako txirrindulariak hartuko 
ditugulako". Hala, iazko espe-
rientziatik abiatuko dira aurten: 
"Lehenengo urtea ikasteko urtea 
izaten da, bai ziklistek eta bai-
ta geuk ere. Ahaleginduko gara 
egin ditugun akats batzuk ez 
errepikatzen, eta bigarren urtean 
seriotasun handiagoz lan egin 
nahi dugu".

kanpanzar Harrobiak-ek beste urtebetez 
babestuko du afizionatu mailako taldea

AUkERAZkO IBILGAILUAk SALGAI

• Ford Focus 18.500 €
2012 | Diesela | Km 0
• Ford Transit 21.700 €
2012 | Diesela | Km 0 
• Ford Focus Tdci 110 12.500 €
2011 | Diesela
• Citroën Picasso Td 92 Zp 7.800 €
2007
• Toyota Land Cruiser Td 3 Ate 125 Zp 7.800 €
2000 | Diesela  
• Ford Fiesta Tdci 70 Zp 6.800 €
2007 | Diesela
• Ford Connect Tdci 90 Zp 7.900 €
2009 | Diesela
• Kia Sportage Td 12.500 €
2008 | Diesela
• Land Rover Td Freelander  5.500 €
2000 | Diesela
• Mercedes Vito Cdi 8 jarleku 14.500 €
2004 | Diesela 

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

> FORD Kuga
 2012 | Diesela | 0 Km

23.900€-tik aurrera
>  Citroen DS5 Hybrid Sport 
2012 | Diesel elektrikoa | 6.500 km | Zuri nakaratua

37.000 €

CHAPIME
Debagoieneko kontzesionario ofiziala

Iragarkia jartzeko: 943 25 05 05

San andres auzoa 8
ARRASATE • 943 71 24 72

San Andres auzoa 5
ARRASATE • 943 79 45 22

• Volkswagen Caddy kombi  9.500 €
2010 | Diesela | 81.400 Km | Txuria
• Renault Kangoo Kombi 10.200 €
2010 | Diesela | 33.800 Km | Txuria
• Renault Scenic 17.500 €
2011 | Diesela | 0 Km | Marroia 
• Renault Clio Automatiko 8.250 € 
2009 | gasolina | 17.934 Km | Urdina 
• Renault Clio 9.500 € 
2010 | Diesela | 17.015 Km | urdina edo beix 
• Renault Megane 12.800 €
2010 | Diesela | 20.787 Km | Grisa edo Urdiña
• Renault Megane Sport Tourer 15.500 €
2011 | Diesela | 10.610 Km | Beix
• Dacia Stepway 11.450 €
2012 | Diesela | 11.250 Km | Gorria edo Grisa
• Dacia Sandero 8.950 €
2012 | Gasolina | 4.500 Km | Gorria

> Renault Laguna Automatiko
2008 | Diesela | 15.500 Km | Nautilus urdiña 

11.300 €

AUTOBERRI

San Andres auzoa,8 ARRASATE
Tel.: 943 71 24 72

AUTOBERRI

• Citroen C3 1.4HDI Cool 8.000€

2010 | Diesela | 40.500 km | Beltza 

• Citroen C3 Picasso 1.6HDi SX 10.500€

2010 | Diesela | 57.400 km | Beltza

• Citroen C4 Aircross 1.8HDI Exclusive 2WD 150 31.000 €
2012 | Diesela | 500 km | Marroi iluna

• Citroen C5 2.0 HDI Business  14.500€

2010 | Diesela | 38.000 km | Gris argia 

• Citroen DS3 eHdi Grapic Art  17.500 €
2011 | Diesela | 50 km | Urdin iluna

• Citroen DS4 1.6e-HDi Design STT 18.500 €
2011 | Diesela | 3.000 km | Urdin iluna

• Citroen DS4 1.6e-HDi Style CMP STT  21.500 €
2012 | Diesela | 3.000 km | Gris iluna 

• Citroen Berlingo Hdi MULTISPACE 110 14.500€

2012 | Diesela | 21.350 km | Gris argia 

• Citroen C8 22HDi SEDUCTION 160 23.000 €
2011 | Diesela | 44.985 km | Gris iluna 

HAINBAT AUTOTAN 2012KO PIVE PLANA AUKERAN

Eskaintza baliagarria, akats tipografikorik ez dagoen neurrian.
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Bergarako eraikin esanguratsue-
netako baten kokatu du egoitza 
ofiziala eta behin betikoa Jakiun-
dek, Zientzia, Arte eta Letren 
Akademiak: XVI. mendearen 
hasieran eraikitako Olaso 
Dorrean, Telesforo Monzon idaz-
le, euskaltzale eta politikari 
ezaguna jaio eta bizi izan zen  
etxean, hain zuzen. 

sorrerakundearen ardurapean 
Olaso Dorrea Sorrerakundea da 
gaur egun eraikinaren jabe baka-
rra, eta Jakiunde akademiarekin 
batera partekatuko ditu aurre-
rantzean instalazioak. Hain zuzen, 
Sorrerakundeak Jakiunderen 
alde egin duen esleipen hori 
oinarritzen da akademiak euskal 
kultura babesteko eta sustatze-
ko eta euskara suspertzeko duen 
konpromisoan.

Akademia Olaso Dorrean 
kokatu aurretik, zenbait lan egin 
dira eraikinean, Jesus Laskurain 
Bergarako aparejadorearen 
proiektuan oinarrituta. Eginda-
ko konponketa eta atondura 
lanetarako zein espazioen eki-
pamendurako inbertsioa 500.000 
euro izan da, eta kopuru hori 
Kutxak ordaindu du. Lanak joan 
den udazkenean hasi eta apirilean 
amaitu zituzten, aurreikusitako 
epeen barruan.

konponketa beharra zuen 
Olaso Dorreak kanpotik itxura 
ederra izan arren, estalkiak eta 
azpi-estalkiak konpontzeko beha-
rra zeukaten. Hori dela eta, lan 

sakonenak, batez ere, estalkien 
eta ganbaren konponketan oina-
rritu dira. Horrekin guztiarekin 
batera, harrera bat, bulegoak 
eta bestelako zerbitzuak koka-
tzeko lanak ere egin dituzte. 
Horiek guztiak antzina zerbitzu-
guneari eskainitako dorre zatian 
kokatu dituzte, dorrearen zati 
noblean eragin barik.

Igogailua jarrita, eraikinaren 
gainontzeko erabilerak moldatu 
gabe, hirugarren solairuraino 
irits daiteke, eta, ganbarara igo-
tzeko, hirugarren solairuan pla-
taforma jasotzailea jarri dute, 
irisgarritasuna bermatzeko. 

Ganbararainoko tarte hori 
eskailera gutxi batzuen bidez ere 
gaindi daiteke.

harrera, bulegoak eta aretoa 
Beheko solairuan sarrera bat 
egokitu dute eraikinaren albo 
baten –Telesforo Monzon plaza-
tik–, eta harrerarako espazio bat 
sortu. Eremu horretan, era 
berean, goiko solairuetako bule-
goetara eta hitzaldi aretora igo-
tzeko eskailerak eta igogailua 
daude, eta, era horretan, ekidin 

egin dute eraikinaren zati noblean 
interferitzea. 

Lehenengo solairuan bereha-
lako itzulpenerako bulegoa ego-
kitu dute; bigarrenean, office-a; 
eta hirugarrenean, berriz, lau 
bulego, batzar gela bat eta komu-
nak jarri dituzte. Bulego horie-
tako bi Olaso Dorrea Sorrera-
kundeak erabiliko ditu eta beste 
biak, Jakiunde Akademiak.

Ganbarari dagokionez, dorrea-
ren azalera osoa hartzen du eta 
areto nagusi erabilera eman dio-
te, hitzaldi eta halakoetarako. 
125 metro koadro ditu, eta 100 
bat pertsonarendako lekua. Are-
to hori ere partekatu egingo dute 
Sorrerakundeak eta Akademiak, 
eta Kutxak ere erabil hala izan-
go du, beharra izanez gero. Aipa-
tzekoa da, bestalde, aretoa janz-
teko, Kutxaren fondoko margo-
lanak eskegi dituztela bertako 
paretetan; bost artista ospetsuren 
hiruna margolan, hain zuzen: 
Jesus Mari Lazkano eta Manu 
Muniategiandikoetxea bergara-
rrenak eta Nestor Basterretxea 
bermeotarrarenak, esaterako.

Horrekin batera, hormen, 
zoruen, leihoen, kristalen, argiz-
tapenaren eta klimatizazioaren 
erreforma osoa egin dute. Horrez 
gain, espazio guztietan altzariak 
eta ikus-entzunezko ekipamendua 
jarri dituzte. 

Egoera txarrean zeuden kan-
poko eremu batzuetan ere inter-
benitu dute: teilaren faldoiak 
aldatu egin dituzte, eta iragaz-
gaitztasuna eta isolamendua 
hobetu eta bikaindu. Horrekin 

olaso dorrea, sorrerakundearekin egindako akordioari 
esker, Jakiunde Akademiaren egoitza ofizial berria da 

bergarako dorretxe esanguratsuan egokitutako espazioak 
partekatu egingo dituzte sorrerakundeak eta Akademiak 

olaso Dorrea, 
euskal Herriko 
jakintsuen 
topagune

Olaso Dorrea Ariznoa plazatik begiratuta. XVI. mende hasierako jaun arkitekturaren           adibide esanguratsuenetakoa da.   |   monikA belAstegi

Carlos Ruiz, Jesus Mari Ugalde, Jose Luis Elkoro eta Pedro Miguel Etxenike, Olaso Dorrea atzean dutela.  |   jAkiunde

konponketa 
beharra zuen 
Olasok; batez 
ere, estalkiek eta 
ganbarak

dorrearen zona 
noblean eragin 
barik egokitu 
dituzte bulego 
eta bestelakoak

Harrera, 
bulegoak, areto 
nagusi bat eta 
zerbitzuguneak 
egin dituzte 
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Abantailaz betetako kluba!

2012

Tel.: 943 25 05 05 
e-posta: kluba@goiena.com 

goienakluba.com 
Urteko kuota: 50 €.smsaren kostua: 0,15 euro + beza mezu bakoitzeko.

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren fitxategi automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.com

IMANOL AGINAGALDE ARANZABAL (Aretxabaleta) zOriOnak!IrAbAzlEA

PENdrIvE
bAt

Bidali KLUBA PENDRIVE 
[bazkidearen zenbakia] 

215800 zenbakira

lIbUrUA 
EtA dvdA

Bidali KLUBA LIBURUAK 
[bazkidearen zenbakia] 

215800 zenbakira

dvd 
ErrEPrOdUktOrEA

Bidali KLUBA DVD 
[bazkidearen zenbakia] 

215800 zenbakira.

UmEENtzAkO 
JOkUA

Bidali KLUBA JOKUA 
[bazkidearen zenbakia] 

215800 zenbakira.

EUrEkA!
zIENtzIA mUSEOA

ikusteko pertsona 
bakoitzeko bi gonbidapen. 

Bidali KLUBA EUREKA 
[Bazkidearen zenbakia] 

215800 zenbakira. 
zozketa suertatu ondoren hiru 

hilabeteko epea duzue joateko.

telefonoz: 
943 25 05 05
E-postaz: 
kluba@goiena.com
WhatsApp bidez: 
688 69 00 08
Parte-hartzaile 
guztien artean 
zozketatuko da.

Parte 
hartzeko

e u r e k a !
z i e n t z i a
m u s e o a

'gIgANtES y cAbEzUdOS' zArzUElArAkO SArrErAk

batera, teilatu-hegal polikroma-
tua ere zaharberritu egin dute.

jakiunde, "oso eskertuta" 
Aurreko astean eman zituzten 
egoitza berriaren gaineko azal-
penak egoitzan bertan egindako 
agerraldian. Han izan ziren hitzar-
mena sinatu duten hiru aldeeta-
ko ordezkariak: Jose Luis Elkoro, 
Olaso Dorrea Sorrerakundeko 
presidentea; Jesus Mari Ugalde, 
Jakiunde Akademiako presiden-
tea; Pedro Miguel Etxenike, Aka-
demiako ohorezko presidentea; 
eta Kutxaren Gizarte Ekintzako 
zuzendaria, Carlos Ruiz.

Jakiundeko presidenteak, 
Ugalde bergararrak, Sorrerakun-
deari lagapenagatik eskerrak 
eman ondoren, esan zuen esleipen 
horrekin euskal kultura susta-
tzeko eta hedatzeko aukera ber-
matzen zaiola Akademiari. Eta 

hauxe ere gehitu zuen: "Aitortu 
beharra daukat harrotasun pun-
tu batekin ematen ari natzaiola 
irekiera gaurko batzarrari. Ber-
garakoa izanik, ez da bakarrik 
gauden herrian gaudelako, gau-
den lekuagatik ere bada, Olaso 
Dorrea. Etxe hau nerabezaroan 
egunero ikusi eta miretsi nuen 
etxea da. Ezta amets gozoenean 
ere, ez nukeen amestuko egun 
batean etxe honetan  Jakiunde-
ren Batzar Orokor bati neuk 
emango niola hasiera".

Aurrerantzean Jakiundek 
Olason egingo ditu osoko bilku-
rak eta hileroko mahai iraunko-
rra ere han batuko da.

Dorrearen zaharberritzerako 
Estatuko aurrekontu orokorre-
tako dirulaguntza ere izan dute, 
eta Gipuzkoako Aldundiaren 
laguntza ere izango du Jakiundek 
egoitzaren mantenurako.

Olaso Dorrea Ariznoa plazatik begiratuta. XVI. mende hasierako jaun arkitekturaren           adibide esanguratsuenetakoa da.   |   monikA belAstegi

Bulegoetako bat eta batzar gela.  |   ArgAzkiAk: monikA belAstegiHarreran harria eta leihoen edertasuna dira protagonista.

Teilatupe ederra dago ganbaran. Harrerako beste ikuspegi bat.

Nestor Basterretxearen margoak. 

Jesus Mari Lazkanoren bi obra.

Manu Muniategiandikoetxearen lanak. 

Office-a bigarren solairuan dago.Leihoak, lehengo harria bistaratuta.  

Jatorrian Errezabal izenarekin ezagutu zen arren, 
berehala hartu zuen Olaso Dorrea izena. XVI. mende 
hasierako eraikuntza trinko eta indartsua da. 
Urteetan barrena obra ugari egin dira fatxadetan: 
leihoak itxi eta zabaldu eta korridoreak zein galeriak 
ipini eta kendu zaizkio. Edozelan ere, dorre horrek ez 
du galdu bere jatorrizko indarra, ez eta izaera 
sendoa ere. 

Kareharrizkoa eta bi gorputzekoa da: bata garaia 
da eta dorre itxura dauka; bestea zabalagoa da eta 
lehena baino altuera txikiagokoa. Nabarmentzekoak 
dira gorputz zabalagoaren angeluetan dauden 
garitoi ederrak. Eraikuntzaren erlaitza gailentzen 
dute pinakulu gisa eta flamero dotorez errematatzen 
dira. XVII. mendean, dorre forma duen gorputza 
hegal barroko bikainarekin apaindu zen.

Olaso Dorrea: XVI. mende hasierako altxor trinkoa
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Johnny Burrell abeslariaren 
proiektu berriak –Zazoolight– 
lagunarteko kontzertu bikaina 
eskaini zuen astelehenean 
Arrasateko Taupa tabernan. Soul, 
pop eta rock-and-roll doinuek bete 
zuten taberna. Kontzertuaren 
ostean, Taupan geratu ziren 
Burrellen talde berriko kideak 
jendearekin abesten eta solasean.

razorlight 
taldeko  johnny 
burrell, taupa 
tabernan

jAgobA domingo

l.b.  | bergArA

Laugarrenez antolatu dituzte 
Debagoieneko Jardunaldiak.  
Helburu bi dituzte: bata, bai-
larako gaztetxeetako, gazte 
asanbladetako eta inguruko 
eragileetako jendeak elkar 
ezagutzea; bestetik, gai sozial 
eta politikoetan formazio teo-
rikoa lortzea.

Bergarako gaztetxean egin-
go dira jardunaldi guztiak, 
lehena izan ezik. Hilaren 29an 
emango zaie hasiera, Irizar 
jauregian, Emilio Lopez Bel-
tza-ren liburuarekin: ETAren 
historia armatuaren estrate-
giaz. Liburua Lopezek 1980tik 
2011ra idatzitako iritzi arti-
kuluen memoria da.

Azaroaren 30ean, bi jar-
dunaldik hartuko dute lekua: 
batetik, Zer daukagu fracking
-aren aurka? hitzaldia; bes-
tetik, Ipar Koreari buruzko 
beste ikuspegi bat solasaldia 
egingo da Ipar Korean bizi 
izan den euskal herritar baten 
eskutik, 18:00etan hasita. 
Ondoren a far ia  eg ingo 
dute. 

Abenduaren 1ean, 11etan 
hasita, hiru jardunaldi egin-
go dira: Elikadura burujabe-
tza, Kapitalismoari kritika 
eta Herrien erantzuna izene-
koak, Paul Nicholson-ek gida-
tuta. Ondoren, Josu Uribetxe-
berriaren kasuaren gaineko 
solasaldia egingo da Herrira 
taldearen eskutik. 

Antzuolako eta Oñatiko 
gaztetxe berrien aurkezpena 
ere egingo dute. Eta gaia boro-
biltzeko, Generoa eta gazte-
txeak hitzaldian Euskal Herri-
ko gaztetxeen gaineko azter-
lana aurkeztuko dute. Eguna 
borobiltzeko, Turboshit ber-
gararren eta Zuen Azkena 
talde oñatiarraren doinuak 
izango dira zuzenean. 

Jardunaldiak amaitzeko, 
domekan, abenduaren 2an, 
beste bi jardunaldi izango 
dira. Goizean hiru orduko 
ibilaldia egingo da AHTren 
obrekin egiten ari diren txi-
kizioak gertutik ikusteko. 
Arratsaldean, berriz, Joseba 
Azkarraga MUko irakasleak 
Euskal Harriak liburuaren 
aurkezpena egingo du.

josu uribetxeberria
Jardunaldietan tarte bat eskai-
niko diote Josu Uribetxeberria 
preso ohi arrasatearraren 
kasuari.

Udan Espainiako hedabi-
deek eman dioten tratamen-
duaz jardungo dute. "Astake-
ria asko entzun dira Uribe-
txeberriagatik", azaldu dute 
jardunaldiko antolatzaileek. 

Horregatik gonbidatu 
dituzte Herrira taldeko kideak, 
gertatutakoaz berba egiteko 
eta gertuagoko testigantza 
osatuagoak jasotzeko.

Debagoieneko 
iV. jardunaldiak 
bergarako 
gaztetxean

lAIdA bErIStAIN  |  elgetA

Euskal Herriko kantari, bertso-
lari eta musikari onenetakoekin 
osatutako kantaldi kolektiboa 
izango da. Zirraraz betetako  
musika ikuskizun hori domekan 
izango da, 19:30ean, eta dagoe-
neko sarrerak salgai daude Espa-
loian bertan eta baita inguruko 
herrietan ere. Zehazki, Bergaran, 
Deportivo eta Bule tabernetan; 
Elorrion, Parra tabernan; Arra-
saten, Itzala tabernan; Eibarren, 
Karrika eta Kultu tabernetan; 
eta Durangon, Plateruena kafe 
antzokian. Sarrera-salmenta 
duten kutxako bulegoetan ere 
izango dira sarrerak salgai.

Euskal musikagintzako ahots 
berezienetako sei elkartu dira 
inoiz ikusi gabeko ikuskizuna 
eskaintzeko. Parte hartuko duten 
abeslariak Mikel Urdangarin, 
Alex Sardui, Eñaut Elorrieta, 
Petti, Arantxa Irazusta eta Pier 
Paul Berzaitz izango dira, hain 
zuzen. Hauen ahotsetan Jacques 

Brel, Leonard Cohen, Jose Afon-
so, Lluis Llach, Loreena McKen-
nitt eta beste hainbaten bertsioak 
eta euskal kantagintzako pieza 
ahaztezinak entzuteko aukera 
aparta izango da. 

Ikuskizuna musikaz lagun-
duko duten profesionalak ere 
itzal eta ospe handikoak dira: 
Joxean Goikoetxea –musika 
zuzendaria–, Oriol Flores, Txema 
Garces, Xanet Arozena, Miren 
Zeberio eta Luis Fernandez.

Bigarren aldiz elkartuko dira 
abeslari horiek halako kontzer-
tu kolektibo batean. 2011n, Xabier 
Lete omentzeko zenbait emanal-
ditan aritu ziren, eta, hain zuzen, 
musika-estilo eta nortasun asko-
tarikoen lehen topaketa hartatik 
sortu zen kontzertu sorta horren 
ideia.

Elgetako kantaldiaren anto-
latzaileetako batek esan digunez, 
denbora luzea pasatu dute guztia 
antolatzen, eta gustura daude 
azkenean kantaldia aurrera ate-

rako dela ikusita. Aretoa betetzea 
espero dute, gainera.

Horretaz gain, ikuskizuna 
formatu horretan Donostian, 
Bilbon, Gasteizen eta Elgetan 
bakarrik egingo dela kontuan 
izanda, eurentzat Elgetan egitea 
berezia eta aipagarria dela dio 
antolatzaileak.

errepertorioa
Aukera paregabea eta bakarra 
izango da sei abeslariek beren 
errepertorioko abestietatik kan-
po entzuteko, aurreko belaunal-
diko kantarien klasikoei beren 
ahoskera eta airea ematen edo 
nazioarteko kantu handien eus-
karazko bertsioak biziberritzeko.  
Adibidez, Ne me quitte pas eta 
Amsterdam Jacques Brel-ena, So 
long Marianne Leonard Cohen
-ena, The old ways Loreena 
McKennitt-ena, Tu gitana JoseA-
fonsorena, Yo pisare las calles 
nuevamente Pablo Milanesena 
edo L’estaca Lluis Llach-ena. 

Pieza rockeroagoak entzuteko 
aukera ere izango da Ruper Ordo-
rikaren edo Rolling Stonesen 
abestien bertsioekin, besteak 
beste. 

Errepertorioak hainbat eus-
kal kantariren obra hautatuak 
berreskuratuko ditu. Hala nola 
Laboa, Lete, Ruper Ordorika, 
Imanol eta Lertxundirenak, eta, 
horrez gain, Lauaxeta,Xalbador, 
Sarrionandia, Gabriel Aresti, 
Gandiaga eta beste hainbat oler-
kariren testuak eta poesiak jan-
tziko ditu musikaz.Xabier Lete-
ren omenezko lehen bira arra-
kastatsu hartatik bere sormen 
ezagunenak ere berreskuratuko 
dituzte, tartean, Euskal Herri 
Nerea, Altzateko jaun edo Lore 
bat zauri bat.

Euskal Kantagintzako abesti 
enblematikoen eta nazioarteko 
doinu aski ezezagunen hautake-
taz gain, kontzertuak beste hain-
bat une zirraragarri ere tarte-
katuko ditu. Leteren poesia 
betirako horretatik, mila bertsioz 
jantzi eta beti zirrara sortzen 
duen Izarren hautsa kantutik 
hartu dute emanaldirako goibu-
rua, Sortuko dira besteak.

hurrengo emanaldiak
Lehenengo emanaldia Elgetan 
izango da. Abenduaren 1ean, 
berriz, Bilboko Arriagan izango 
dugu ikusgai; Gasteizko Printzi-
palen abenduaren 15ean; eta 
azkenik, Donostiako Kursaalean 
abenduaren 22an. 

'Sortuko dira besteak' 
kantaldia elgetako espaloian
domekan, azaroaren 25ean, xabier leteren omenez 
sortutako musika ikuskizun gogoangarria espaloian

Sortuko dira besteak kantaldiaren estreinaldia Arrasaten egin zuten, martxoan.  |   goienA
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Aurkeztu dute Gose hirukotearen 
azken lana, laranja kolorekoa. Mar-
titzenean aurkeztu zuten, Bilboko 
itsasadarrean, Ibaizabalen, Sex 
Pistols-ek 1977an Tamesisen egin 
zuen antzera. "Gauza horiek baka-
rrik egin ahal dituzu gipuzkoarra 
izanda, ze, bestela, bilbainada hutsa 
bailitzateke. Morboa zeukan eta 
hala egin genuen. Aurkezpenak 
lagun eta ingurukoentzat egitea 
gustatzen zaigu, ez bakarrik kaze-
tarientzat;  lagunak batu genituen, 
kazetariak, ardoa eta urdaiazpikoa 
eraman genuen… sekulako gustua 
izan zen itsasontzia martxan jarri 
eta han jotzea", kontatu dute Ines 
Osinaga eta Jon Zubiaga Osoron 
Gosekideek Arrasate Irratian. 

"diskorik onena" 
Bosgarren diskoa inoiz baino Gosea-
go dela nabarmendu du Osinagak. 
Are gehiago, azpimarratu du "Gose-
ren diskorik onena" hauxe dela.  
"Hustu dugu barrena. Letrak inoiz 
baino gogorragoak dira; esan dugu 
orain arte esatera ausartu ez gare-
na. Gauza asko geneuzkan barruan 
gordeta eta atera egin ditugu".   

"atzerrian" grabatutakoa 
Spamek ekoitzi du diskoa, tekno 
musikan ibilbide luzea duen biko-
teak. "Estatuan beti izan ditugu 
erreferente batzuk, tartean Spam. 
Argi genuen tekno mundura jo 
behar genuela, ze argi baitugu Gose 
talde teknoa dela, lan egiteko modua-
rengatik, laborategian egiten dugu-
lako lan. Eta beti gure kobazuloan 
sartuta, ohitura batzuk hartuta 

genituen; horiekin moztu gura 
genuen. Hala, atzerrira joan gara 
(Madrilera). Spamekoei proposamen 
bat egin, haiek onartu eta proiek-
tuan irauli egin ziren. Emaitza, 
akaso, kanpotik ez da oso desber-
din ikusten, baina guretako oso 
desberdina izan da, oso modu bere-
zian egin dugulako lan". 

arrasatearren elkarlana 
11 abesti jaso ditu hirukoteak. Eta 
horietatik hiruk, gainera, Arrasa-
teko kutsu oraindik ere nabarme-
nagoa dute, Arkaitz Biain Anger 
taldeko ahotsaz gain (Spam kantua), 
Eneko Barberena (Zaborra kantua) 
eta Bad F-Line (Désolé kantua) ere 
izan dituzte-eta laguntzaile. "Anger 
oso gertu sentitzen dugu, nahiz eta 

musikalki-eta ez dugun zerikusirik. 
Oso lagunak gara. Pentsa, ardan-
degi batera joan ginen eta Iñaki 
(Bengoa) ardoa edaten ipini duten 
bakarrak dira. Eta Eneko ere oso 
gertu dugu. Asko gustatzen zaigu, 
eta argi genuen bere laguntza gura 
genuela letrak egiteko orduan. Eta 
gure letretan ibiltzeko edozeinek 
ez du baimena, e!".   

laranjaren zergatia 
Diskaren laranja kolorearen zer-
gatiaren arrazoia, berriz, dagoene-
ko medio guztietan azaldu bada 
ere, puntualizatu egin gura izan 
dute hori: "Kazetari bati ahots 
txikian kontatu niona orain titular 
guztietan jaso dute Egia da Gar-
bage taldea gure erreferenteetako 
bat dela, batez ere, eurak ere labo-
rategiko talde moduan ikusten 
ditugulako, eta diska hau haren 
omenalditxo bat izan daitekeela 
ere bai. Baina guk ez dugu bilatzen 
Garbageren musika egiterik. Gus-
tatuko litzaiguke Garbageren modu-
ko disko laranja bat egitea; baina 
ez dugu inoiz egingo, ez guk eta 
ezta beste inork ere". 

durangon lehenengo 
Kontuak kontu, Osinagak dagoe-
neko enkargatuta dauka "soineko 
laranja", diskoaren aurkezpenera-
ko. Durangoko Azoka eta bertako 
Ahotsenea aukeratu dute horreta-
rako, zehazki, Ahotseneari "garran-
tzia" eman nahi izan diotelako.  
Baina "Arrasaten laster izango 
gara", azpimarratu dute. Eta gai-
nera, iragarri dute zuzeneko des-
berdinarekin etorriko direla.  

Soineko laranja enkargatuta du 
gosek, "diskorik onena" aurkezteko

bosgarren diskoa bilboko itsasadarrean aurkeztu zuten, sex pistols-ek egin zuen modura

zuzeneko aurkezpena, berriz, durangoko Ahotsenean egingo dute, azokarekin bat eginda 

Iñaki Bengoa, Ines Osinaga eta Jon Zubiaga diskoa promozionatzeko argazki baten.  |   gose

Zubiaga eta Osinaga Arrasate Irratian atzo, eguena.  |   Ander monedero

gOIAtz ArANA  |  oñAti

"Urte asko daramatzat nire 
herriari musika egiteko pentsa-
kizunari bueltaka, eta, gauza 
guztiekin bezalaxe, oraintxe izan 
da une egokia niretzat", azaldu 
du Juan Carlos Irizarrek dis-
koaren ezaugarri nagusia espli-
katzeko.

Disko guztiz instrumentala 
da, 19 doinuz osatuta, eta herri-
ko txoko eta leku ezberdinek 
eragiten dituzten sentimenduak 
helarazi nahi ditu musika 
bidez.  

Bakoitzak doinu ezberdina 
Lehen doinua Oñati da, ezpata
-dantza bat, kriskitinak edo 
kastañuelak barne, umetatik 
entzun izan baitizkie dantzariei 
Oñatin. 

Ondorengo 16 doinuak Oña-
tiko auzoei eskaini dizkie (Araotz, 
Arantzazu, Goribar, Garibai, 
Zañartu, Santxolopetegi, Torreau-
zo, Zubillaga...). "Auzo bakoitzak 
doinu ezberdin bat du; bakoitzean 
egon izan naizenean sentitu 
dudana islatu nahi izan dut", 
dio. Oroimenean izeneko doinua 

dator ostean, "fisikoki gurekin 
ez dauden pertsona orori zuzen-
dua, gurekin ez egon arren gure 
pentsamenduan daudelako". 

Eta azkenik, Agurra, amaie-
ra aldera txalapartari ere tokia 
egiten dion zortziko bat.

"helburua lortuta" 
Doinuak osatzen asko gozatu 
duela, gustura egon dela eta 
entzule guztien gustukoa izatea 
espero duela aitortu du Irizarrek: 
"Ahots nagusia pianoa da, eta 
laguntzaile gisa daude oboea, 

soinua, txistua, saxoa... Askotan 
ez da orkestra sinfoniko baten 
beharrik izaten sentimendu 
sakon eta garbiak pertsonenga-
na helarazteko, momentuan 

ditudan instrumentuez baliatu 
eta doinu dotore eta lasaiak, 
erromantikoak egitean datza 
nire lana, eta helburua lortu 
dudalakoan nago".

'oñati eta oñatiko auzoak', 
irizarren  disko berriak ikusi du argia
oñati eta oñatiko herria osatzen duten 16 auzoei eskainitako diskoa da

Manu Egaña zinegotzia, Pello Zabala eta Juan Carlos Irizar, aurkezpenean.  |   t. mAdinA
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101. SalDu
arrasate. zarugalden. bi loge-
la eder, egongela zabala, sukal-
dea eta komuna. horrez gain, 
terraza zabala, balkoia, traste-
lekua, igogailua eta berokuntza 
indibiduala. sukaldea eta komu-
na guztiz jantzita. 2006ko 
eraikina da. interesatuok, idatzi 
zarugalde26@yahoo.es helbi-
dera informazio edo argazki eske, 
edo deitu telefono zenbaki 
honetara: 660 20 58 92 

arrasate. Juan Carlos guerra 
kalean etxebizitza saldu edo 
errentan ematen da. larrañaga 
optika gainean. 90 metro koa-
drokoa. Prezio oso onean. hiru 
logela, egongela eta komun 
batekin. bi balkoi ditu etxeak. 
etxea egoera onean dago eta 
bizitzen hasteko moduan. 616 
50 67 28 edo 665 72 46 12 

arrasate. krisira egokituriko 
prezioa. etxe eraberritua salgai. 
altzariz hornitua eta oso eguz-
k i ts u a ,  d e n a k  ka n p oa l d e ra 
ematen du. hiru logela, bi komun, 
egongela eta sukaldea. hiru 
igogailu eta gas naturala. 650 
010 515 

bergara. bergarako erdialdean 
apartamentu berria salgai. lursail 
txiki bat dauka. 695 70 11 72 

bergara. bidekurutzeta kalean 
etxebizitza salgai. sukaldea, 
egongela, bi logela, bainugela 
eta trastelekua. guztiz berritua. 
aukera oso ona. 114.000 euro. 
618 44 38 44 

eskoriatzan apartamentua. 
apartamentu eroso eta eguzki-
tsua salgai. Prezio negoziagarria. 
aukera paregabea. deitu telefo-
no hauetara: 653 71 53 58 edo 
637 42 70 12 

oñati.  68 metro koadroko 
etxebizitza salgai erdigunean. 
sukaldea, egongela, bi logela eta 
komuna. guztiz jantzia eta bizi-
tzera sartzeko moduan. bero-
kuntzarekin. 237.000 euro. 35 
metro koadroko garajea aukeran. 
egoera oso onean. inigo. 659 
72 06 64 

oñati. lau logelako etxebizitza 
salgai. bi komun, sukaldea, 
egongela eta trastelekua. igo-
gailua eta berokuntza indibidua-
la. oso eguzkitsua. Prezio inte-
resgarria. 635 06 24 79 

 
103. errentan eMan

aretxabaleta. 95 metro koa-
dro erabilgarri. etxebizitza berria, 
hirugarren solairuan. igogailua-
rekin. hiru logela eta bi bainuge-
la. dena kanpoaldera begira. 
hilean 680 euro, komunitate 
gastuak barne. argazkiak ikus-
teko begiratu helbide honetan: 
www.euskalnet.net/aguirre. 
630 60 47 75 

arrasate. erdialdean aparta-
mentu berria ematen da erren-
tan. logela, bainugela, sukalde
-egongela. trastelekua. Pertso-
na batentzat edo bikoteentzat 
apartekoa. 639 17 49 52 

arrasate. musakola auzoan, 
etxea alokagai. hiru logela, 
argitasun asko eta egoera onean 
dago etxea. 679 97 76 46 

bergara. etxebizitza ematen da 
errentan san lorentzo auzoan. bi 
logela, egongela, sukaldea, komu-
na, trastelekua, balkoia. ganbara 
jabearekin partekatua. 550 €.  
653 70 22 55 

oñati. etxebizitza ematen da 
errentan kurtzebide kalean. hiru 
logelakoa. 615 73 29 83 

 
104. errentan Hartu

arrasate. etxebizitza hartuko 
nuke errentan. ahal bada erdial-
dean edo gertu. hiru logelakoa. 
679 60 08 48 

arrasate. etxebizitza txiki edo 
apartamentu baten bila nabil 
errentan hartzeko. deitu 653 72 
43 19 telefonora.

bergara.  2 edo 3 logelako 
etxebizitza alokairuan hartu nahi 
dut. 600 29 05 24 

bergara. bi edo hiru logelako 
etxebizitza errentan hartu nahi 
dut. Prezio onean. deitu 671 84 
71 71  telefonora.

bikote euskalduna arrasaten 
pisu txiki baten bila. bikote 
euskalduna eta arduratsua. 
arrasaten pisu txiki baten bila 
gabiltza. urtarrilean sartzeko. 
636 38 81 00 

 
105. etxeak oSatu

arrasate. 250 euroan erguinen 
logela ematen da errentan. 
gastuak erdibana. deitu 610 62 
65 04  zenbakira.

arrasate.  erdialdean gela 
ematen da errentan. 225 euro, 
gastuak barne. hobeko emaku-
mea bada. 943 77 13 02 

arrasate. logela ematen da 
errentan erdigunean. iñaki. 608 
49 89 93 

bergara. lagun bat behar da 
etxea osatzeko bolun. Prezioa: 
250 euro, dena barne. Wifiare-
kin. 670 85 86 68 

gasteiz.  logela ematen da 
errentan. unibertsitate inguruan. 
651 55 36 29 

logela handia errentan, 
arrasaten. logela handi bat 
emango nuke errentan, arrasa-
teko erdialdean. 629 80 77 73 

 

2. garajeak

203. errentan eMan
arrasate. 15,5 metro koadroko 
garaje itxia saldu edo errentan 
ematen da erdigunean. kontze-
zino-iturbide egoitza artean. 
deitu 628 14 92 74 edo 943 77 
08 02 telefono zenbakietara.

bergara. ibargarai kalean gara-
je itxia ematen da errentan. 
maniobra egin barik sartzeko 
modukoa. 679 74 00 61 

3.lokalak

301. SalDu

 4. lana

402. eSkaerak
arrasate. 54 urteko emakumea 
gertu lanerako. interesatuok 
deitu 943 79 60 89  telefono 
zenbakira.

arrasate. emakume euskaldu-
na garbitasunak eta plantxa 
egiteko gertu. interesatuok 
deitu 699 54 17 27  telefono 
zenbakira.

arrasate. neska gertu pertso-
na nagusiak zaintzeko,  bai 
etxean bertan bizitzeko edo 
orduka, baita garbitasun lanak 
egiteko ere. deitu 682 31 97 37  
telefono zenbakira.

bergara, arrasate edo are-
txabaleta.  neska lan bila 
etxeko lanak egiten edo nagusiak 
zaintzen. tabernatan sukaldari. 
oso langilea. gidatzeko baimena 
eta autoa. deitu 697 20 00 86  
telefonora.

bergara, arrasate eta are-
txabaleta.  neska boliviarra 
gertu nagusi eta umeak zaintze-
ko eta garbiketak egiteko. egu-
nez, gauez zein asteburuetan. 
Paperak eguneratuta dauzkat 
eta esperientziaduna naiz. 618 
14 71 34 

bergara. arratsaldetan nagu-
siak edo umeak zaintzen lan 
egingo nuke. 665 75 41 32 

bergara.  umeak zainduko 
nituzke. 22 urteko neska eus-
kalduna naiz eta umeekin espe-
rientzia handia daukat. intere-
satuok deitu zenbaki honetara: 
68173361 

Debagoiena. daniela naiz eta 
pertsona nagusiak zainduko 
nituzke. esperientzia handia dut. 
garbiketa lanak ere egingo 
nituzke. egunez eta gauez lan 
egingo nuke. 698 79 33 87

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
gertu etxe, lokal, taberna eta 
abarrak garbitzeko, orduka. 696 
88 93 73  

Debagoiena. emakume gaztea 
eta lana egiteko behar handiare-
kin, gertu pertsona nagusiak eta 
haurrak zaintzeko edota garbike-
ta lanak egiteko. 616 62 85 91 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
gertu nagusiak eta umeak zain-
du eta etxeko lanak egiteko. 
nagusiak zaintzen eskarmentu-
duna. 688 69 07 28 

Debagoiena. emakumea lan 
egiteko gertu, garbiketa lanak, 
etxean bertan nagusiak zaintzen.  
Fatna. 638 26 98 40 

D e b a g o i e n a .  e m a k u m e a 
lanerako gertu. 943 76 52 39 

Debagoiena. emakumea prest 
orduka edozein motatako lanak 
egiteko. 600 29 05 24 

Debagoiena. gaztea lanerako 
gertu: peoi lanak, gidari eta abar. 
651 55 36 29 

Debagoiena. igeltsari, margo-
keta zein arotz lanak egingo 
nituzke. esperientziaduna. Javid. 
632 20 19 41 

Debagoiena. lan bila nabil: 
garbiketak, banaketak, edo 
beste edozein lan. deitu 679 60 
08 48  telefonora.

Debagoiena. mutil arduratsua 
lanerako gertu: nagusiak zaindu, 
garbitasun lanak edo beste 
edozein lan. 633 28 81 24 

Debagoiena. mutil arduratsua, 
esperientzia eta erreferentzia-
duna, nagusiak zaintzeko gertu. 
633 28 81 24 

Debagoiena. mutil gaztea lan 
egiteko gertu: tabernak eta 
elkarteak garbitzen edo pertso-
na nagusiak zaintzen. etxeko 
lanetan aritzeko eta elikagaiak 
maneiatzeko ziurtagiria. 622 77 
60 75 

Debagoiena. mutil gaztea, 
arduratsua, lanerako gertu. 
nagusiak eta ospitalean gaixoak 
zaintzen edo garbitasun lanetan 
arituko nintzateke. etxean bizi 
izaten edo bestela. Wilber. 618 
85 12 85 

Debagoiena. mutila gertu lan 
egiteko, nagusiak zaintzen, 
garbiketa lanak. arduratsua eta 
esperientziaduna. intiaz. 632 
18 53 17 

Debagoiena.  mutila gertu 
nagusiak edo menpekotasuna 
duten pertsonak zaintzeko. 
geriatrian espezializatua. ardu-
ratsua eta berehala hasteko 
moduan. 634 75 52 61 

Debagoiena. neska arduratsua 
eta esperientzia duena lan bila 
dabil. Pertsona nagusiak edo 
umeak zaintzeko, baita garbita-
sun lanak egiteko ere. etxean 
bertan bizi izateko gertu nago 
edo orduka lan egiteko. 633 49 
62 53 

Debagoiena. neska arduratsua 
eta esperientziaduna eskaintzen 
da umeak eta nagusiak zaintzeko, 
baita garbitasun lanak egiteko ere. 
orduka lan egiteko gertu eta 
pertsona nagusiak pasioan ate-
ratzeko. 695 73 87 95 

Debagoiena. neska arduratsua 
eta esperientziaduna nagusiak 
eta umeak zaintzeko gertu. 
etxean bertan zaintzeko edo 
pasioan ateratzeko. deitu 626 
35 66 90  telefonora.

Debagoiena. neska arduratsua 
gertu ume edo nagusiak zaitzen 
zein garbitasun lanetan jardu-
teko. etxean bizi izaten zein 
bestela. 632 09 72 93 

Debagoiena. neska arduratsua 
lanerako gertu. orduka, etxean 
bertan bizi izaten zein bestela. 
esperientzia eta erreferentzia-
duna. 617 64 08 48 

Debagoiena. neska arduratsua, 
esperientziaduna, sukaldeko 
lanak egin eta nagusiak zaintzeko 
gertu, etxean bertan bizi izateko 
ere bai. 722 26 59 40 

Debagoiena. neska euskalduna 
etxeak garbitzeko, ospitaletan 
gauak egiteko edo umeak zain-
tzeko gertu. kotxea daukat. dis-
ponibilitate osoa, esperientzia eta 
informeak. 671 35 22 60 

Debagoiena.  neska gertu 
lanerako. nagusiak edo umeak 
zaintzeko eta garbitasun lanak 
egiteko ere bai. etxean bertan 
bizi izateko gertu nago, astebu-
ruak barne, edo orduka lan egi-
teko ere. erreferentziak ditut. 
636 41 98 14 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusi eta gaixoak zaintzeko. 
klinika laguntzaile tituluarekin, 
egoitza eta abarretan esperien-
tziaduna. ospitale zein etxean 
gauak egiteko ere gertu. 943 25 
02 96 edo 688 80 27 01 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak eta umeak zaintzeko 
eta etxeko lanak egiteko. espe-
rientziaduna. 943 25 05 72 edo 
658 70 56 94 

Debagoiena.  neska gertu 
umeak edo nagusiak zaintzeko, 
orduka. baita garbitasun lane-
tarako ere. 672 70 71 25 

Debagoiena. Pertsona nagu-
siak edo umeak zainduko nituz-
ke, baita garbiketa lanak egin ere. 
679 30 65 28 

Debagoiena. Prest edozein lan 
egiteko 13:00etatik aurrera: 
gaixoak edo adineko pertsonak 
zaintzen zein atari edo elkarteak 
garbitzen. tel. 632 88 27 92 

Sukaldaria. esperientziaduna. 
lan egiteko prest. lorea. 677 64 
84 82 edo 943 53 34 24 

 5. irakaSkuntza

501. jaSo
arrasate. "google sketch up"
-eko hastapen mailako eskola 
partikularrak jaso nahi nituzke. 
652 55 88 31 

 
502. eMan

bergara. irakaslea den mutil 
euskalduna lehen hezkuntzako 
edozein mailatako ikasleei klase 
partikularrak emateko prest. 
ingelesezko klaseak ere ematen 
ditut. esperientziaduna. intere-
satuak deitu: 645 72 01 50 

goi mailako ingenieritza. 
amaitu berri duen mutila eskola 
partikularrak emateko prest, 
oñatin. dbh zein batxilergoko 
ikasleei (fisika, matematika, 
kimika, mekanika, teknologia,. ). 
interesatuok deitu zenbaki 
honetara: 636 00 18 22 

 

6. Motorra

601. SalDu
aukera. Ford Focus ghia sport 
break auto familiarra salgai. 
1800 tdCi. 35.000km. ia 
berria. 617 13 17 51 

 

7. aniMaliak

701. SalDu
ardiak salgai oñatin. deitu 943 
78 12 94  telefonora.

indioilar beltzak. hiru hilabe-
tekoak eta urtebetekoak. bikotea, 
70 euro. interesatuok deitu: 943 
79 96 55 edo 690 65 39 37 

katu pertsak. hiru hilabete-
koak. deitu 17:00etatik aurrera 
mesedez. 620 60 73 40 

 
702. eroSi

ehizako txakurkumea saldu 
edo emateko baduzu, deitu: 619 
87 95 57 

 
703. eMan

katuak opari.  urtebeteko 
katuak oparitzen dira. deitu 669 
72 08 93  telefonora.

 
704. beStelakoak

etxeko katua aurkitu dut 
arrasaten.  etxeko katu bat 
aurkitu nuen ostiralean, gris 
kolorekoa (europear arrunta 
arrazakoa), emea eta gaztea. 
Ferrerias kale inguruan azaldu 
zen. 653 72 43 19 

 

8. Denetarik

801. SalDu
gitarra elektroakustikoa. 
ovation CC24 gitarra elektroa-
kustikoa salgai. atzealde biribil-
dua. gutxi erabilia. 240 euro. 
646 377 657 

kristalezko mahaia. bulego-
rako kristalezko mahaia salgai. 
berri-berria. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 619 
87 95 57 .

nintendo DS lite. nintendo 
ds lite, kolore zuria saltzen dut, 
osagarri guztiekin (2 zorro, 2 
kargatzaile, 2 lapitz eta txartel 
pirata 2gbko memoriarekin). 
egoera oso onean dago eta oso 
gutxi erabilia. aukera ezin hobea 
da. Prezioa: 80 euro. interesa-
tuok deitu telefono zenbaki 
honetara: 670 52 58 74 . 

Soinu handia. soinu handia 
salgai. delicia etxekoa, gorria. 
Piano itxurako tekladuna. 80 
baju. 165 euro. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
697 25 92 48 

trialeko botak. hebo zuriak 
dira, egoera onean eta gutxi 
erabilita. 37 zenbakia. 55 euro. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 630 66 07 19 

umearendako aulki toles-
garria. Castle etxekoa. 30 euro. 
interesatuok deitu telefono 
honetara: 606 78 30 30 

umeendako karroa. mutsy 
urban rider karroa. traveller 
aulki eta osagai guztiekin. Prezio 
oso onean. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 656 
74 94 40 

xurgagailua. aP 7010 mode-
loa. 2.000 wattiokoa. 30 euro. 
orbegozo etxekoa. deitu 606 
78 30 30  telefonora.

 
802. eroSi

estetikako materiala. este-
tikako bigarren eskuko materia-
la erosteko prest. interesatuok 
deitu telefono zenbaki honetara: 
619 87 95 57 

 
804. Hartu

bizikletak. bizikleta botatzeko 
moduan badaukazu, nik jasoko 
dizut. berdin da zein egoeratan 
dagoen eta zein motakoa den. 
Jasotzera joango nintzateke. 
inaki. 699 06 23 95 

 
806. galDu

bizikleta urkulun. azaroaren 
3an, zapatua, umeen bizikleta 
txikia galdu genuen urkulun. 
Pedalik gabekoa eta kokua 
etxekoa da. aurkitu baduzu, 
deitu mesedez: 637 98 08 76 

telefonoa aretxabaletan. 
telefonoa galdu nuen aretxaba-
letan, san migel jaietan. nokia 
e72 modeloa, beltza eta zilar 
kolorekoa. aurkitu duenari esker-
tuko nioke sim txartela besterik 
ez bada itzultzea. eskerrik asko. 
608 17 00 00 

 
808. beStelakoak

Doctor Deseo taldeari buruz-
ko lan bat egiten nabil. sarrerak, 
elkarrizketak eta duzun materia-
la jasoko nuke, originalak edo 
fotokopiak. eskerrik asko! 639 
03 25 97 

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. garajea Saldu/errentan. lokala Saldu/errentan.    
irakaskuntza eman. Motorra Saldu/alokatu. 
egubakoitzean + astelehenean: 22 € (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 Mizpirualde zaharren egoitza aldi baterako 
sukaldari bat eta sukaldeko arduradun bat kontratatu eta 
lan-poltsa osatzera doa.

Lehiakideen baldintzak:
a)   Sukaldaritzan goi mailako teknikari titulua edo parekoa den 

tituluaren jabe izatea.
b)   Bigarren HE, derrigorrezkoa
c)   Oinarrietan jasotako besteak.

Instantziak:
Instantziak aurkezteko epea bukatuko da 2012/11/30ean.

Oinarriak:
Mizpirualde egoitzan eta Bergarako Udaleko webgunean.

Bergaran,2012ko azaroaren 19an
GOBERNU BATZORDEKO LEHENDAKARIA

SUKALDARIA ETA SUKALDEKO ARDURADUNA 

arrasate
taberna salgai alde 

zaharrean.
666 40 65 19
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g u a r d i a kO  fa r m a z i a k

arrasate
egubakoitza, 23 CorCuera aranbarri  plaza, 1 943 79 22 26
zapatua, 24 irizar erguin, 11 943 79 12 39
Domeka, 25 amezua sta. marina, 32 943 79 09 74
astelehena, 26 esPañol morales araba etorb.,  14 943 79 18 65
Martitzena, 27 ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09
eguaztena, 28 erkuden zarugalde, 38 943 77 16 30
eguena, 29 alberto azkoaga Ferrerias, 1 943 79 15 15

bergara
egubakoitza, 23 estella matxiategi,  5 943 76 19 63
zapatua, 24 mozos iparragirre 943 76 12 15
Domeka, 25 mozos iparragirre 943 76 12 15
astelehena, 26 urrutikoetxea orixondo plaza, 4 943 76 11 74
Martitzena, 27 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87
eguaztena, 28 guallar san antonio, 5 943 76 11 05
eguena, 29 estella matxiategi,  5 943 76 19 63

Oñati
egubakoitza, 23 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
zapatua, 24 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
Domeka, 25 anduaga san lorentzo, 3 943 78 21 16
astelehena, 26 igartua kale zaharra, 1 943 78 01 22
Martitzena, 27 igartua kale zaharra, 1 943 78 01 22
eguaztena, 28 garate kale barria,  42 943 78 05 58
eguena, 29 garate kale barria,  42 943 78 05 58

aretXabaleta / eskOriatza
egubakoitza, 23 CorCuera aranbarri  plaza, 1 943 79 22 26
zapatua, 24 irizar erguin, 11 943 79 12 39
Domeka, 25 amezua sta. marina, 32 943 79 09 74
astelehena, 26 esPañol morales araba etorb.,  14 943 79 18 65
Martitzena, 27 ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09
eguaztena, 28 erkuden zarugalde, 38 943 77 16 30
eguena, 29 alberto azkoaga Ferrerias, 1 943 79 15 15

Farmazien eskuko telefonoetarako 2012 egutegia eskuratzeko, bidali FarMa 25600 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,9 euro + WaP deskarga, operadorearen arabera, altiria tiCek kudeatuta (www.altiria.es).

zaPatua, 24

larunbatean hodeitza handia 
izango da. euria egingo du, ez 
dugu askorik pilatzea espero, 
baina tarteka busti egingo du.

domeka, 25

Azken egunetan izan dugu ten-
peratura izango da, baina hotze-
nak asko igoko dira. Azken orduan 
euria ere egin dezake.

Max. 16º Max. 14º

Min. 10º Min. 11º

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

DEBAGOIENA

EUSKAL HERRIA

zapatuan hego-haizea 
zakar ibiliko da, baina 
domekarako indarra 
galduko du. 

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

lana
kanpainetan laguntzeko erdi 
mailako teknikarien lan poltsa 
osatzea. gipuzkoako Foru 
Aldundian aldi baterako zerbi-
tzuak eskaintzeko, kanpainetan 
laguntzeko erdi mailako tekni-
karien lan-poltsa osatzeko auke-
raketa prozesua. baldintzak: 
ingeniari teknikoa, unibertsita-
teko diplomaduna edo baliokidea. 
epea: azaroak 29.

Alemaniarako ingeniariak 
behar dira. baldintzak: inge-
niaria izatea, ingeles maila 
altua izatea eta alemana kon-
tuan izango da. Alemaniako 
enpresak: peiker, edAg, 
dimetis, db eta meHeler. 
epea: azaroak 28. informazio 
gehiago: portalparados.es.

Irungo enpleguaren x. azoka. 
Azaroaren 26tik 30era bidasoa 
bizirik-eko el espazion. Argi-

bide gehiago 943 63 31 60 
telefonoan.

Dirulaguntzak
musika grabazioak. musika 
taldeen arte produkzioa sus-
tatzeko, 2012an egindako 
grabaketa eta edizio kostuetan 
laguntzeko. baldintzak: talde-
kideen erdiak arrasatearrak 
izatea eta azken 2 urteetan 
dirulaguntzarik jaso ez izana. 
dirulaguntza: gehienez 680 
euro. eskaera azaroaren 30a 
baino lehen egin behar da.

Aisialdiko begirale edo 
zuzendari ikastaroa. 2011
-2012 ikasturtean begirale 
titulua edo zuzendari titulua 
atera duten arrasatearrei 
laguntza ematea da helburua. 
dirulaguntza: matrikula kos-
tuaren erdia. eskaera azaroa-
ren 30a baino lehen egin 
behar da.

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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22:27 magazinea 

23:12 abesbatza lehiaketa

23:45 berriak 

00:05 eguraldia

12:00 magazinea 

12:45 gurean gaur 

13:05 hamaika.bit 

13:31 erreportajea 

13:57 azoka 5.0 

14:45 berriak 

15:05 eguraldia 

15:08 hamaika.bit 

15:33 onein 

16:09 harmailatik 

16:54 berriak 

17:14 eguraldia 

17:16 berbetan 

17:43 zorion agurrak 

17:46 beranduegi.tv 

18:06 azoka 5.0 

18:54 ikusmira 

19:12 harmailatik 

19:55 berriak 

20:15 eguraldia 

20:17 magazinea 

21:02 gurean gaur 

22:00 ekogune 

22:30 berriak 

22:50 eguraldia 

22:55 magazinea 

23:40 gipuzkoa kultura 

00:10 berriak 

00:15 eguraldia 

12:00 magazinea 

12:45 gurean gaur 

13:10 ekogune 

13:40 hamaika.bit 

14:10 onein 

14:45 berriak 

15:05 eguraldia 

15:08 hamaika.bit 

15:41 asteon 

16:21 ekogune 

16:51 berriak 

17:11 eguraldia 

17:14 onein 

17:37 ikusmira 

17:57 hamaika.bit 

18:23 Planik bai? 

18:43 azoka 5.0 

19:31 zorion agurrak 

19:36 berriak 

19:56 eguraldia 

19:58 Planik bai? 

20:19 magazinea 

21:04 gurean gaur 

22:00 gipuzkoa kultura 

22:30 Planik bai? 

22:50 berriak 

23:10 eguraldia 

23:13 magazinea 

23:58 ekogune 

00:28 berriak

00:48 eguraldia

10:00 28.klip 

10:27 zorion agurrak 

10:32 ekogune 

11:02 asteon 

11:42 Planik bai? 

12:02 onein 

12:32 berriak 

12:47 magazinea 

13:47 erreportajea 

14:13 gipuzkoa kultura 

14:43 zorion agurrak 

14:48 berriak 

15:03 onein 

15:25 Planik bai? 

15:45 gipuzkoa kultura 

16:15 zorion agurrak 

16:20 berriak 

16:35 beranduegi.tv 

16:59 magazinea 

17:59 Planik bai?

18:19 berbetan 

18:46 asteon 

19:22 beranduegi.tv 

19:46 magazinea

20:46 Planik bai? 

21:06 azoka 5.0 

21:54 gipuzkoa kultura 

22:24 abesbatza lehiaketa 

22:57 Planik bai?

10:00 hamaika.bit 

10:33 azoka 5.0 

11:21 zorion agurrak 

11:26 onein 

11:48 magazinea 

12:48 Planik bai? 

13:08 berriak 

13:23 onein 

13:45 ikusmira 

14:05 asteon 

14:40 zorion agurrak

14:45 gipuzkoa kultura 

15:15 ekogune 

15:45 berriak 

16:00 magazinea 

17:00 azoka 5.0 

17:48 beranduegi.tv 

18:12 magazinea 

19:12 esatea libre

20:32 zorion agurrak 

20:37 ekogune 

21:02 magazinea 

21:37 berriak 

21:52 erreportajea 

22:26 esatea libre 

23:41 magazinea 

12:00 Planik bai? 
12:20 magazinea 
13:05 zorion agurrak 
13:10 gurean gaur 
13:40 onein 
14:11 abesbatza lehiaketa 
14:41 zorion agurrak 
14:45 berriak 
15:05 eguraldia 
15:08 Planik bai? 
15:28 erreportajea 
16:01 gipuzkoa kultura 
16:31 beranduegi.tv 
16:51 zorion agurrak 
16:56 berriak 
17:16 eguraldia 
17:19 Planik bai? 
17:39 ekogune 
18:09 gernika lumo rallya 
18:51 beranduegi.tv 
19:15 zorion agurrak 
19:19 berriak 
19:39 eguraldia 
19:42 Planik bai? 
20:02 goierri Creation Center 
20:29 gipuzkoa kultura 
21:02 gurean gaur 
22:00 asteon 
22:30 berriak 
22:50 eguraldia 
22:53 abesbatza lehiaketa 
23:25 asteon 
23:55 Planik bai? 
00:15 berriak 
00:35 eguraldia

GOIENA TELEBISTA

as t e a  g O i e n a n

goienA

natra saskibaloi 
taldekoak platoan
datorren asteleheneko Harmai-
latik saioan, oñatiko natrak 
asteburuan jokatuko duen par-
tiduari errepaso sakona egingo 
dio xabier urtzelaik. taldekide 
batzuk platoan izango dira, den-
boraldiaz eta etorkizunaz hitz 
egiteko.
'harmailatik'
Astelehena 26, 22:03

zuzeu.com

gaurkotasuna umore 
eta ironia kutsuarekin
gorka bereziartuak eta unai 
break aurkeztutako programan, 
egunerokotasunarekin lortuko 
albisteak umore eta ironia 
kutsuarekin kontatzen dituzte. 
Argia aldizkariak astean behin 
interneterako propio sortutako 
programa da Beranduegi.tv.
'Beranduegi.tv'
egubakoitza 23, 18:51

ARRASATE IRRATIA

Zapatu eta domeka goizetan, 
10:00etan, aste osoan zehar 
Arrasate Irratian jorratu 
ditugun gaiei eta programei 
gainbegiratua egingo diegu. 
Astean zehar Arrasate Irra-
tia entzuteko aukerarik 
izan ez baduzu, asteburuan 
zehar gure saioen errepasoa 
egiteko aukera paregabea 
107.7ko uhinetan.

asteko gainbegiratua 
entzuteko aukera 
asteburuan

Borobil antzerki taldeak 
abenduaren 1ean Arrasa-
teko Amaia antzokian eskai-
niko duen emanaldirako 
sarrerak zozketatuko ditu-
gu. Horietako bat nahi 
izanez gero, ohiko bidea 
jarraitu: deitu 943 25 05 05 
telefono zenbakira edo bida-
li mezu bat irratia@goiena.
com helbidera.

'ali baba eta 40 
lapurrak' antzezlana 
ikusteko sarrerak ditugu
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eSkelak jartzeko: 943 25 05 05
Egubakoitzean nahiz astelehenean argitaratzeko.

eskelaren prezioa:  130  euro.
egubakoitzean eta astelehenean, bietan, argitaratuz gero,  175 euro.
goiena: irakurriena Debagoienean.

aSte barruan, baita ere:
arraSatE goiena: otalora lizentziaduna 31. 943 25 05 05. 
BErGara Jardun elkartea: errotalde (kultura etxean). 943 76 08 19. 
Oñati biklon publizitate agentzia: olakua 9. 943 78 10 65.
arEtxaBalEta goiena: basabe poligonoa eo5. 943 25 05 05.
araMaiO kintelena janari-denda: 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.

gregorio Moyua igartua. oñatin, azaroaren 10ean. 88 urte.

Martina Pildain echeverria. bergaran, azaroaren 14an. 98 urte.

Milagros nafarrate zabala. arrasaten, azaroaren 14an. 78 urte.

Maria ortueta jauregi. arrasaten, azaroaren 15ean. 81 urte.

josu barrenetxea-arando arrieta. bergaran, azaroaren 16an. 53 urte.

M. luisa San juan garai. bergaran, azaroaren 16an. 81 urte.

jose Mari lizarralde orueta. oñatin, azaroaren 18an. 60 urte.

jabier uribe-etxebarria lafuente. arrasaten, azaroaren 18an. 76 urte.

Marcelina beitia landaluze. arrasaten, azaroaren 19an. 95 urte.

h i l da kOa k

oroigArriA

Zure umiak: idoia eta iosu.
Oñatin, 2012ko azaroaren 23an.

Gure Joxemaitxo,
Ez zaitugu inoiz ahaztuko,
ez zaitugu inoiz galduko,
gure bihotz barrenetan 

eramango zaitugu betiko.

Jose Mari 
Lizarralde Orueta

oroigArriA

oñatin hil zen 2012ko azaroaren 18an, 60 urte zituela.

Asko maite izan zaituen Txaro
Oñatin, 2012ko azaroaren 23an.

Ematen genituen paseo ugari
besotikan helduta batak besteari,
utzi egin gaituzu, agur Joxe Mari,

orain bihurtu zaitez zu gure zaindari.

Jose Mari 
Lizarralde Orueta

esker onA

2012ko azaroaren 18an hil zen.

Oñatin, 2012ko azaroaren 23an.

lerro hauen bidez Jose mariren sendiak eskerrak eman 
nahi dizkizuegu, bihotz-bihotzez, horrenbeste eratan 
maitasuna eta elkartasuna erakutsi diguzuen guztioi.

Jose Mari 
Lizarralde Orueta

urteurrenA

Aurrez esker on bertaratzen zareten guztioi.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, azaroaren 25ean,
11:00etan, antzuolako eliza nagusian. 

—
Zugandik hartutako
indarra eta laguntza
izan dira gure eredu

Orain zaude zeruko
izar distiratsuenean

eta egunero gure bihotzean

Maria 
Azkarate Artolazabal

esker onA

Felipe de benitoren alarguna

bergaran hil zen 2012ko azaroaren 14an, 98 urte zituela.

Bergaran, 2012ko azaroaren 23an.

martinaren senideek eskerrak eman nahi 
dizkizuegu ondoan egon zareten guztioi.

Martina 
Pildain Echeverria

urteurrenA

Jose m. iriarteren alarguna

2011ko azaroaren 22an hil zen, 93 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan
 izango da, azaroaren 25ean, 10:30ean, 

eskoriatzako bolibar auzoko san migel elizan.

Juanita 
Zubizarreta Zabala

urteurrenA

2002ko azaroaren 23an hil zen.

Etxekoak eta lagunak. 
Oñatin, 2012ko azaroaren 23an.

Beti gurekin.

Jesus Mari 
ugarte Murua

urteurrenA

eskoriatzan hil zen 2011ko azaroaren 20an, 68 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko senideen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, azaroaren 25ean, 
12:30ean, eskoriatzako san Pedro parrokian.

—
Beti gure bihotzetan.

Celes 
Beitia Beltran de Heredia

urteurrenA

arrasaten hil zen 2011ko azaroaren 23an.

Elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko senideen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
azaroaren 25ean, 11:00etan, arrasateko uribarriko auzoko 

itxaropenaren amaren elizan.

Rufino
Ezkurra Errasti

esker onA

oñatin hil zen 2012ko azaroaren 10ean, 88 urte zituela.

Oñatin, 2012ko azaroaren 23an.

une honetan gurekin izandakoei, hileta elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuenoi eskerrik asko, bere emazte 

eta sendikoen izenean.
—

ondra-meza zapatuan izango da, azaroaren 24an, 
19:30ean, oñatiko agustindarren elizan.

Gregorio 
Moyua igartua

oroigArriA

'Joxu'

bergaran hil zen 2012ko azaroaren 16an, 53 urte zituela.

Bihotz-bihotzez Aitziberren lagunak.
Bergaran, 2012ko azaroaren 23an.

Eskerrik asko zure alaitasun eta 
umore ona gurekin konpartitzeagatik.

Josu 
Barrenetxea-arando arrieta
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Aurten betetzen dira 50 
urte James Bonden lehen 
filma estreinatu zenetik. 

Agente 007 contra Dr. No izan 
zen film haren izenburua. Urte 
hauetan pertsonaiari buruz film 
pila bat egin dira eta aktore 
desberdinak izan dira agente 
sekretuari bizitza eman izan 
diotenak. Pertsonaiak 
jarraitzaile ugari dituen arren, ni 
ez nago horien artean kokatuta. 
Orokorrean ez zaizkit gehiegi 
interesatzen beti garaile 
suertatzen diren pertsonaiak. 
Eta kasu honetan pertsonaia ia 
orrazkera desegin gabe aurrera 
irteten da nahiko portaera 
harroa azalduz. Aurrekontu 
handiarekin eszena ikusgarriak 
egitea bilatzen da eta egoerak 
behin eta berriz errepikatzen 

dira. Film askok show-ak 
ematen dute. Dena den, 
Skyfall-en filmen eskema gutxi 
gorabehera mantentzen bada 
ere, badira interes handiagoa 
ematen dioten osagaiak. San 
Mendes (American Beauty, 
Camino a la perdición, 
Revolutionary Road) da filmaren 
zuzendaria. 

Mendesek pertsonaien 
gertakizunei sakontasun 
gehiago ematen die eta ekintza 
eszenak beste filmetan baino 
dotoreagoak dira. Istorioak 
hutsak izaten dira eta garrantzi 
gehiena eszena ikusgarriei 
ematen zaie. Denak gehiegizkoa 
izan behar du eta ikuslea 
ahozabalik utzi behar du. Baina 
eszena horien atzetik zerbait 
gehiago ez badago, azkenean, 

aspertu egiten gara. Skyfall-en 
dena askoz neurtuagoa dago 
eta oreka egoki bat mantentzen 
da ekintza eta istorioaren adar 
dramatikoen artean. Bond ez da 
suntsiezina, zahartzen ari da, 
eta gainera ezagutzen ez 
genuen iragana bueltatzen da. 
Horrekin lotuta gaizkile bat 
agertuko da eta bien artean 
sortzen diren istiluen artean oso 
ondo zuzendutako ekintza 
eszenak sortuko dira. Dena den, 
ez dugu ahaztu behar film 
horiek batez ere dibertigarriak 
eta ikusgarriak izatea bilatzen 
dutela eta Skyfall-ek eskakizun 
horiek betetzen ditu eta horrez 
gain istorioari pisu handiago bat 
ematen dio. 

Urteurren zoriontsua

arraSate

aMaia aNtZOkia

antigua vida mia
martitzenean: 20:30.

bergara

ZaBalOtEGi

los juegos del hambre
domekan: 19:30.

kun Fu Panda 2
domekan: 17:00.

ziztadak-tábanos
eguaztenian: 20:00.

GaZtEtxEa

begirada feministadun 
film laburrak
domekan: 18:00.

oñati

kultura EtxEa

el fraude
egubakoitzean eta 
zapatuan: 22:30.
domekan : 19:30, 22:30.
astelehenean: 19:30.

campanilla: el secreto 
de las hadas
zapatuan eta domekan: 
17:00.

la redencion
eguena: 20:00.

aretxabaleta

arkuPE

Salvajes
egubakoitz eta zapatuan: 
22:00.
domekan: 19:30.
astelehena: 16:00.

Piratas
zapatuan: 17:00.

eibar

COliSEO

bel ami. Historia de un 
seductor
egubakoitzean: 22:30.
zapatuan: 19:45, 22:30.
domekan: 17:00, 20:00.
astelehenean: 20:30. 

7 dias en la Habana
egubakoitzean: 22:30.
zapatuan: 19:45, 22:30.
domekan: 17:00, 20:00.
astelehenean: 20:30.

COliSEO aNtZOkia

Saga crepúsculo. 
amanecer Parte 2
egubakoitzean: 22:30.
astelehenean: 20:30.

los amos del barrio
zapatuan: 22:30.
domekan: 17:00.

gaSteiz

FlOriDa

en la casa
egubakoitz, zapatu eta 
domekan: 12:00, 17:30, 
20:00, 22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

lo imposible
egunero: 17:45, 20:15.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.

Skyfall
egubakoitzetik domekara: 
12:00, 22.30.
astelehenetik eguenera: 
22:30.

Fin
egubakoitz, zapatu eta 
domekan: 12:00, 17:00, 
18:45, 20:30, 22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

la saga crepusculo. 
amanecer parte 2
egubakoitz, zapatu eta 
domekan: 12:00, 17:15, 
19:45, 22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
astelehenetik eguenera: 
17:15, 19:45, 22:40.

la parte de los angeles
egubakoitz eta zapatuan: 
17:00, 20:45, 22:40.
domekan: 17:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 20:45, 22:40.

Ventanas al interior
egubakoitzean eta 
zapatuan: 12:00, 19:00, 
00:30.
domekan: 12:00, 19:30.
astelehenetik eguenera: 
19:00.

campanilla: el secreto 
de las hadas
egubakoitzetik domekara: 
12:00, 16:45.

cesar debe morir
egubakoitz, zapatu eta 
domekan: 18:25, 20:35, 
22:35.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:35.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

Hotel transilvania
egubakoitzetik domekara: 
12:00, 16:45.

baztan
egubakoitzetik dpmekara: 
18:30, 20:30, 22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

Film laburren jaialdia
astelehenetik eguenera: 
21:00.

BOulEvarD

el hombre de los puños 
de hierro
egunero: 18:00, 20:00, 
22:00.
zapatu eta domeketan, 
baita: 16:00.

golpe de efecto
egunero: 18:20, 20:35, 
22:50.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 0:55
zapatu eta domekan, baita: 
16:05.

Fin
egunero: 18:30, 20:30, 
22:30.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 0:30.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:30.

la saga crepusculo: 
amanecer parte 2
egunero: 18:00, 19:00, 
19:30, 20:15, 21:15, 
21:45, 22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:15, 
0:45, 23:30.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:45, 16:45, 17:15.

lo imposible
egunero: 17:50, 20:10, 
22:30.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:30.

en la mente del 
asesino
egunero: 20:15, 22:25.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:35.

Skyfall
egunero: 19:00, 22:00.
domekan, baita: 21:00.

Sinister
egunero: 22:00.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:30.

Hotel transilvania
egunero: 18:15.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:15.

campanilla, el secreto 
de las hadas
egunero: 17:45.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:00.

argo
egunero: 19:30.

looper
zapatuan eta domekan: 
0:50.

las aventuras de 
tadeo jones
zapatuan eta domekan: 
17:00.

baleta: la hija del 
Faraón
zapatuan eta domekan: 
16:00.

GOrBEia

el hombre de los puños 
de hierro
egunero: 18:15, 20.15, 
22:15.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:15.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:15. 

Persiguiendo 
Mavericks
egunero: 17:45, 20:00, 
22:20.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:40.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:30.

baleta: la hija del 
Faraón
domekan: 16:00.

amanecer ii
egunero: 17:30, 18:30, 
19:45, 20:45, 22:00.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 0:15, 23:00.
zapatuan eta domekan, 
biata: 16:15.

en la mente del 
asesino
egunero: 20:20, 22:30.

Skyfall
egunero: 18:45, 21:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:15.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:00.

argo
egunero: 19:30, 22:00.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:30.

lo imposible
egunero: 18:00, 20:15, 
22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:45.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:45.

looper
egunero: 22:15.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:40.

Sinister
egunero: 20:00

los amos del barrio
egubakoitzean eta 
zapatuan: 0:45.

campanilla: secreto de 
hadas
egunero: 17:45.

Hotel transilvania
egubakoitzean eta 
astelehenetik eguenera: 
18:00.
zapatuan: 16:00, 18:00, 
20:00.
domekan: 16.00, 18:00.

Hotel transilvania 3D
zapatuan eta domekan: 
15:30.

tadeo jones
egunero, domekan izan 
ezik: 18:20.
zapatuan, baita: 16:20.

SkyFall  
zuzendaria: sam mendes.
Herrialdea: aeb.
urtea: 2012.
aktoreak: daniel Craig, Judi dench, Javier 
bardem, ralph Fiennes.
iraupena: 144 minutu.

ANtONIO zAbAlA

kritika

zinema

Prieto aretxabaletarrak aurkez-
tuko du saioa. 2009an eratutako 
Alternatiba alderdiaren proiek-
tuaren jatorria eta etorkizuna 
izango ditu berbetagai. 
azaroaren 28a, eguaztena, arkupe kultura 
etxean 18:30ean.

beStelakoak

elgeta trikipoteoa gaztetxearekin
Emakumeen aurkako indarke-
riaren kontrako eguneko ekital-
diaren barruan. 
azaroaren 23a, egubakoitza, gaztetxetik 
abiatuta 19:30ean.

elgeta afaria eta ipuin kontaketa
Maider Galarza ipuin kontalariak 
Emakume basatia kontaketa egin-
go du euskaraz Maialde lande-
txean. Afaria eta saioa 26 euro. 
Erreserbak: 943 78 91 07. 
bihar, zapatua, maialden 21:30ean.

bergara tostoi eta erreilenoen 
aurkezpena eta dastaketa
Debagoieneko IX. Jardunaldi 
gastronomikoen barruan, tostoi 
eta erreilenoen dasteketa izango 
dute. Euro baten truke kafearekin 
eta txokolatearekin. 
bihar, zapatua, munibe plazan 18:00etan.

bergara Hitz gurutzatuak
Euskararen eguna dela-eta aben-
duaren 1ean jokatuko den hitz 
gurutzatuen lehiaketan izena 
emateko epea azaroaren 28an 
amaituko da. bergarakoeuskara.
net atarian eman daiteke izena. 
azaroaren 28a, eguaztena.

zineMa

araMaio 'antigua vida mia'
Aramaioko Udalak antolatuta, 
Hector Olivera zuzendariaren 
Antigua vida mia filma.
bihar, zapatua, kultura etxean 22:00etan.

Deia

arraSate Palestinaren aldeko 
kontzentrazioa
Israel estatu terrorista. Boikota-
rekin erantzun! lelopean kontzen-
trazioa egingo dute Arrasateko 
Herriko plazan.
azaroaren 23a, egubakoitza, herriko plazan 
19:00etan.

aretxabaleta aurrekontu 
parte-hartzailearen bigarren bilera
Herritarrekin batera Udal aurre-
kontua gertatzeko bilera. Arlo 
bakoitzeko mahaiak osatu eta 
ekarpenak jasoko dituzte. 
azaroaren 24a, zapatua, arkupe kultura etxean 
10:30ean.

.elgeta elkarretaratzea: 
emakumeenganako indarkeria
Emakumeenganako indarkeriaren 
kontrako nazioarteko eguna dela
-eta elkarretaratzea. Udalak dei-
tuta. 
etzi, domeka, herriko plazan 13:00etan.

oñati elkarretaratzea "tratu 
onaren alde"
Andraitz Feminista taldeak udal 
Berdintasun batzordearen lagun-
tzarekin antolatuta. 
etzi, domeka, Foruen plazan 13:00etan.

arraSate emakumeen kontrako 
indarkeriaren aurkako eguna
Elkarretaratzea herriko plazan. 
etzi, domeka, herriko plazan 19:00etan.

araMaio emakumeen kontrako 
indarkeriaren aurkako eguna
Udalak dei egin die herritarrei 
parte hartzeko: "Zure gaitsezpe-
na adierazi!" 
etzi, domeka, herriko plazan 13:00etan.

aretxabaleta 'indarkeria 
matxistarik ez' agerraldia
Udaleko Berdintasun sailak elka-
rretaratzea deitu du Indarkeria 
matxistarik ez leloarekin. 
azaroaren 25a, domeka, herriko Plazan 
13:00etan.

oñati  Herrijorran: bigarren txanda
Ekintza-plan konkretua finkatzea 
izango da helburua. Kirola, turis-
moa ingurumena eta gaztedia 
astelehenean; kultura eta hiri-
gintza martitzenean; eta, hezkun-
tza eta ongizatea eguaztenean. 
astelehenetik eguaztenera.

ikaStaroak

bergara Haurrendako masaje 
tailerra
Azaro bukaeran haurrendako 
masaje tailerra eskainiko du Jone 
Beitialarrangoitiak Bergarako 
Baraka zentroan. Informazio 
gehiago 657720049 zenbakian. 
Denera 7 saioa izango dira.
azaroa amaieran.

josetxo ArAntzAbAl

arraSate arrasate Musikalek bi kontzertu egingo ditu
Arrasate Musikaleko ikasleek Santa Zezilia eguna ospatuko 
dute bi emanaldirekin: gaur, 18:30ean, ikasleen kontzertua. 
Jurasiko taldeak El padrino filmeko doinuak eskainiko ditu. 
Domekan, bandak kontzertua eskainiko du herriko plazan.
gaur, egubakoitza, kulturaten 18:30ean. / domekan, herriko plazan 13:00etan.

MuSika

bergara Mor More hirukotea
Mor More Zarauzko hirukote 
akustikoak kontzertua eskainiko 
du. Kontzertuaren aurretik Kale-
kantoi antzerki taldearen eskutik 
Koloreztatuz antzezlan laburra 
izango da eta ondoren aipatutako 
Mor Moreren txanda izango da. 
Sarrera 2 euro. 
gaur, egubakoitza, bergarako gaztetxean 
22:30ean.

bergara Muy Fellini
Muy Fellini taldearen kontzertua 
Tartufon. 
gaur, egubakoitza, tartufon 22:30ean.

elgeta lukas Prest eta turboshit
Gaztetxeak antolatuta kontzertua 
Lukas Prest eta Turboshit tal-
deekin. 
gaur, egubakoitza, elgetako gaztetxean 
23:30ean. 

oñati Disko-festa
Disko-festa Sound Proyect talde-
ko DJaren eskutik. 
etzi, domeka, gaztelekuan 20:00etan.

antzerkia

bergara 'Publikoari gorroto' 
antzezlana
Artedrama antzerki taldearen 
antzezlana. Sarrera 8 euro. 
gaur, egubakoitza, zabalotegi aretoan 
22:00etan

elgeta 'agirre familia' antzezlana
Herri eskolako 6. mailako haurrek 
antolatuta. Ikas-bidairako dirua 
ateratzeko. 
bihar, zapatua, kiroldegiko gimnasioan 
18:30ean.

ikuSkizunak

arraSate 'gigantes y cabezudos'
Izaskun Murgia Elkarte Lirikoa-
ren emanaldia. Egubakoitzean 
eta zapatuan izango dira emanal-
diak: 20:00etan eta 19:30ean, hurre-
nez hurren. 
gaur eta bihar, egubakoitza eta zapatua, amaia 
antzokian 20:00etan eta 19:30ean. 

eSkoriatza Pirritx, Porrotx eta 
Mari Motots: 'Sentitu, pentsatu, 
ekin' ikuskizuna

Euskal Herriko pailazo ezagune-
nek euren azken ikuskizuna eka-
rriko dute Eskoriatzara. 
bihar, zapatua, kiroldegian 17:30ean. 

arraSate italiar zirkua
Italiar zirkua Arrasaten: eguba-
koitzean 19:00etan; zapatuan: 
17:00etan eta 19:30ean; domekan: 
12:00etan, 17:00etan eta 19:30ean; 
astelehenean: 19:00etan. Sarrerak 
internet bidez eros daitezke www.
ilcircoitaliano.com atarian. Sarre-
rak 10 eurotan, astelehenean izan 
ezik (7 euro). 
aste bukaera osoan, musakolan. 

oSPakizunak

antzuola gaztaina-erre eguna
Gaztaina erreak banatuko dituz-
te Herriko Plazan. 
etzi, domeka, herriko plazan 19:00etan.

bergara 'azaroa gaztañatan' 
Osintxun, Azaroa gaztañatan 
ekimenaren barruan, Erretiratuen 
Eguna ospatuko dute domekan; 
gainera, Musiraka dantza taldeak 
ikuskizuna eskainiko du. 
etzi, domeka, osintxun 10:00etan.

eSkoriatza ikurrinari omenaldia
Ikurrinari omenaldia egingo dio-
te Inposaketarik ez! Geuria Iku-
rrina! lelopean. 
bihar, zapatua, herriko plazan 19:30ean.

eSkoriatza ardo dastatzea
Ardo-ondu dastatzean hiru upel-
tegi egongo dira, eta pintxoak. 
Giroa herriko txistulariek alai-
tuko dute. 
bihar, zapatua, herriko plazan 18:30ean.

arraSate udazkeneko jaialdia 
al-andalusen
Arrasateko Al-Andalus andaluziar 
elkarteak udazkeneko jaialdia 
antolatu du zapaturako eta dome-
karako. Kontzertua, dantzak eta 
afaria izango dituzte, besteak 
beste. 
aste bukaera osoan al-andalus elkartean.

bertSolaritza

oñati bertsolari txapelketa
Oñatiko VI. Bertsolari Txapelke-
tako lehenengo kanporaketa. 
Parte hartuko duten bertsolariak: 
Egoitz Aizpuru, Josu Igartua, 
Joseba Igartua Urze, Urko Egaña, 

Gorka Larrea Txapel eta Maider 
Arregik. 
bihar, zapatua, antixena gaztetxean 18:00etan.

uMeak

eSkoriatza uretako parkea
16:00etatik 17:15era, 6 urte arteko 
haurrak (gurasoekin); 18:30etik 
20:00etara, 10 eta 14 urte bitarte-
koak; 17:15etik 18:30era 7 eta 10 
urte artekoak. Prezioa: bazkideek 
2 euro, bazkide ez direnek 3 
euro. 
etzi, domeka, kiroldegiko igerilekuan 16:00etan.

erakuSketak

antzuola argazki lehiaketako sari 
banaketa
Argazki lehiaketara aurkeztuta-
ko argazkiak ikusgai egongo dira 
Olaran etxean zapatuan eta dome-
kan. Herritarrek boto bidez auke-
ratuko dute argazki onena zein 
den. Sari banaketa domekan egin-
go dute, Olaran etxean bertan.  
bihar, zapatua, olaran etxean 12:30ean. sari 
banaketa domekan 20:00etan.

oñati V. jostailu erakusketa
8 urte arteko umeendako jostai-
luak ikusteko eta probatzeko 
erakusketa. Udal hezkuntza sai-
lak eta Txaloka ludotekak anto-
latu dute V. jostailu erakusketa. 
Ordutegia: 11:00etatik 13:00etara 
eta 17:00etatik 20:00etara.
bihar, zapatua, txaloka ludotekan 11:00etan.

HitzalDiak

elgeta Mahai-ingurua elgetako 
gaztetxean
Zerk sortzen du emakumeen kon-
trako indarkeriak? izenburupean 
mahai-ingurua gaztetxean. 
gaur, egubakoitza, elgetako gaztetxean 
18:00etan.

bergara Psikologia 
txirrindularitzan
Sikolagun-eko Aitziber Aierdi 
psikologoak txirrindularitza eta 
psikologiaren inguruan jardungo 
du. Saio hauek doakoak eta zale 
guztiei irekiak dira. 
azaroaren 27a, martitzena, irizar Jauregian 
19:00etan.

arraSate zaintza aringarriak
David Avellanek eta Jesus Milla-
sek hitzaldia eskainiko dute 
Arrasaten zaintza aringarriei 
buruz, gainera Debagoienean 
dagoen zerbitzu berriari buruz 
ere jardungo dute.  
azaroaren 27a, martitzena, kulturateko areto 
nagusian 19:00etan.

arraSate jon Sarasuaren 
hitzaldia
Jon Sarasuaren hitzaldiak Nora-
bideari buruz dozena bat gogoe-
ta du izenburua eta AED elkarteak 
antolatutako Lau begiratu eus-
kararen norabideari zikloaren 
barruan kokatzen da.  
azaroaren 28a, eguaztena, Jokin zaitegi aretoan 
19:00etan.

oñati 'tratu ona'
Lahar esku-hartze psikosoziale-
rako gabineteko Amaia Aldamak 
emango du hitzaldia. 
azaroaren 28a, eguaztena, kultura etxean 
18:30ean.

aretxabaleta oskar Matuteren 
hitzaldia
Alternatibak lotuz, ezkerra eral-
datzearen erronka izeneko ber-
baldia eskainiko du Alternatiba 
alderdiko Oskar Matutek. Hector 

mArtA nAvAridAs

bergara 'Minimon' dantza 
ikuskizuna
Nats Nus taldeak Minimon 
dantza ikuskizuna eskainiko 
du Zabalotegin. Marta Nava-
ridas donostiarra eta Salzbur-
goko Alex Deutinger dira 
ikuskizuneko sortzaileak eta 
baita protagonistak. Eusko 
Jaurlaritzaren laguntza dau-
ka emanaldiak. Sarrera 4 
eurotan.
bihar, zapatua, zabalotegin, 18:00etan.

mArkeliñe

oñati 'Hareazko ipuinak'
Markeliñe antzerki taldeak 
Hareazko ipuinak antzezlana 
eskainiko du. Minbizia duen 
haurra du oinarri lanak, eta 
tratamenduak irauten duen 
bitartean ospitalean egon 
beharko du. Aitaren beldurra 
eta obsesioa, bere alaba sen-
datzearekin batera, haurtza-
roa ez galtzearena da. Sarre-
ra 3,5 euro.
bihar, zapatua, santa anan, 17:00etan.

josetxo ArAntzAbAl

elgeta 'Sortuko dira besteak'
Pier Paul Berzaitz, Eñaut Elorrieta, Petti, Arantxa Irazusta, 
Alex Sardui eta Mikel Urdangarin igoko dira Espaloiko tau-
la gainera. Xabier Leteren omenez Euskal Herrian egiten 
dabiltzan kantaldia da.
etzi, domeka, espaloian, 19:30ean.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 00
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Aurten betetzen dira 50 
urte James Bonden lehen 
filma estreinatu zenetik. 

Agente 007 contra Dr. No izan 
zen film haren izenburua. Urte 
hauetan pertsonaiari buruz film 
pila bat egin dira eta aktore 
desberdinak izan dira agente 
sekretuari bizitza eman izan 
diotenak. Pertsonaiak 
jarraitzaile ugari dituen arren, ni 
ez nago horien artean kokatuta. 
Orokorrean ez zaizkit gehiegi 
interesatzen beti garaile 
suertatzen diren pertsonaiak. 
Eta kasu honetan pertsonaia ia 
orrazkera desegin gabe aurrera 
irteten da nahiko portaera 
harroa azalduz. Aurrekontu 
handiarekin eszena ikusgarriak 
egitea bilatzen da eta egoerak 
behin eta berriz errepikatzen 

dira. Film askok show-ak 
ematen dute. Dena den, 
Skyfall-en filmen eskema gutxi 
gorabehera mantentzen bada 
ere, badira interes handiagoa 
ematen dioten osagaiak. San 
Mendes (American Beauty, 
Camino a la perdición, 
Revolutionary Road) da filmaren 
zuzendaria. 

Mendesek pertsonaien 
gertakizunei sakontasun 
gehiago ematen die eta ekintza 
eszenak beste filmetan baino 
dotoreagoak dira. Istorioak 
hutsak izaten dira eta garrantzi 
gehiena eszena ikusgarriei 
ematen zaie. Denak gehiegizkoa 
izan behar du eta ikuslea 
ahozabalik utzi behar du. Baina 
eszena horien atzetik zerbait 
gehiago ez badago, azkenean, 

aspertu egiten gara. Skyfall-en 
dena askoz neurtuagoa dago 
eta oreka egoki bat mantentzen 
da ekintza eta istorioaren adar 
dramatikoen artean. Bond ez da 
suntsiezina, zahartzen ari da, 
eta gainera ezagutzen ez 
genuen iragana bueltatzen da. 
Horrekin lotuta gaizkile bat 
agertuko da eta bien artean 
sortzen diren istiluen artean oso 
ondo zuzendutako ekintza 
eszenak sortuko dira. Dena den, 
ez dugu ahaztu behar film 
horiek batez ere dibertigarriak 
eta ikusgarriak izatea bilatzen 
dutela eta Skyfall-ek eskakizun 
horiek betetzen ditu eta horrez 
gain istorioari pisu handiago bat 
ematen dio. 

Urteurren zoriontsua

arraSate

aMaia aNtZOkia

antigua vida mia
martitzenean: 20:30.

bergara

ZaBalOtEGi

los juegos del hambre
domekan: 19:30.

kun Fu Panda 2
domekan: 17:00.

ziztadak-tábanos
eguaztenian: 20:00.

GaZtEtxEa

begirada feministadun 
film laburrak
domekan: 18:00.

oñati

kultura EtxEa

el fraude
egubakoitzean eta 
zapatuan: 22:30.
domekan : 19:30, 22:30.
astelehenean: 19:30.

campanilla: el secreto 
de las hadas
zapatuan eta domekan: 
17:00.

la redencion
eguena: 20:00.

aretxabaleta

arkuPE

Salvajes
egubakoitz eta zapatuan: 
22:00.
domekan: 19:30.
astelehena: 16:00.

Piratas
zapatuan: 17:00.

eibar

COliSEO

bel ami. Historia de un 
seductor
egubakoitzean: 22:30.
zapatuan: 19:45, 22:30.
domekan: 17:00, 20:00.
astelehenean: 20:30. 

7 dias en la Habana
egubakoitzean: 22:30.
zapatuan: 19:45, 22:30.
domekan: 17:00, 20:00.
astelehenean: 20:30.

COliSEO aNtZOkia

Saga crepúsculo. 
amanecer Parte 2
egubakoitzean: 22:30.
astelehenean: 20:30.

los amos del barrio
zapatuan: 22:30.
domekan: 17:00.

gaSteiz

FlOriDa

en la casa
egubakoitz, zapatu eta 
domekan: 12:00, 17:30, 
20:00, 22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

lo imposible
egunero: 17:45, 20:15.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.

Skyfall
egubakoitzetik domekara: 
12:00, 22.30.
astelehenetik eguenera: 
22:30.

Fin
egubakoitz, zapatu eta 
domekan: 12:00, 17:00, 
18:45, 20:30, 22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

la saga crepusculo. 
amanecer parte 2
egubakoitz, zapatu eta 
domekan: 12:00, 17:15, 
19:45, 22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
astelehenetik eguenera: 
17:15, 19:45, 22:40.

la parte de los angeles
egubakoitz eta zapatuan: 
17:00, 20:45, 22:40.
domekan: 17:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 20:45, 22:40.

Ventanas al interior
egubakoitzean eta 
zapatuan: 12:00, 19:00, 
00:30.
domekan: 12:00, 19:30.
astelehenetik eguenera: 
19:00.

campanilla: el secreto 
de las hadas
egubakoitzetik domekara: 
12:00, 16:45.

cesar debe morir
egubakoitz, zapatu eta 
domekan: 18:25, 20:35, 
22:35.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:35.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

Hotel transilvania
egubakoitzetik domekara: 
12:00, 16:45.

baztan
egubakoitzetik dpmekara: 
18:30, 20:30, 22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

Film laburren jaialdia
astelehenetik eguenera: 
21:00.

BOulEvarD

el hombre de los puños 
de hierro
egunero: 18:00, 20:00, 
22:00.
zapatu eta domeketan, 
baita: 16:00.

golpe de efecto
egunero: 18:20, 20:35, 
22:50.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 0:55
zapatu eta domekan, baita: 
16:05.

Fin
egunero: 18:30, 20:30, 
22:30.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 0:30.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:30.

la saga crepusculo: 
amanecer parte 2
egunero: 18:00, 19:00, 
19:30, 20:15, 21:15, 
21:45, 22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:15, 
0:45, 23:30.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:45, 16:45, 17:15.

lo imposible
egunero: 17:50, 20:10, 
22:30.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:30.

en la mente del 
asesino
egunero: 20:15, 22:25.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:35.

Skyfall
egunero: 19:00, 22:00.
domekan, baita: 21:00.

Sinister
egunero: 22:00.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:30.

Hotel transilvania
egunero: 18:15.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:15.

campanilla, el secreto 
de las hadas
egunero: 17:45.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:00.

argo
egunero: 19:30.

looper
zapatuan eta domekan: 
0:50.

las aventuras de 
tadeo jones
zapatuan eta domekan: 
17:00.

baleta: la hija del 
Faraón
zapatuan eta domekan: 
16:00.

GOrBEia

el hombre de los puños 
de hierro
egunero: 18:15, 20.15, 
22:15.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:15.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:15. 

Persiguiendo 
Mavericks
egunero: 17:45, 20:00, 
22:20.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:40.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:30.

baleta: la hija del 
Faraón
domekan: 16:00.

amanecer ii
egunero: 17:30, 18:30, 
19:45, 20:45, 22:00.
egubakoitz eta zapatuan, 
baita: 0:15, 23:00.
zapatuan eta domekan, 
biata: 16:15.

en la mente del 
asesino
egunero: 20:20, 22:30.

Skyfall
egunero: 18:45, 21:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:15.
zapatuan eta domekan, 
baita: 16:00.

argo
egunero: 19:30, 22:00.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:30.

lo imposible
egunero: 18:00, 20:15, 
22:30.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:45.
zapatuan eta domekan, 
baita: 15:45.

looper
egunero: 22:15.
egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:40.

Sinister
egunero: 20:00

los amos del barrio
egubakoitzean eta 
zapatuan: 0:45.

campanilla: secreto de 
hadas
egunero: 17:45.

Hotel transilvania
egubakoitzean eta 
astelehenetik eguenera: 
18:00.
zapatuan: 16:00, 18:00, 
20:00.
domekan: 16.00, 18:00.

Hotel transilvania 3D
zapatuan eta domekan: 
15:30.

tadeo jones
egunero, domekan izan 
ezik: 18:20.
zapatuan, baita: 16:20.

SkyFall  
zuzendaria: sam mendes.
Herrialdea: aeb.
urtea: 2012.
aktoreak: daniel Craig, Judi dench, Javier 
bardem, ralph Fiennes.
iraupena: 144 minutu.

ANtONIO zAbAlA

kritika

zinema

Prieto aretxabaletarrak aurkez-
tuko du saioa. 2009an eratutako 
Alternatiba alderdiaren proiek-
tuaren jatorria eta etorkizuna 
izango ditu berbetagai. 
azaroaren 28a, eguaztena, arkupe kultura 
etxean 18:30ean.

beStelakoak

elgeta trikipoteoa gaztetxearekin
Emakumeen aurkako indarke-
riaren kontrako eguneko ekital-
diaren barruan. 
azaroaren 23a, egubakoitza, gaztetxetik 
abiatuta 19:30ean.

elgeta afaria eta ipuin kontaketa
Maider Galarza ipuin kontalariak 
Emakume basatia kontaketa egin-
go du euskaraz Maialde lande-
txean. Afaria eta saioa 26 euro. 
Erreserbak: 943 78 91 07. 
bihar, zapatua, maialden 21:30ean.

bergara tostoi eta erreilenoen 
aurkezpena eta dastaketa
Debagoieneko IX. Jardunaldi 
gastronomikoen barruan, tostoi 
eta erreilenoen dasteketa izango 
dute. Euro baten truke kafearekin 
eta txokolatearekin. 
bihar, zapatua, munibe plazan 18:00etan.

bergara Hitz gurutzatuak
Euskararen eguna dela-eta aben-
duaren 1ean jokatuko den hitz 
gurutzatuen lehiaketan izena 
emateko epea azaroaren 28an 
amaituko da. bergarakoeuskara.
net atarian eman daiteke izena. 
azaroaren 28a, eguaztena.

zineMa

araMaio 'antigua vida mia'
Aramaioko Udalak antolatuta, 
Hector Olivera zuzendariaren 
Antigua vida mia filma.
bihar, zapatua, kultura etxean 22:00etan.

Deia

arraSate Palestinaren aldeko 
kontzentrazioa
Israel estatu terrorista. Boikota-
rekin erantzun! lelopean kontzen-
trazioa egingo dute Arrasateko 
Herriko plazan.
azaroaren 23a, egubakoitza, herriko plazan 
19:00etan.

aretxabaleta aurrekontu 
parte-hartzailearen bigarren bilera
Herritarrekin batera Udal aurre-
kontua gertatzeko bilera. Arlo 
bakoitzeko mahaiak osatu eta 
ekarpenak jasoko dituzte. 
azaroaren 24a, zapatua, arkupe kultura etxean 
10:30ean.

.elgeta elkarretaratzea: 
emakumeenganako indarkeria
Emakumeenganako indarkeriaren 
kontrako nazioarteko eguna dela
-eta elkarretaratzea. Udalak dei-
tuta. 
etzi, domeka, herriko plazan 13:00etan.

oñati elkarretaratzea "tratu 
onaren alde"
Andraitz Feminista taldeak udal 
Berdintasun batzordearen lagun-
tzarekin antolatuta. 
etzi, domeka, Foruen plazan 13:00etan.

arraSate emakumeen kontrako 
indarkeriaren aurkako eguna
Elkarretaratzea herriko plazan. 
etzi, domeka, herriko plazan 19:00etan.

araMaio emakumeen kontrako 
indarkeriaren aurkako eguna
Udalak dei egin die herritarrei 
parte hartzeko: "Zure gaitsezpe-
na adierazi!" 
etzi, domeka, herriko plazan 13:00etan.

aretxabaleta 'indarkeria 
matxistarik ez' agerraldia
Udaleko Berdintasun sailak elka-
rretaratzea deitu du Indarkeria 
matxistarik ez leloarekin. 
azaroaren 25a, domeka, herriko Plazan 
13:00etan.

oñati  Herrijorran: bigarren txanda
Ekintza-plan konkretua finkatzea 
izango da helburua. Kirola, turis-
moa ingurumena eta gaztedia 
astelehenean; kultura eta hiri-
gintza martitzenean; eta, hezkun-
tza eta ongizatea eguaztenean. 
astelehenetik eguaztenera.

ikaStaroak

bergara Haurrendako masaje 
tailerra
Azaro bukaeran haurrendako 
masaje tailerra eskainiko du Jone 
Beitialarrangoitiak Bergarako 
Baraka zentroan. Informazio 
gehiago 657720049 zenbakian. 
Denera 7 saioa izango dira.
azaroa amaieran.

josetxo ArAntzAbAl

arraSate arrasate Musikalek bi kontzertu egingo ditu
Arrasate Musikaleko ikasleek Santa Zezilia eguna ospatuko 
dute bi emanaldirekin: gaur, 18:30ean, ikasleen kontzertua. 
Jurasiko taldeak El padrino filmeko doinuak eskainiko ditu. 
Domekan, bandak kontzertua eskainiko du herriko plazan.
gaur, egubakoitza, kulturaten 18:30ean. / domekan, herriko plazan 13:00etan.

MuSika

bergara Mor More hirukotea
Mor More Zarauzko hirukote 
akustikoak kontzertua eskainiko 
du. Kontzertuaren aurretik Kale-
kantoi antzerki taldearen eskutik 
Koloreztatuz antzezlan laburra 
izango da eta ondoren aipatutako 
Mor Moreren txanda izango da. 
Sarrera 2 euro. 
gaur, egubakoitza, bergarako gaztetxean 
22:30ean.

bergara Muy Fellini
Muy Fellini taldearen kontzertua 
Tartufon. 
gaur, egubakoitza, tartufon 22:30ean.

elgeta lukas Prest eta turboshit
Gaztetxeak antolatuta kontzertua 
Lukas Prest eta Turboshit tal-
deekin. 
gaur, egubakoitza, elgetako gaztetxean 
23:30ean. 

oñati Disko-festa
Disko-festa Sound Proyect talde-
ko DJaren eskutik. 
etzi, domeka, gaztelekuan 20:00etan.

antzerkia

bergara 'Publikoari gorroto' 
antzezlana
Artedrama antzerki taldearen 
antzezlana. Sarrera 8 euro. 
gaur, egubakoitza, zabalotegi aretoan 
22:00etan

elgeta 'agirre familia' antzezlana
Herri eskolako 6. mailako haurrek 
antolatuta. Ikas-bidairako dirua 
ateratzeko. 
bihar, zapatua, kiroldegiko gimnasioan 
18:30ean.

ikuSkizunak

arraSate 'gigantes y cabezudos'
Izaskun Murgia Elkarte Lirikoa-
ren emanaldia. Egubakoitzean 
eta zapatuan izango dira emanal-
diak: 20:00etan eta 19:30ean, hurre-
nez hurren. 
gaur eta bihar, egubakoitza eta zapatua, amaia 
antzokian 20:00etan eta 19:30ean. 

eSkoriatza Pirritx, Porrotx eta 
Mari Motots: 'Sentitu, pentsatu, 
ekin' ikuskizuna

Euskal Herriko pailazo ezagune-
nek euren azken ikuskizuna eka-
rriko dute Eskoriatzara. 
bihar, zapatua, kiroldegian 17:30ean. 

arraSate italiar zirkua
Italiar zirkua Arrasaten: eguba-
koitzean 19:00etan; zapatuan: 
17:00etan eta 19:30ean; domekan: 
12:00etan, 17:00etan eta 19:30ean; 
astelehenean: 19:00etan. Sarrerak 
internet bidez eros daitezke www.
ilcircoitaliano.com atarian. Sarre-
rak 10 eurotan, astelehenean izan 
ezik (7 euro). 
aste bukaera osoan, musakolan. 

oSPakizunak

antzuola gaztaina-erre eguna
Gaztaina erreak banatuko dituz-
te Herriko Plazan. 
etzi, domeka, herriko plazan 19:00etan.

bergara 'azaroa gaztañatan' 
Osintxun, Azaroa gaztañatan 
ekimenaren barruan, Erretiratuen 
Eguna ospatuko dute domekan; 
gainera, Musiraka dantza taldeak 
ikuskizuna eskainiko du. 
etzi, domeka, osintxun 10:00etan.

eSkoriatza ikurrinari omenaldia
Ikurrinari omenaldia egingo dio-
te Inposaketarik ez! Geuria Iku-
rrina! lelopean. 
bihar, zapatua, herriko plazan 19:30ean.

eSkoriatza ardo dastatzea
Ardo-ondu dastatzean hiru upel-
tegi egongo dira, eta pintxoak. 
Giroa herriko txistulariek alai-
tuko dute. 
bihar, zapatua, herriko plazan 18:30ean.

arraSate udazkeneko jaialdia 
al-andalusen
Arrasateko Al-Andalus andaluziar 
elkarteak udazkeneko jaialdia 
antolatu du zapaturako eta dome-
karako. Kontzertua, dantzak eta 
afaria izango dituzte, besteak 
beste. 
aste bukaera osoan al-andalus elkartean.

bertSolaritza

oñati bertsolari txapelketa
Oñatiko VI. Bertsolari Txapelke-
tako lehenengo kanporaketa. 
Parte hartuko duten bertsolariak: 
Egoitz Aizpuru, Josu Igartua, 
Joseba Igartua Urze, Urko Egaña, 

Gorka Larrea Txapel eta Maider 
Arregik. 
bihar, zapatua, antixena gaztetxean 18:00etan.

uMeak

eSkoriatza uretako parkea
16:00etatik 17:15era, 6 urte arteko 
haurrak (gurasoekin); 18:30etik 
20:00etara, 10 eta 14 urte bitarte-
koak; 17:15etik 18:30era 7 eta 10 
urte artekoak. Prezioa: bazkideek 
2 euro, bazkide ez direnek 3 
euro. 
etzi, domeka, kiroldegiko igerilekuan 16:00etan.

erakuSketak

antzuola argazki lehiaketako sari 
banaketa
Argazki lehiaketara aurkeztuta-
ko argazkiak ikusgai egongo dira 
Olaran etxean zapatuan eta dome-
kan. Herritarrek boto bidez auke-
ratuko dute argazki onena zein 
den. Sari banaketa domekan egin-
go dute, Olaran etxean bertan.  
bihar, zapatua, olaran etxean 12:30ean. sari 
banaketa domekan 20:00etan.

oñati V. jostailu erakusketa
8 urte arteko umeendako jostai-
luak ikusteko eta probatzeko 
erakusketa. Udal hezkuntza sai-
lak eta Txaloka ludotekak anto-
latu dute V. jostailu erakusketa. 
Ordutegia: 11:00etatik 13:00etara 
eta 17:00etatik 20:00etara.
bihar, zapatua, txaloka ludotekan 11:00etan.

HitzalDiak

elgeta Mahai-ingurua elgetako 
gaztetxean
Zerk sortzen du emakumeen kon-
trako indarkeriak? izenburupean 
mahai-ingurua gaztetxean. 
gaur, egubakoitza, elgetako gaztetxean 
18:00etan.

bergara Psikologia 
txirrindularitzan
Sikolagun-eko Aitziber Aierdi 
psikologoak txirrindularitza eta 
psikologiaren inguruan jardungo 
du. Saio hauek doakoak eta zale 
guztiei irekiak dira. 
azaroaren 27a, martitzena, irizar Jauregian 
19:00etan.

arraSate zaintza aringarriak
David Avellanek eta Jesus Milla-
sek hitzaldia eskainiko dute 
Arrasaten zaintza aringarriei 
buruz, gainera Debagoienean 
dagoen zerbitzu berriari buruz 
ere jardungo dute.  
azaroaren 27a, martitzena, kulturateko areto 
nagusian 19:00etan.

arraSate jon Sarasuaren 
hitzaldia
Jon Sarasuaren hitzaldiak Nora-
bideari buruz dozena bat gogoe-
ta du izenburua eta AED elkarteak 
antolatutako Lau begiratu eus-
kararen norabideari zikloaren 
barruan kokatzen da.  
azaroaren 28a, eguaztena, Jokin zaitegi aretoan 
19:00etan.

oñati 'tratu ona'
Lahar esku-hartze psikosoziale-
rako gabineteko Amaia Aldamak 
emango du hitzaldia. 
azaroaren 28a, eguaztena, kultura etxean 
18:30ean.

aretxabaleta oskar Matuteren 
hitzaldia
Alternatibak lotuz, ezkerra eral-
datzearen erronka izeneko ber-
baldia eskainiko du Alternatiba 
alderdiko Oskar Matutek. Hector 

mArtA nAvAridAs

bergara 'Minimon' dantza 
ikuskizuna
Nats Nus taldeak Minimon 
dantza ikuskizuna eskainiko 
du Zabalotegin. Marta Nava-
ridas donostiarra eta Salzbur-
goko Alex Deutinger dira 
ikuskizuneko sortzaileak eta 
baita protagonistak. Eusko 
Jaurlaritzaren laguntza dau-
ka emanaldiak. Sarrera 4 
eurotan.
bihar, zapatua, zabalotegin, 18:00etan.

mArkeliñe

oñati 'Hareazko ipuinak'
Markeliñe antzerki taldeak 
Hareazko ipuinak antzezlana 
eskainiko du. Minbizia duen 
haurra du oinarri lanak, eta 
tratamenduak irauten duen 
bitartean ospitalean egon 
beharko du. Aitaren beldurra 
eta obsesioa, bere alaba sen-
datzearekin batera, haurtza-
roa ez galtzearena da. Sarre-
ra 3,5 euro.
bihar, zapatua, santa anan, 17:00etan.

josetxo ArAntzAbAl

elgeta 'Sortuko dira besteak'
Pier Paul Berzaitz, Eñaut Elorrieta, Petti, Arantxa Irazusta, 
Alex Sardui eta Mikel Urdangarin igoko dira Espaloiko tau-
la gainera. Xabier Leteren omenez Euskal Herrian egiten 
dabiltzan kantaldia da.
etzi, domeka, espaloian, 19:30ean.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.com   |   Faxa: 943 25 05 00
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t i r a- b i r a k a

AgUrNE 
bArrUSO

A
spaldian, Amaia Egañak 
bere buruaz beste egin 
zuenetik batik bat, 
ahoz aho dabil etxe-

gabetzeen kontua, jendea bere 
etxetik botatzearen kontu hau 
atzokoa ez den arren.

Orain artean inolako eskru-
pulurik gabe etxe-gabetzeak 
ahalbidetu dituzten alderdiak 
ere asaldatu egin dira, nonbait. 
Baina irtenbidea jartzeko orduan 
lehengo lepotik burua. Estatu 
Espainolean 400.000 etxe-gabe-
tze izan omen dira jadanik, 
Euskal Herriko datuak ere ez 
dira hobeak. Baina kasu haue-
tako asko eta asko isil-isilean 
bizitzera kondenatu nahi gai-
tuzte. Hipoteka ordaindu ezin-
da egotea lotsagarria dela sines-
tarazi nahi izan digute, eta nola 
salatu, bada, arrazoi horrexen-
gatik etxetik bota gaituztela? 
Errua gurea balitz bezala tra-
tatu da gaia. Gure aukeren 
gainetik bizi izan omen gara 
orain arte. Etxebizitza-eskubidea 
aipatu ere ez da egiten. Errua 
herritarrona, dudarik gabe!

Bien bitartean, krisi sakon 
honetara ekarri gaituen sis-
temak bere bidea jarraitzen 
du krisian sakonduz eta ondo-
rioak herritarrok pairatu 
ditzagun bideratuz.

Kalera ateratzeko ordua 
iritsi zaigu aspaldi. Jar ditzagun 
errudunak bere tokian eta sis-
tema errotik aldatzeko beharra 
aldarrikatu dezagun. Hori egoe-
ra iraultzeko gure aukera.

Errua gurea 
balitz bezala

a z k e n  b e r b a

mAIdEr ArrEgI  |  bergArA

Wendy-ren logela, piraten itsason-
tzia, indiarren kanpamentua, basoa, 
sirenen aintzira... Peter Pan musi-
kalaren agertokiak dira. "Sekula-
ko lana dago atzealdean, uste 
baino lehenago egin dugu; asko 
aurreratu da aste gutxian, eta 
erakutsi egin nahi genuen", azal-
du digu Valen Monux zuzendari 
artistikoak. Arrizuriaga jauregian 
erakutsi digute, bertan izan dituz-
te-eta orain arte. Gaur, Atxintu-
rriko pabiloi batera eramango 
dituzte, entseguekin segitzeko. 

Mimo handiz egindako deko-
ratuak dira. Alex Odriozola eta 
Esti Alkorta artisten eskuek egin-
dako agertokiak. "Irailean hasi 
ginen lanean, San Martin ostean; 
jende askoren laguntza izan dugu", 
diote. "Piraten itsasontzia da, 
zalantza barik, ikusgarriena: 5-6 
metroko altuera du eta 12 metro-
ko luzera. Itsasontziaren goialde-
ra 30 lagun inguru igoko dira 
musikalean".

ramon arantzabalen lana 
Musikalak badu etxeko detaile 
bat: indiarren kanpamentuko 
margolana Ramon Arantzabal 
artista bergararrarena da, 30 
metro koadroko artelanak irudi-
katu du-eta.

gabonetarako estreinaldia 
Hitzordua: abenduaren 29an eta 
30ean, pilotalekuan. Sarrerak 15 
eta 12 eurotan izango dira salgai. 
"Urte askoan prezio hori manten-
du dugu", azpimarratu dute. Kri-

si garaian murgilduta gauden 
honetan, laguntza gutxi izan dute-
la ere kontatu digute. "Udalari 
eskerrak eman nahi dizkiogu 
azpiegitura aldetik lagundu digu-
lako". Ez da Olentzero and Co! 

moduko ikuskizun handia izango, 
baina agertokian 100 lagun ingu-
ru ikusiko ditugu. Tartean, musi-
ka eskolako 9 eta 12 urte arteko 
umeak eta eskarmentua duten 
helduak daude. 

gabonetan, abenduaren 29an, estreinatuko dute 'peter pan' musikala bergarago pilotalekuan

gaur goizean, Atxinturriko pabiloi batera eramango dituzte dekoratuak, entseguekin jarraitzeko

'Peter Pan' musikala, barrenetik
b u k at z e kO

Piraten itsasontziaren ikurra.  |   m.A.Indiarren kanpamentuaren ikurra.  |   m.A.Wendy-ren logela.  |   mAider Arregi

Peter Pan musikalaren dekoratuak egiten jardun dute Alex Odriozolak, Esti Alkortak eta Valen Monuxek.  |   mAider Arregi


