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Umeen kirol jarduera eta euska-
ra gero eta gehiago elkarrekin 
joatea bultzatu nahi dute udale-
tako kirol eta euskara zerbitzuek 
eta taldeetako arduradunek eurek, 
eta bide horretatik zenbait pau-
so eman dituzte azken asteotan. 
Ikusgarriena –eta, protagonisten-
dako, umeendako, seguru asko 
dibertigarriena ere bai– azaro 
erdialdean egin zuten, Bergaran, 
2002., 2003. eta 2004. urteetan jaio-
takoen futbol taldeek, neskek eta 
mutikoek, topaketa egin eta hain-
bat partidu jokatu zutenean, 

Agorrosinen. Ekitaldi horrek 
Kirola Euskaraz egitasmoaren 
aurrerapauso garrantzitsua mar-
katu zuen, aparteko aitaponte-
koekin: Aitor Lopez Rekarte eta 
Agustin Arantzabal Realeko fut-
bolari ohiak. 

Aurrerantzean, ume horiekin, 
gurasoekin eta umeen hezitzaile 
eta entrenatzaileekin euskara 
lantzeko hainbat ekintza etorri-
ko dira: besteak beste, Agorrosi-
nen egin zutena bezalako beste 
hiru topaketa. Aretxabaletan 
izango da hurrengoa, Gabonen 
bueltan, Bixente Etxeandia txa-

pelketaren aitzakiarekin; Aste 
Santuan, hirugarrena, Oñatin; 
eta azkena, Arrasaten, Mondraren 
100 urteen ospakizunean, ekai-
naren 16an, eta egitasmoko koor-
dinatzaileak, Igor Arenatza are-
txabaletarrak, "saio garrantzitsua" 
izango dela iragarri digu. Horrez 
gain, hitzaldiak eta entrenatzai-
leendako formazio saioak anto-
latu dituzte.

Udalek bultzatuta
Kirola Euskaraz egitasmoa Deba-
goieneko udalek sortu zuten 
1993an; gero Debabarrenak bat 

egin zuen eta, Foru Aldundiaren 
laguntzarekin, Gipuzkoa osora 
zabaldu zen. Orain, etapa berria 
hasi du, proiektu berri horrekin. 
Horren atzean daude Debagoie-
neko udaletako Euskara eta Kirol 
batzordeak, eta Udalek Kirola 
Euskaraz-erako duten aurrekon-
tuekin finantzatzen da.

Igor Arenatza futbolari ohi 
eta entrenatzaileak lan handia 
egin du kirola eta euskara bate-
ratzeko; hala, bera izan zen 
Aretxabaletako Eskua proiektua 
sortu zutenetariko bat. Orain, 
Kirola Euskaraz plangintzaren 
proiektu berria gidatzea egoki-
tu zaio.

kirola Euskaraz egitasmoak 500 ume futbolari eta 
haien guraso eta taldeekin jardungo du aurten

Futbolean ere 
euskaraz egitea 
indartu gura dute

Oraingoz, futbolarekin eta 
hiru urteko adin-tartearekin 
hasi dira. Berak azaltzen digu 
zergatik: "Datuak daude gero 
eta euskara gutxiago egiten dela. 
Hau pentsatu genuen: non sor-
tu dezakegu umeak euskarara 
joateko eragin positiboa? Bada, 
kirolean egiten den leku baten; 
eta futbolera umeak oso-oso 
pozik datoz. Eta umeak hain 
txikiak izanda, gurasoek ere 
laguntzen diete futbolera, eta 
gurasookin lan egitea ere oso 
inportantea zela pentsatu genuen. 
Bestalde, entrenatzaile eta hezi-
tzaileok, bailaran, euskaldunak 
gara; beraz, taldeak ere euskal-
duntzen joan nahi dugu, entre-
natzaileek maila teknikoa baka-
rrik ez, euskaran ere maila bat 
izan dezaten".

Helburu nagusia umeekin 
eta, horien bitartez, gurasoekin 
euskara lantzea da, baina, horre-
kin batera, baita taldeen maila 
teknikoa hobetzea ere. 

Bide batez, askotariko balo-
re positiboak landuko dituzte 
umeekin.

Euskaraz animatzeko pautak 
Igor Arenazaren esanetan, fut-
bolean eta, oro har, kirolean, 
badago zertan hobetu, euskaraz 
egiteari dagokionean. Hala, eus-
karazko izenak dauden arren, 
sarritan erdarara jotzen da zutoi-
na (poste) edo langa (larguero) 
izendatzeko. Horiek adibide pare 
bat besterik ez dira. Bada, maila 
horretan, ume txikiekin "lan txu-
kuna egin daiteke", Igor Arena-
tzaren esanetan. 

Helduengana ere ailegatuko 
dira: "Gurasoei pauta batzuk eman 
diezazkiekegu, zelan animatu, ze 
hitz diren egokiak… Entrenatzai-
leekin, berdin. Alde hori zailagoa 
da, entrenatzaile guztiek erdaraz 
ikasi dutelako".

Bide lagun berezia izango 
dute Kirola Euskaraz egitasmo-
koek: Reala. Arenatzak esan 
digunez, "Realak ere parte har-
tuko du egitasmoan, eta txosten 

bat egiten dabil, garai hauetan 
euskara umeekin zelan landu 
daitekeen".

Hezkuntza integrala 
Kirola Euskaraz-ek futbol esko-
lekin lantzen hasi den proiektua 
Aretxabaletan UDA arrakastaz 
egiten dabilen Eskua proiektuan 
inspiratuta dago; hain zuzen, Igor 

Arenatza da horren bultzatzai-
leetako bat, Erik Badillorekin 
batera. Eskua (Errespetua Sus-
tatzeko Kirola Ulertuz Aretxaba-
letan) heziketa integralerako 
plangintza orokorra da, eta alde 
fisikoa, taktikoa, teknikoa eta 
emaitzena zokoratu barik, balo-
reak eta alde emozionala lantzen 
dute umeekin.

Esanak

"Umeek ikus 
dezatela euskara 
zaindu eta kirola 
egin behar dela"
ag u St i n  a r a n t z a ba l   |   f U T b o l A r i  o h i A

"Honelako 
ekimenei 
laguntzen saiatu 
behar dugu"
a i to r  lo p e z  r e k a rt e   |   f U T b o l A r i  o h i A

Aurkariak, euskarak elkartuta
Euskararen Nazioarteko Egunaren ospakizunen bueltan, euskarak batera 
ipini zituen joan den aste bukaeran Arizmendi eta Bergara nesken futbol 
taldeak. 12 eta 13 urteko neska horiek zapatuan jokatu zuten, talde batek 
bestearen aurka, baina, argazkia ateratzeko behintzat, lehia alde batera 
utzi eta Euskaraz bizi nahi dugu lelopean denok elkarrekin agertu ziren, 
argazkiak erakusten duen moduan. 

Bi taldeetako neskak, euskararen aldeko kartelarekin.  |   fElis bElTran DE hErEDia

Kirola Euskaraz-en lehenengo topaketa egin zuten joan den hilean Agorrosinen; argazkian, neska-mutikoak lehian.  |   imanol soriano

datUa

Bailarako sei futbol eskolek 
egin dute egitasmoarekin 
bat: Oñatik, Antzuolak, 
Bergarak, Aretxabaletak, 
Arrasatek eta Arizmendik.

6
fuTbol Eskolak

"Futbolarekin 
hasi gara, eta 
saskibaloira 
zabaldu nahi 
dugu"
Zergatik hasi 
zarete futbo-
larekin?
umeak futbo-
lera oso pozik 
datozelako. 
futbolak badu hainbat balio 
positibo, eta horietako bat, 
indar handia duena eta bereiz-
ten gaituena, euskara da. 
hortik hasita, landu daitezke 
talde lana, ahalegina, umorea… 
futbolak dituen gauza piloa; 
eta, gainera, ingurumenare-
kiko sentsibilitatea sortu 
umeengan.
Ze egutegi duzue?
Dagoeneko hasi gara entre-
natzaile eta hezitzaileei for-
mazioa ematen. gurasoenda-
ko hitzaldiak egongo dira, eta 
umeekin topaketak egingo 
ditugu. horrez gain, barne-in-
kesta batzuk egingo ditugu, 
teknifikazioaren eta euskara-
ren gainean, eta euren artean 
halako konpetentzia bat sor-
tuko dugu. 
Etorkizunari begira…
Datorren urteari begira, saski-
baloian ere egin daiteke lan, 
horrek ere jende asko mugitzen 
duelako; eta Debabarrenera 
zabaltzeko asmoa dugu. Eta 
alebinak-eta sartzen joaten 
bagara, hobeto. 

igor arEnaza 
koorDinaTzailEa

imanol soriano

aSteko gaia
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Umeen kirol jarduera eta euska-
ra gero eta gehiago elkarrekin 
joatea bultzatu nahi dute udale-
tako kirol eta euskara zerbitzuek 
eta taldeetako arduradunek eurek, 
eta bide horretatik zenbait pau-
so eman dituzte azken asteotan. 
Ikusgarriena –eta, protagonisten-
dako, umeendako, seguru asko 
dibertigarriena ere bai– azaro 
erdialdean egin zuten, Bergaran, 
2002., 2003. eta 2004. urteetan jaio-
takoen futbol taldeek, neskek eta 
mutikoek, topaketa egin eta hain-
bat partidu jokatu zutenean, 

Agorrosinen. Ekitaldi horrek 
Kirola Euskaraz egitasmoaren 
aurrerapauso garrantzitsua mar-
katu zuen, aparteko aitaponte-
koekin: Aitor Lopez Rekarte eta 
Agustin Arantzabal Realeko fut-
bolari ohiak. 

Aurrerantzean, ume horiekin, 
gurasoekin eta umeen hezitzaile 
eta entrenatzaileekin euskara 
lantzeko hainbat ekintza etorri-
ko dira: besteak beste, Agorrosi-
nen egin zutena bezalako beste 
hiru topaketa. Aretxabaletan 
izango da hurrengoa, Gabonen 
bueltan, Bixente Etxeandia txa-

pelketaren aitzakiarekin; Aste 
Santuan, hirugarrena, Oñatin; 
eta azkena, Arrasaten, Mondraren 
100 urteen ospakizunean, ekai-
naren 16an, eta egitasmoko koor-
dinatzaileak, Igor Arenatza are-
txabaletarrak, "saio garrantzitsua" 
izango dela iragarri digu. Horrez 
gain, hitzaldiak eta entrenatzai-
leendako formazio saioak anto-
latu dituzte.

Udalek bultzatuta
Kirola Euskaraz egitasmoa Deba-
goieneko udalek sortu zuten 
1993an; gero Debabarrenak bat 

egin zuen eta, Foru Aldundiaren 
laguntzarekin, Gipuzkoa osora 
zabaldu zen. Orain, etapa berria 
hasi du, proiektu berri horrekin. 
Horren atzean daude Debagoie-
neko udaletako Euskara eta Kirol 
batzordeak, eta Udalek Kirola 
Euskaraz-erako duten aurrekon-
tuekin finantzatzen da.

Igor Arenatza futbolari ohi 
eta entrenatzaileak lan handia 
egin du kirola eta euskara bate-
ratzeko; hala, bera izan zen 
Aretxabaletako Eskua proiektua 
sortu zutenetariko bat. Orain, 
Kirola Euskaraz plangintzaren 
proiektu berria gidatzea egoki-
tu zaio.

kirola Euskaraz egitasmoak 500 ume futbolari eta 
haien guraso eta taldeekin jardungo du aurten

Futbolean ere 
euskaraz egitea 
indartu gura dute

Oraingoz, futbolarekin eta 
hiru urteko adin-tartearekin 
hasi dira. Berak azaltzen digu 
zergatik: "Datuak daude gero 
eta euskara gutxiago egiten dela. 
Hau pentsatu genuen: non sor-
tu dezakegu umeak euskarara 
joateko eragin positiboa? Bada, 
kirolean egiten den leku baten; 
eta futbolera umeak oso-oso 
pozik datoz. Eta umeak hain 
txikiak izanda, gurasoek ere 
laguntzen diete futbolera, eta 
gurasookin lan egitea ere oso 
inportantea zela pentsatu genuen. 
Bestalde, entrenatzaile eta hezi-
tzaileok, bailaran, euskaldunak 
gara; beraz, taldeak ere euskal-
duntzen joan nahi dugu, entre-
natzaileek maila teknikoa baka-
rrik ez, euskaran ere maila bat 
izan dezaten".

Helburu nagusia umeekin 
eta, horien bitartez, gurasoekin 
euskara lantzea da, baina, horre-
kin batera, baita taldeen maila 
teknikoa hobetzea ere. 

Bide batez, askotariko balo-
re positiboak landuko dituzte 
umeekin.

Euskaraz animatzeko pautak 
Igor Arenazaren esanetan, fut-
bolean eta, oro har, kirolean, 
badago zertan hobetu, euskaraz 
egiteari dagokionean. Hala, eus-
karazko izenak dauden arren, 
sarritan erdarara jotzen da zutoi-
na (poste) edo langa (larguero) 
izendatzeko. Horiek adibide pare 
bat besterik ez dira. Bada, maila 
horretan, ume txikiekin "lan txu-
kuna egin daiteke", Igor Arena-
tzaren esanetan. 

Helduengana ere ailegatuko 
dira: "Gurasoei pauta batzuk eman 
diezazkiekegu, zelan animatu, ze 
hitz diren egokiak… Entrenatzai-
leekin, berdin. Alde hori zailagoa 
da, entrenatzaile guztiek erdaraz 
ikasi dutelako".

Bide lagun berezia izango 
dute Kirola Euskaraz egitasmo-
koek: Reala. Arenatzak esan 
digunez, "Realak ere parte har-
tuko du egitasmoan, eta txosten 

bat egiten dabil, garai hauetan 
euskara umeekin zelan landu 
daitekeen".

Hezkuntza integrala 
Kirola Euskaraz-ek futbol esko-
lekin lantzen hasi den proiektua 
Aretxabaletan UDA arrakastaz 
egiten dabilen Eskua proiektuan 
inspiratuta dago; hain zuzen, Igor 

Arenatza da horren bultzatzai-
leetako bat, Erik Badillorekin 
batera. Eskua (Errespetua Sus-
tatzeko Kirola Ulertuz Aretxaba-
letan) heziketa integralerako 
plangintza orokorra da, eta alde 
fisikoa, taktikoa, teknikoa eta 
emaitzena zokoratu barik, balo-
reak eta alde emozionala lantzen 
dute umeekin.

Esanak

"Umeek ikus 
dezatela euskara 
zaindu eta kirola 
egin behar dela"
ag u St i n  a r a n t z a ba l   |   f U T b o l A r i  o h i A

"Honelako 
ekimenei 
laguntzen saiatu 
behar dugu"
a i to r  lo p e z  r e k a rt e   |   f U T b o l A r i  o h i A

Aurkariak, euskarak elkartuta
Euskararen Nazioarteko Egunaren ospakizunen bueltan, euskarak batera 
ipini zituen joan den aste bukaeran Arizmendi eta Bergara nesken futbol 
taldeak. 12 eta 13 urteko neska horiek zapatuan jokatu zuten, talde batek 
bestearen aurka, baina, argazkia ateratzeko behintzat, lehia alde batera 
utzi eta Euskaraz bizi nahi dugu lelopean denok elkarrekin agertu ziren, 
argazkiak erakusten duen moduan. 

Bi taldeetako neskak, euskararen aldeko kartelarekin.  |   fElis bElTran DE hErEDia

Kirola Euskaraz-en lehenengo topaketa egin zuten joan den hilean Agorrosinen; argazkian, neska-mutikoak lehian.  |   imanol soriano

datUa

Bailarako sei futbol eskolek 
egin dute egitasmoarekin 
bat: Oñatik, Antzuolak, 
Bergarak, Aretxabaletak, 
Arrasatek eta Arizmendik.

6
fuTbol Eskolak

"Futbolarekin 
hasi gara, eta 
saskibaloira 
zabaldu nahi 
dugu"
Zergatik hasi 
zarete futbo-
larekin?
umeak futbo-
lera oso pozik 
datozelako. 
futbolak badu hainbat balio 
positibo, eta horietako bat, 
indar handia duena eta bereiz-
ten gaituena, euskara da. 
hortik hasita, landu daitezke 
talde lana, ahalegina, umorea… 
futbolak dituen gauza piloa; 
eta, gainera, ingurumenare-
kiko sentsibilitatea sortu 
umeengan.
Ze egutegi duzue?
Dagoeneko hasi gara entre-
natzaile eta hezitzaileei for-
mazioa ematen. gurasoenda-
ko hitzaldiak egongo dira, eta 
umeekin topaketak egingo 
ditugu. horrez gain, barne-in-
kesta batzuk egingo ditugu, 
teknifikazioaren eta euskara-
ren gainean, eta euren artean 
halako konpetentzia bat sor-
tuko dugu. 
Etorkizunari begira…
Datorren urteari begira, saski-
baloian ere egin daiteke lan, 
horrek ere jende asko mugitzen 
duelako; eta Debabarrenera 
zabaltzeko asmoa dugu. Eta 
alebinak-eta sartzen joaten 
bagara, hobeto. 

igor arEnaza 
koorDinaTzailEa

imanol soriano

aSteko gaia
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Bigarrenez saritu dituzte Mon-
dragon Unibertsitateak eta 
Mondragon Korporazioak MUko 
ikasleek euskaraz idatzitako 
gradu amaierako lanak. 42 lan 
aurkeztu dira, eta Idoia Sara-
ren Heriotzaren trataera esko-
lan izenekoak eraman du lehe-
nengo saria. Astelehenean, 
Euskararen Egunean eman 
zuen aditzera epaimahaiak 
erabakia.

Esperientzia pertsonala
MUko ikasleak korporazioko 
enpresetan gradu amaierako 
proiektu gehiago euskaraz aur-
keztea helburu duen sariketa 

da MU-Mondragon saria. Kor-
porazioko Euskara Batzordeak 
sustatutako ekimenaren biga-
rren edizio honetan, Psikope-
dagogiako ikasle Idoia Sara 
irten da irabazle, eta 2.000 euro 
jaso ditu Heriotzaren trataera 
eskolan lanagatik. Psikopeda-
gogiako ikasleak "bizipen per-
tsonal batek bultzatuta" eraba-
ki zuen gaia ardatz hartzea.

Euskarazko proiektu gehiago 
Iaz 115 proiektu idatzi ziren 
euskaraz MUn, eta horietatik 
17 aurkeztu ziren lehiaketara. 
Aurten, berriz, euskarazko 132 
proiektu idatzi dira eta 42k 
lehiaketan hartu dute parte.

'Heriotzaren trataera eskolan' lana 
saritu dute euskararen egunean

Sari banaketa egunean.  |   amaia TxinTxurrETa

A.t. / Z.v.d.m.  |  arrasaTE

Debagoieneko Mankomunitateak 
Arrasaten duen egoitzan, Leintz 
Gatzaga, Bergara, Oñati eta Arra-
sateko alkateek prentsaurrekoa 
eman zuten. Atez ateko sistemaren 
inguruan jardun zuten, eta, adi-
tzera eman zutenez, Mankomu-
nitatearen asmoa Bergaran eta 
Oñatin sistema berria 2014ko api-
rilean martxan jartzea da.

Bi herri horietan atez ateko 
sistema ezarri aurretik, baina, 
beste fase bati ekingo diote: beste 
parte-hartze prozesu bat jarriko 
dute martxan erdiguneko bizila-
gunendako. Bertan, orain arte 
egindakoari buruzko informazioa 
emango diete herritarrei, eta euren 
proposamenak jasoko dituzte. 
Leintz Gatzagan, berriz, udabe-
rritik aurrera sortzen duten orga-
niko guztia herrian bertan kudea-
tuko dutela azaldu zuten Manko-
munitatetik.

oñati eta Bergararen erronka
Mikel Biain Oñatiko alkateak 
prentsaurrekoan adierazi zuenez, 
"Oñatik eta Bergarak erronka 
handia dute aurretik". Bi herrie-
tan duela hilabete batzuk hasi 

ziren landa eremuko eta zenbait 
auzotako herritarrekin atez ate-
koaren asmo eta proiektuak par-
tekatzen, eta apiril ingururako 
ipini gura du Mankomunitateak 
martxan sistema bi herrietan. 

Horretarako, datozen eguno-
tan herriko hainbat eragilerekin 
bilduko dira; esaterako, "kultur 
zein gizarte eragileekin eta atez 
atekoaren alde eta kontra dau-

denekin", bilketa sistema berria-
ren xehetasunen gainean elka-
rrekin aritzeko. Ondoren, urte 
hasieran, herriguneko bizilagu-
nekin zabalduko dute parte-har-
tze prozesua. 

Xehetasunez berbetan
Oñatiren kasuan, parte-hartze 
prozesu horretan hitz egingo dute 
papera eta kartoia eta ontzi ari-

nak zein eratara batuko diren. 
Beste bi gai hauei buruzko herri-
tarren proposamenak ere jaso 
gura dituzte: bilketaren zirkuituak 
nolakoa izan behar duen eta 
auzoetan zintzilikarioak non jarri 
erabakitzea.

Bergaran ere dagoeneko zabal-
du dute informazio bulegoa, eta 
parte-hartze prozesuan, besteak 
beste, gai hau landuko dute: ea 
auzoetan zintzilikarioak edo ekar-
pen-guneak jartzea komeni ote 
den.

Bestalde, Leintz Gatzagan 
udaberritik aurrera sortzen duten 
organiko guztia herrian kudea-
tuko dutela azaldu dute. Eugenio 
Otsoa alkateak zehaztu du herri-
ko bi gune zehaztuko dituztela 
"konpostaje komunitarioa egite-
ko", eta baserritarrekin harre-
manetan jarriko dira egin beha-
rrekoari buruz berba egiteko.

arrasaten 2014an
Arrasaten, berriz, asmoa da 2014an 
jartzea atez ateko bilketa sistema. 
Aurretik, baina, orain arte Ber-
garak eta Oñatik jarraitu dituz-
ten urratsak jarraituko ditu 
Arrasatek ere.

Gatzaga, Bergara, Oñati eta Arrasateko alkateak prentsaurrekoan.  |   a.TxinTxurrETa

Mankomunitateak oñatin eta bergaran 
apirilerako aurreikusten du atez atekoa 
arrasateren kasuan, aurreikusitakoa baino beranduago ezarriko lukete: 2014an, hain zuzen

Z.v.d.m.  |  arrasaTE

Asteburu luzea dute aurretik 
askok, eta ibarrean geratuko dira. 
Aisialdia aprobetxatzeko, etxetik 
gertu ere, zer egin egoten da. 
Museoek ateak irekitzen dituzte 
eta bisita gidatuak egiteko auke-
rarik ez da falta. 

aukera asko 
Gatz museora bertaratzeko auke-
ra egongo da zubi honetan ere, 
eta garai bateko urre zuriaren 
nondik norakoak ezagutu. Oña-
tiko Arrikrutz kobek gordetzen 
duten altxorra deskubritzeko 
aukera ere egongo da. Bietan, 
aurretik hitzordua egitea gomen-
dagarria dela jakinarazi dute.

Euskal artzainaren ibilbideak 
egin gura izenez gero, Gomiztegi 
baserrira bisita gidatuak antola-
tzen dituzte, edota Bergarako 
gune historiko-monumentalaren 
bisita gidatuak eskaintzen ditu 
egunero Bergarako Turismo Bule-
goak.

Arantzazuko Santutegia hobe-
to ezagutu gura dutenentzako  
aukera ezberdinak daude: San-
tutegia bera bisitatzea eta Otei-
tzaren eta Arantzazuren arteko 
erlazioa ezagutzea. 

egunotan ibarrean geratuz 
gero zer egin egongo da
bisita gidatuak eta museoak, herritarron eskura

TurISMO 
BuLEGOAK

BErgarako 
tUrismo BUlEgoa

EguEnETik zapaTura

 10:30-14:00 eta 15:30-17:45

DomEkan

 10:30-13:30

Eskoriatzako 
iBarraUndi mUsEoa

asTElEhEnETik  EgubakoiTzEra

 09:00-14:00 eta 17:00-19:00

gatzagako                                    
gatz mUsEoa

bisiTa giDaTuak zapaTu, 
DomEka ETa jai EgunETan

 12:00 (euskaraz) eta 13:00 
(gaztelaniaz)

oñatiko 
tUrismo BUlEgoa

bisiTa giDaTuak EguEnEan ETa 
EgubakoiTzEan

 12:00

bisiTa giDaTuak zapaTuan ETa 
DomEkan

 11:00

arrikrUtzEko koBak

EguEnETik DomEkara

 10:00-14:00 eta 15:00-17:00

Z.v.d.m.  |  arrasaTE

Andoainen irtengo da Korri-
ka 18, 2013ko martxoaren 14an, 
eta Baionan amaituko da, 24an. 
Debagoienetik martxoaren 
21ean igaroko da, Elosutik 
sartu eta Gatzagatik irtenda.
Debagoieneko AEK herrietan 
korrika batzordeak sortzeko 
nahian dabil eta bilera hitzor-
duak deitu dituzte. Gehienak 
18:30ean: abenduaren 11n 
Oñatiko Kultur Etxean elkar-
tuko dira; Aretxabaletan hila-
ren 12an, udaletxean; aben-
duaren 13an Elgetako udale-
txean (18:00) eta Arrasateko 
AEDren egoitzan; Bergaran 
kultura etxean bilduko dira 
abenduaren 14an; eta 18an 
Eskoriatza eta Leintz Gatza-
gan, kultura etxean. Antzuo-
la eta Aramaioko hitzorduak 
zehazteke daude.

korrika 
batzordeak 
eratzeko bilerak 
deitu dituzte  

  

HErrIZ HErrI
h E r r i A l A N G A b E A k E h U N E k o A

antzuola 13 %10,36

aretxabaleta 345 %10,20

arrasate 1.517 %14,64

bergara 919 %13,10

elgeta 62 %11,44

eskoriatza 235 %11,54

leintz gatzaga 9 %6,67

oñati 501 %9,55

guztira 3.701 %12,42

iTUrriA: EspAiNiAko ENplEGU ZErbiTZU pUblikoA

langabezia, 
urteko 
maximoan: 
%12,42
lEIrE kOrtAbArrIA  |  DEbagoiEna

Urteko beste maximo bat jo 
du langabezia datuak bailaran, 
azaroan: 3.701 langabe zeuden 
Lanbiden izena emanda, %12,42. 
Urria ezkero 57 langabe gehia-
go daude, 0,2 puntu handitu 
da langabezia-maila. 

Datuek beste puntu beltz 
bat erakusten dute: hain zuzen 
ere, iazko azarotik hona dezen-
te okertu da langabezia: 733 
langabe gehiago (+2,84 puntu), 
hain zuzen ere.

Alde positiboari errepa-
ratuta, bailarako bi herritan 
urriko langabezia datu ber-
berari eutsi diote: Elgetan (62, 
langabe, %11,44) eta Eskoria-
tzan (235 langabe, %11,54). 
Baina beste guztietan, langa-
be gehiagorekin bukatu da 
azaroa.
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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 
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KOMUNIKAZIO tAlDeA

lAGUNTZAilEAk

P
olitikagintzan egiak egia beharko lirateke, baina egiak 
gezur bilakatzen direnean… Bada urtebete pasatxo 
Madrilgo Gobernuan alderdi popularra Estatuko etorki-
zunaz kargu egin zela, eta egia da Espainiako hiritar 

gehienek eman diotela enkargu hori; beraz, legitimazio osoz 
daude Moncloatik euren eginbeharrak egiten.

Gauza da politikan zerbait saltzen dela eta komertzioan 
bezala izan beharko litzatekeela, "si no le convence devuélvalo" 
esaten den hori. Politikagintzan zerbait saltzen da; ez da zerbait 
tangiblea, baina bere balioa dauka. Alegia, ideiak dira, promesak. 
Zer gertatzen da promes horiek 
ez direnean betetzen? Lau urte 
itxoin beharra daukagula berriz 
gure politikariak aldatu ahal 
izateko. Nire ustetan, promes 
horiek kontratuak dira; beraz, 
betetzen ez badira, sinatutako 
kontratu hori apurtu egin behar-
ko litzateke. Hau da, berehala 
hauteskunde-deialdia egin eta 
hiritarrek aukera dezatela jarraitu nahi duten kontratu horrekin 
ala ez. Zergatik? Zentzuzko gauza bategatik: ezin dugulako poli-
tikariok hauteskundeetara egin ezin dugun gauzekin herritarrak 
engainatu.

Erraza da promesak momentu baten airera isurtzea, baina 
promes horiek haizeak eramaten ditu; horregatik, lege bat bul-
tzatu beharko genuke, politikarien promesak kontrolatzeko. 
Herritarrok sinatzen dugu politikariekin kontratu hori; beraz, 
erantzukizunak eska ditzakegu.

Mariano Rajoiren Gobernua egin behar ez denaren etsenplu-
rik klaruena da: hainbat eta hainbat promes egin zituen eta 
oraindik bat ere ez aurrera eraman. Eta hori ez da txarrena: 
askok eta askok botoa eman zioten, gaur egungo arazoen kon-
ponbidea zelakoan, eta hara non gauden: Espainiako arazoak 
txarrera joan dira eta oraindik beste hiru urte geratzen dira 
Mariano Rajoiren Gobernuaren ezintasuna sufritzeko.

Urrutiko intxaurrak hamalau, gerturatu eta lau.

ArItZ ArrIEtA
'http://goiena.net/iritzia/'

Urrutiko intxaurrak hamalau

"Politikagintzan 
zerbait saltzen da, 
balioa dauka; ideiak 
dira, promesak"

z a b a l i k

G
ai bila ideologia guztietako egunkari zein agerkari digi-
talak begiratu. Azkenaldian buruan darabilzkidan kezka 
existentzialen errepasoa egin. Inspiratzen, zentratzen edo 
lasaitzen lagunduko didan musika entzun. Kaferen bat 

hartu eta zigarro gehiegi erre. Lerrook idazteko jarraitutako 
urratsetako batzuk dira horiek. Eta ezin: ez naiz gai sentitzen gai 
konkreturen baten gainean neure usteak kaleratzeko. Hatzak mutu 
geratu zaizkit teklatu gainean. "Zergatik?", autogaldera. "Ez duda-
lako nire hitzen preso izan gura", autoerantzuna. "Koldarra", 
autoakusazioa. Seguruenik, bai. Baina sarriegi iritziak arma 
bihurtzen diren garaiotan, nik, gaur, nahiago dut Suitza izan.

txOmIN mAdINA | 'tmadina@goiena.com'

Gaur Suitza naiz

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

El basko da asko
koldo Izagirre
http://argia.com/

Urtebete izanen da, agian 
gehiago, ez aspaldi nolanahi 
ere, prentsan, geltokietan eta 
berriztatze lanetan ziren 
eraikin handietan (ikusgarria 
izan zen), esne txarrarena 
oinarri hartuta Kaiku markak 
euskara erdararen zerbitzuko 
ipini zuela (ezer berririk ez). 
Era zabar samarrean egin 
baitzuen euskararekikoa 
(elebitasun morroitua), zer 
esanik eman zuen bazterretan 
(publizitate efikaza beraz), 
harako "esne txarra" eta "ni 
kaiku naiz" ezin 
adierazgarriago batzuk 
bitarteko. 

Kantauriko Perlan.
Bere buruari Euskararen 

Hiria esaten dion horretan.
Oraingo kanpaina 

ikusgarrienak bi hilabete iraun 
duen ez dakit, agian bi aste 
baino ez dira izan, baina bai 
handi, ikusgarri, mugikor, 
egun eta ilun, goiz eguerdi 
arratsalde hiri barnean eta 
perimetroan, esnea ez baina 
fruta oinarri harturik…

El euskera es la pera.
Euskararen Hiria omen den 

hiri honen udalak kudeatua 
eta ordaindua.

Bestelako modua eta 
sentikortasuna ekarri behar 
omen zuen udal gobernua 
daukan horretan.

Barne egituraketan, 
Euskararen Patronatua 
Euskara Zerbitzuan integratzea 
izan zen udal gobernu berriak, 
Bilduk, hartu zuen aurreneko 
erabakietarik bat. Ez dakit 
honek loturarik daukan 
euskarari egindako 
irainarekin, baina Euskararen 
Patronatuak izan du bere 
ibilbidean aski burujabetasuna 
horrelako zabarkerietara ez 
makurtzeko. 

Oraingo hau, hain zuzen, 
Euskara Zerbitzuak sinatua 
dator.

Euskaltegietako 
matrikulazioa sustatzearren 
erakutsi digute madari 
madarikatu hori.

Euskara ez da euskera, 
euskera ez da euskara, euskara 
ez da gaztelaniaren errima 
premien funtzioan alda 
litekeen (oker nago, ze horixe 
bera egin baitute)…

Euskarak ez luke behar 
gaztelaniaren harietarik 
mugitzeko txotxongiloa.

Gure hizkuntza ez da 
izugarria edo polita edo 
txoratzekoa edo pera horrekin 
adierazi nahi den ezein perla. 
Gure hizkuntza arazoak 
sortzen dituen tresna delikatua 

da (ikastoletako patioetan edo 
atarietan froga litekeen 
bezala), bizi osorako 
konpromisoa eskatzen duen 
ezkontidea, norberak kultura 
apur bat ez hartzera erraz 
samar gal genezakeen 
ondasuna, atertu gabeko 
jazarpena pairatuko duena 
gerora ere…

Egin koxk euskarari!
Horixe izan zen, bere 

bustidura txatxua eta guzti, el 
euskera es la peraren… 
Jatorria? Iturburua? Hago 
horretan! Bertsioa, zer 
besterik. Euskarak ez dauka 
sormenik, sormena 
gaztelaniarena da. Euskararen 
erabilera, elebitasunean, 
gaztelaniaren funtzioan dago. 
Euskararen sustapenaren 
mundu ekonomikoa 
gaztelaniaren esku dago.

El euskera es la pera esan 
digunaren aurpegia, nola ez, 
Arzak izan da, beren euskara 
galtzera eta zarpailtzera utzi 
duten edo sekula ikasiko edo 
kontuan hartuko ez duten 
eliteko sukaldari jator, 
hidrogenoaren eta 
gaztelaniazko diminutiboen 
lagunen kofradiako ordezkari 
gorena…

Barre egiten digute 
aurpegira.

Gaitz honek ez dauka 
erremediorik.
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Euskaraz bizi nahi 
duzun horri
Itxaro Artola
(aEDko Ekintza taldearen izenean)
arrasate

Egunotan bete dira 29 urte 
Arrasate Euskaldun 
Dezagun-AED elkartea sortu 
zela. Euskararen erabileran 
urrats handiak eman ditugula 
ezin da ukatu, baina bide luzea 
geratzen zaigu elkartearen 
bultzatzaileek jarritako 
helburua betetzeko. Zapatuan 
ere Donostiako kaleak bete 
genituen Euskaraz bizi nahi 
dugula aldarrikatzeko. 
Oraindik aldarrikatzen ibili 
beharra ere, bada marka! 
Horixe da, ordea, gure 
egunerokoaren gordina. 

Horren lekuko, Nekane San 
Miguel eta Jose Mari Velez de 
Mendizabal gure herrikideek 
duela egun gutxi, tokiko 
hedabideen bitartez lehenak eta 
bere blogean bigarrenak, 
euskaraz bizitzeko ahaleginean  
jasan behar izan dituzten 
esperientzia latzen inguruan 
kontatutakoak. Bistan da. 
Bitoriano Gandiagak utzi zuen 
idatzia 1970 inguruan eta 
lehengo lepotik burua 
jarraitzen dugu: 

"Hemen / euskaraz ez 
dakienak / berak jakingo du / 
zergatik ez dakien. / Baina 
hemen / euskaraz ez dakienak / 
ez digu uzten / euskaraz egiten. 
/ Baina eta hemen / euskaraz 
jakin arren / euskaraz 
mintzatzen / ez denak ere / ez 
digu uzten / euskaraz egiten".

Ez, ez digute uzten euskaraz 
egiten. Gure herrian, gure 
auzoan, gure atarian, gure 
lantokian, gure koadrilan 
galarazi egiten digute euskaraz 
bizitzea. Ez digulako euskaraz 
egiten uzten ikasi nahi izan ez 
duen auzokoak ere. Ez 
digutelako uzten ezta euskarari 
bizkarra eman dioten lankide, 
senide, adiskide euskaldunek 
ere.

Honenbestez, ezin gara 
manifestazio, aldarrikapen eta 
borondate hutsezko 
adierazpenetan geratu. Aurre 
egin behar diegu euskarari eta 
euskaldunoi eraso egiten 
diguten jarrera eta portaera 
guztiei. Goiko erakundeetatik 
datozenei bezain zorrotz inguru 
hurbiletik datozkigunei. 

Euskalgintzako erakundeoi 
dagokigu bide horretan akuilu 
lana egitea. Euskaldunon 
hiztun komunitatea bildu, 
elikatu eta aktibatzea. Baina 
euskaldun bakoitzarengan dago 
nagusiki euskaraz bizi ahal 
izateko giltza zein ardura. 
Lehen hitza beti euskaraz 
eginez, euskaldunon artean arlo 
guztietan erabiliz, 
euskaltasunarekin koherentzian 
jokatuz, euskarazko hedabideak 
eta kultura kontsumituz, 
euskaraz ez dakienaren eta 
belaunaldi berrien aurrean 
eredua emanez, bere ingurune 
naturalean eraginez… Bat 
bazatoz bidearen erdia egina 
daukagu.

Kutxa 
pribatizatzeko 
trikimailuak
Enrike letona
(arrasateko ezker abertzaleko kidea)
arrasate

Azaroaren 21ean Gipuzkoako 
Kutxako batzar orokorra osatu 
eta Administrazio Kontseilua 
bozkatu zen. Bertan 
gertatutakoa lotsagarria izan 
zenez, eta debagoiendarroi 
bete-betean eragingo digunez, 
salatu nahi dugu gutun honen 
bidez. 

80 batzarkide aukeratu 
behar ziren eta ondoren horien 
artean 15 kide Administrazio 
Kontseilua osatzeko.

Udaletan, Batzar Nagusian 
eta Kutxako batzarrean EAJk, 
PPk, eta PSOEk batu egin 
zituzten indarrak EH Bilduren 
aurka joateko. 

Komunikabideetan bata 
bestearen kontra esaten 
dituzten guztiekin, zein ondo 
moldatzen diren Kutxa 
kontrolatzeko.

Gainera, edozein zerrikeria 
egiteko eta babesteko prest 
agertzen dira. Gizarte eragileei 
dagokienez, Euskararen 
Kontseiluak aurkeztutako 
hautagaitza atzera bota zuten. 
Zergatik? Bada, ordezkoak 70 
urtetik gora zituelako. 
Araudiak argi esaten du 
Administrazio Kontseiluko 
kideek ezin dutela izan 70 urte 
kargua hartzen dutenean, 
baina hautagaitza atzera 
botatzeko arrazoien artean ez 
da hori agertzen. Gainera, 
gizarte eragileek ordezkari 
bakarra dute eta lehenak 
hartuko luke kargua, ez 
ordezkoak.

Hortik aurrera joko zikina 
nagusitzen joan zen. Jesus 
Mari Larrazabalek –EH 
Bilduko kidea– salatu egin 
zuen bertan hautagaitza bat 
baliogabetu zutela ordezkoak 70 
urte zituelako eta beste 
hautagaitza bat aurkeztu zuten 
ordezkorik gabe. Xabier 
Iturbek ez zuen onartu inolako 
kexarik eta aurrera jarraitu 
zuen prozesuarekin.

Lehendakaria aukeratzeko 
bozketan bi hautagai aurkeztu 
ziren: EAJko Xabier Iturbe eta 
EH Bilduko ordezkari Antton 
Izagirre. Berdinketa bat egon 
zen eta hauteskunde-batzordeko 
kideek erabaki zuten 
berdinketa adin gehien zuen 
pertsonaren kalitatezko 
botoarekin hautsiko zutela, 

hori inongo arauditan agertzen 
ez denean. Hori ez litzateke 
horrela izango zaharrena 
PSEkoa izango ez balitz, jakina. 
Beraz, trikimailu hauek 
guztiak erabili ondoren, 
EAJren, PPren eta PSEren 
artean banatu ziren mahaiko 
karguak.

PNVk, PPk eta PSEk 
Kutxan egin dutena beste 
hainbat esparrutan egiten ari 
diren gauza bera da. EH Bildu 
kanporatu, ezer aldatu ez 
dadin. Beraz, inolako 
zalantzarik gabe hau da 
datorkiguna: etxe-kaleratze 
gehiago, politika 
espantsionistarekin jarraitu, 
Kutxabank pribatizatu eta 
burtsara atera; bertako 
enpresei maileguak emateko 
erraztasunik ez eta kutxen 
izaera sozialaren amaiera.

Gure aldetik esan ez garela 
gora begira geldituko eta 
herritarren kontra hartuko 
dituzuen neurri guztietan parez 
pare aurkituko gaituzuela. Guk 
gurean jarraituko dugu, banku 
publiko eta sozialaren alde 
lanean.

'Atez ate ez, 5. 
edukiontziari bai' 
herri plataforma
Josu leturia
(bergara garbia plataformaren 
izenean)
bergara

Atez ate ez, 5 edukiontziari bai 
herri plataforma (Bergara 
Garbia) bosgarren 
edukiontziaren ezarpenaren 
alde egiteko jaio zen, zaborrak 
biltzeko era merke, garbi eta 
sozialki jasangarriena delako. 
Inposatu nahi diguten atez 
ateko sistema, garesti, 
estetikoki itsusia, higienikoki 
zikina eta jasangaitzaren 
aurrean. Eta hau guztia, gure 
zaborrak zabortegian 
amaitzeko justu Europak 
deuseztatu nahi duena. Atez ate 
ez (Bergara Garbia) 
Gipuzkoako plataformen 
koordinazioko partaide da eta 
bertan, bergararrontzat 
inposaketak sorrarazitako 
desadostasun eta egonezinaren 
erreflexu izateko, lanean 
dihardu. 

Bilduk gidatzen duen 
Bergarako Udala atez ateko 
bilketa sistema inposatu 
nahian dabil, bosgarren 
edukiontziaren alde jasotako 
4.961 sinadurei bizkarra 

emanez eta jasanezina den 
sistema bat dela argi geratu 
den arren.

Bilduk bere burua 
parte-hartzaile demokratikotzat 
duen arren, oraingoan, 
autoritarismoa eta inposaketa 
da duen lege bakarra, baina ez 
legoke gaizki predikatzen duten 
hori praktikan jarriko balute. 

Egun hauetan, atez atekoari 
buruzko aholkuak eta zero 
zabor-en "abantailak" saltzen 
hasiko dira. Atez ate ez, 5. 
edukiontziari bai herri 
plataformak Bergarako 
herriaren desadostasuna 
erakutsi nahi du, eta 
horretarako, Bilduk 
predikatzen duena eskatzen 
dugu, herri kontsulta bat! 

Herriak hitz egin beharra 
dauka! 

Herri kontsultaren alde!

Askatasuna zer 
den, nork jakin?
Paulo Elkoro 
(preso ohia)
bergara

Norberaren herria aldatuz doa 
eta, presoa ere, ezin da betiko 
izan atxilo zuten garaiko 
pertsona bera, jakina. 

Egungo gizartea aldatze 
bidean dago eta, gizaki 
justuagoak izatekotan, herrira 
bueltatzen diren presoak eta 
jaiotze tokira itzulitako 
erbesteratuak gure ondoan 
behar ditugu, lanean eta aisian, 
jaietan eta oinazetan, aberri 
abegikorragoa egiten laguntzen.

Horretarako behar dugu 
Harrera Elkartea, gure 
gizartearen aldaketaren alde 
guztia eman duten aberkideak 
gerturatzerakoan, gizartea ere 
gertu egon ahal izateko.

Gainera, zer da ba libre 
izatea, libre ez izatearen 
ondorengoa ez bada? Preso izan 
denak altxor handi bat 
dakarkio mende berriko Euskal 
Herriari, zoritxarrez izan bada 
ere. Eta haiekin eraikiko da 
askatasunaren katedrala, edo ez 
da eraikiko, galduko da 
bidearen kunetan.

Harrera Elkarteak 
aberastasun hori gorde nahi du: 
askatasuna lortu duenari 
gizarte honek ezartzen dizkion 
trabak leunduz, denon artean 
bide berriak zabaltzen 
asmatzeko. 

Gehiago jakin nahi baduzu 
abenduaren 12an hitzaldi bat 
emango dugu bergarako Irizar 
jauregian, arratsaldeko 7etan.

Berdintasunaren 
Gose
Juan ramon garai 
arrasate

Hiru abesti abestu dituzte; niri, 
Monleon izan da bihotzeko 
zirrara sortu didana... 

El cura de Monleón Pio 
Barojaren liburutik ateratakoa, 
non Mondragoeko 34ko 
iraultzari buruz hitz egiten 
duen... 

Arrabalean eta gero 
Ondarretako espetxean ere 
iraultzaileek abesten zuten: 
¡Arriba los de la cuchara y 
abajo los del tenedor! 

Horregatik, dirua abolitu 
zuten; ez daude begira ez 
Oktubradako partaideak, 
geroago Dragones 
batailoikoak... non eta Bilboko 
ibaiaren erdian, eurek 75 urte 
lehenago fusilekin 
berdintasunaren eta 
askatasunaren alde, dena, bizia 
ere eman zutenak, euren hitzak 
entzun behar zirela.

Laranja disko honi 
Berdintasunaren Gose deitzen 
diot, beste hirutan ere, Hil da 
Europan, Naizena izateko eta 
Zaborra abestietan, 
berdintasunaren aldeko 
deiadarrak entzuten direlako. 

Kamarada abestian, berriz: 
Hain gorri, orain hain gor... 
barrikadaren beste aldera 
pasatutakoena da. 

Aurkezleak oso ondo esan 
duen bezala, disko honetan 
gerra-deklarazio ugari daude; 
neuk gehitzen dut, pobreziari, 
eta injustiziari, hipokrisiari 
batez ere. 

Gose guztien aurrean Gosek 
lotsarik gabe pentsatzen duena 
esaten du. 

Monleon abestia:
Hiru kaleak batzen dituen 

ate bat / eta, hara, hor hasten 
da Arrabala / Hamaika 
konturen lekuko diren harriek / 
galdetzen digute: / Nor da iñor? 
Eta zein da nor? /// Handik 
gora sartu ziren tropek / 
banderaren kolore bat lapurtu 
ziguten. / Ta bertatik polizia 
sartu zen gero, / gureak ziren 
argazkiak eramateko. ///  
Orain ez da bertan ia ezer 
geratzen / Harriek bakarrik al 
dakite zer izan giñen? /// Kopa 
eskutan ez bada ukabilik ez da 
inon. / Ta hau al da nire herria 
zena? / Arriba los de la 
cuchara! / Y abajo los del 
tenedor! / Zenbait uste, eta ez 
izan inor. /// Lehen ezin 
joateari utzi, / orain ezin 
iritsi... /// Pasatzean, zer duzu 
zuk gogoan? / Notiziak bihurtu 
dira eskela. /// Hiru kaleak 
batzen dituen ate bat bada / 
eta, hara, hor hasten da 
Arrabala.

Arrasateko iragana eta 
oraina oso ondo lotzen du, 
iraganari buruz egia esaten 
badugu, oraina ulertuko dugu 
eta etorkizuna eraiki, baina ez 
gutxi batzuen interesen alde 
(los del tenedor); herritarren eta 
gehiengoaren alde baizik (los de 
la cuchara).

Gose naiz.

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

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

AlbAItArIAk
etxeberrIA JulIo  
(DebAgoIeneko AlbAItArI ofIzIAlA)
Bergara  / 609 54 16 13

DentIstAk
Ane lAsAgAbAster
Arrasate / Otalora lizentziaduna 18 solairu artea ezk. 
943 79 13 68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DerMAtologIA
tAMAyo ConCepCIon
Oñati / Atzeko kalea 6 behea 

620 12 48 43 / 943 71 61 82

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

erreuMAtologIA
gorosArrI zubIzArretA, xAbIer DoktoreA 
troJAolA zuluetA, lurDes DoktoreA
Arrasate / Zaldibar kalea, 1-1 / 943 77 00 40

fArMAzIA
AMAIA IgArtuA sAgAstIzAbAl
Oñati / Kale zaharra,1 / 943 78 01 22

amaiaigartua1@gmail.com 

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

943 08 11 00 / 695 78 19 21

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

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

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

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

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

ortopeDIA
MArIA vICtorIA AnItuA
Aretxabaleta / Belorrieta auzoa 1 / 943 08 11 43

osAsun-DIAgnostIkoAk
uDAlAItz MeDIku-zentroA  
(erresonAntzIA MAgnetIkoA)
Arrasate / Nafarroa Etorbidea, 3 / 943 79 44 22

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

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

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

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

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

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

psIkologoAk
ArkAItz IrAzAbAl psIkologo klInIkoA 
Bergara / 646 06 28 18

arkaitz.irazabal@gmail.com

beItIAlArrAngoItIA AlzelAI, Ione 
Arrasate / Uarkape kalea 14, behea / 657720049

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

nuñez txoMIn 
Arrasate / Olarte 10 / 943 79 88 16

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

yogA
sAMADhI yogA
Bergara / Masterreka 13, behea 

943 76 11 38 / 639 23 57 53.

Debagoieneko 
osAsun
zerbItzuAk

Iragarkia jarri nahi baduzu, 
deitu 943 25 05 05 zenbakira.
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ENEkO AZkArAtE  |  arrasaTE

Harreman Debagoieneko bidezko 
merkataritza dendak antolatuta, 
hitzaldia eskainiko du Jose Anto-
nio Mele (Bartzelona, 1951) Trio-
dos Bank-eko zuzendariordeak 
Arrasaten. Abenduaren 12an izan-
go da, Kulturaten, 19:00etan. 30 
urte baino gehiago daroatza ban-
karen munduan lanean, eta, gaur 
egun, ekonomia sozialaren edota 
banka etikoaren gaineko hainbat 
hitzaldi ematen ditu. Dinero y 
conciencia. ¿A quién sirve mi dine-
ro? liburuaren egilea da eta izen 
bereko bloga ere badauka. Triodos 
Banken gainean dihardugu.
Herbehereetan sortutako banku 
independentea da triodos bank, 
ezta?
Bai, 60ko hamarkadan hasi ziren 
honekin lau pertsona, ohiko 
bankaren norabidearekin gus-
tura ez eta beste era bateko ban-
kuak egitea posible zela sinistu-
ta. Hala, 1971n fundazioa sortu 
zuten eta 1980an bankua. Boron-
date eta misio garbi batekin: 
banku europarra izatea, inde-
pendentea, eta helburu izango 
zuena mundua aldatzen laguntzea, 
pertsonen eta planetaren bizi 
kalitatea hobetzea eta finantza 
sistema aldatzea. Mundua hobe-
tzeko saiakeran, batzuek gober-
nuz kanpoko erakundeak dara-
bilte; gu geu finantza sistemaren 
barruan murgiltzen gara. 

Eta hau zela egin?
Oinarri-oinarrizkoa da gardenta-
suna. Izan ere, horrek laguntzen 
dio jendeari norbere diruaren era-
bilpenaren kontzientzia hartzen. 
Ideia eta bankua Europa osoan 
barrena zabaltzen hasi zen eta 
Estatu Espainolean 2004an ireki 
zen lehen sukurtsala. Hasieratik 
izan du oso harrera ona eta haz-
kundea etengabea da. Gaur egun, 
14 bulego ditugu; horietako baka-
rra Euskal Herrian, Bilbon hain 
justu ere, duela bi urtetik. Estatu 
Espainoleko erkidego bakoitzean 
bulego bat zabaldu dugu eta apur-
ka-apurka hazten goaz, beharren 
eta eskaeren arabera. Datorren 
urtean gehiago irekiko ditugu. 
Orotara, 170 langile ditugu. Bes-
talde, balioetan oinarritutako 19 
finantza erakundek osatutako 
mundu mailako aliantza bateko 
kide gara. 10 milioi bezero ditugu 
guztion artean…
gaur egun, inoiz baino premiazkoa-
goa da era honetako banku bat?
Zalantzarik barik, bai. Batzuei 
irudituko zitzaien hau guztia uto-
pia edo ameskeria zela, baina 
ohiko finantza sistemaren porro-
ta dela-eta, inoiz baino beharrez-
koagoa da Triodos Bank. Guri ez 
digu eragin krisi honek. Hazten 
goaz, geroago eta irabazi handia-
goak ditugu…; hortaz, gure amets 
hau bideragarria da. Beste banka 
eredu bat posible, bideragarri eta 

beharrezkoa dela erakutsi dugu. 
Hilero, milaka bezero berri dator 
guregana. Jendea konturatu da 
mundua aldatu nahi badugu, geuk 
egin behar dugula, beste batzuek 
egiteko zain geratu barik. Gakoa 
norbereren konpromisoa da.
Zertan inbertitzen dituzue iraba-
ziak?
Ez bakarrik irabaziak; gure ban-
kura heltzen den diru guztia 
erabiltzen dugu balio sozial eran-
tsiko proiektuetan. Gure kasuan, 
bereizi gara hiru arlotan: Kultu-
ra, Ingurumena edo Gizarte gaiak. 
Irabazien zati bat, jakina, erre-
serbara doaz. Gure bezeroak, 
gure akziodunak, ez datoz iraba-
zien bila, konpromiso bategatik 
datoz, gauzak beste era batera 
egin daitezkeela sinistuta daude-
lako… Baina, jakina, dirua pres-
tatzeko, kapitalaren premia dugu 
eta akziodunei dibidenduak bana-
tu behar zaie. 
badira beste banku batzuk irabazien 
zati bat zeregin sozialetara bide-
ratzen dutenak…
Bai, baina, hori hala izan arren 
ere, akaso, irabaziak armagintza 
enpresak finantzatzetik atera 
dituzte edo beste inbertsio ez 
etikoetatik. Guk egiten dugun 
guztia, ingurumena errespetatuz, 
modu etikoan, zintzo jokatuz eta 
gizartearendako kaltegarriak 
izan daitezkeen ekimenak ez 
babestuz egiten dugu. 

banka edo kutxa ohikoek zela ikus-
ten zaituzte?
Ez dakit zer esan, baina argi dago 
gure ekarpena balio bereizia dela, 
beste inork eskain ez dezakeena. 
Interes tipoetan gu baino erakar-
garriagoak eta lehiakorragoak 
izan daitezke, baina etikari buruz 
badihardugu ez. Gurera etorri 
dira hainbat bezero, diru asko-
rekin, beste banku batzuek askoz 
ere errentagarritasun ekonomiko 
handiagoa eskaintzen zietenak. 
Balioak eta etika lehenesten dituz-
te eta horren aurrean ezin dute 
lehiatu beste bankuek. 
Aldaketa beharrezkoa da, hor-
taz?
Erabat premiazkoa eta egin behar 
da lehenbailehen; orain hobeto 
gero baino. Munduan daude 

milioika pertsona eredua aldatzea 
behar dutenak. Hau ez da jasan-
garria. Planeta suntsituta dago. 
Milioika pertsona pobrezia era-
batekoan… Eredua zaharkituta 
dago eta etorkizuna kontzientziaz 
eta kooperazioaz eraiki behar da. 
Lehiakortasunetik kooperaziora 
pasatu behar gara. Ekonomia 
ezin dezake merkatuak arautu; 
geuk, pertsonok, erabaki zintzo, 
etiko eta justuekin, arautu behar 
dugu merkatua. Aldaketarako 
konpromisoa da paradigma berria 
eta funtzionatzen du. Aldaketa 
abian da. Ez dakit noiz izango 
dugun masa kritiko nahikoa alda-
keta erradikala lortzeko, baina 
bidean da, abian da. 
bankaren sektorean lanean ibilia 
zara lehenago ere, ezta?
Bai, 30 urtez aritu naiz. Eta nire 
esperientzia baliatu nahi dut 
proiektu berri honetan. Blog bat 
daukat, nire liburuaren izenburu 
bera duena, eta hor saiatzen naiz 
ekonomiaz jarduten modu erraz 
eta ulergarrian; labur baina sako-
neko pentsamenduak azaleratuz. 
Errezeta konkretuak proposatzen 
ditut, praktiko eta egingarriak, 
edozeinendako modukoak, mun-
dua hobera aldatzeko.
diruak, kapitalak ez dauka kon-
tzientziarik?
Kontzientzia pertsonok dugu eta 
aldaketa geure esku dago. Hiri-
tarrok badugu boterea gauzak 
aldatzeko, batzuetan ohartu ez 
arren. Gizarte zibilak erabaki 
kontzienteak hartzen dituenean, 
kontsumitzeko orduan kontzien-
teki erabakitzen duenean, botoa 
ematerakoan baino botere han-
diagoa dauka. Sarritan, bankuak 
kritikatzen digu, baina, gero, han 
ditugu gure aurrezkiak, hara 
goaz diru eske. Ez kritikatu, egin, 
eragin, hartu erabaki kontzien-
teak. Aldaketarako beldurra edo 
erresistentzia gainditu behar 
dugu.
Finantza sektorea hankaz gora dago, 
hiritarren zergekin bankuak diruz
-lagundu behar dugu... Zuena bide-
ragarriagoa da?
Bai. Jendea suminduta dago, 
lotsagarria da, baina haserre 
egotetik erabakiak hartzera iga-
ro beharra dago. "Nire diruarekin 
ez" esateko ordua da. Krisiari 
esker, gauza asko alda daitez-
ke. 
Irabaziak bertako proiektuak finan-
tzatzeko darabilkizue, ala kanpoko 
proiektuetarako?
Ez, ez, hemen bertan, gauden 
tokietan, inbertitzen dugu. Gure 
webgunean ikuska daitezke proiek-
tu horiek. Horretaz gain, mikro
-kredituak ere eskaintzen ditugu 
munduko 50 herrialdetan.

Joan Antonio Mele abenduaren 12an Arrasateko Kulturaten izango da, Harreman Debagoieneko bidezko merkataritza dendak antolatutako hitzaldian.  |  goiEna

Joan antonio Mele | Triodos bank-eko zuzendariordea

"beste banka bat posible, bideragarri 
eta beharrezkoa dela erakutsi dugu

Triodos bank banku etikoaren gainean dihardu jose antonio melek

harreman bidezko merkataritza dendaren eskutik hitzaldia emango du

"gure bankuko diru 
guztia erabiltzen 
dugu balio sozialeko 
proiektuetan"

"Etorkizuna 
kontzientziaz eta 
kooperazioaz eraiki 
behar da"

"merkatua geuk 
arautu behar dugu 
erabaki zintzo, etiko 
eta justuekin"

"Hiritarrok badugu 
boterea gauzak 
aldatzeko, sarritan 
ez ohartu arren"
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H e r r i a k
arrasatE

mAIAlEN gONZAlEZ  |  arrasaTE

Oraindik urte berrian sartu ez 
garen arren, Oñatin dagoeneko 
hasi dira datorren urteari begira 
lanean. Urteak eman ditu Oña-
tiko Oñatz dantza taldeak Inau-
terietako zapatuan Euskal Herri-
ko bazter ezberdinetako Inauteriak 
kaleratzen. Herritarrekin batera 
Lantzeko Inauteria, Lapurdiko 
jauziak eta sorgin-dantza kalera-
tu izan dituzte.

Urte batzuetako etenaldiaren 
ostean, Inauteri horiek berriro 
antolatzeari ekin zioten. "Berta-
ratu zen jendeak dantzarako gogoa 
zuen, ilusio handiz zetorren. Hori 
ikusita, Oñatik bere Inauteri 
propioa behar zuela argi ikusi 
genuen" adierazi du Maite Iriza-
rrek, Oñatz dantza taldeko 
kideak.

lantalde plurala eta herrikoa
Oñatz dantza taldeko kide, dan-
tzari ohi, musikari eta zenbait 
herritar elkartu, eta martxoan 
hasi ziren lanean. 

Lehenik eta behin, informazio 
bilketa sakona egin dute. Oñati-
ko historian Inauteriek dituzten 
aurrekariak ikertu dituzte. Gerar-
do Elorza historialariaren lagun-
tzarekin hainbat datu jaso ditu-
gu. Horien artean, herrian Inau-
teriek izandako presentzia 
sekula ez dela aipagarria izan. 
Hori dela eta, Euskal Herriko 
Inauteriei buruzko dokumentazioa 
jasotzen hasi ziren. Horretarako, 
Oier Arabaolatzarekin elkarlanean 
aritu dira. Eibartarra euskal 

dantzetan aditua da, eta hainbat 
datu eman dizkie Inauterietako 
jantziei dagokienez. Haren esa-
netan, Euskal Herriko eta Euro-
pako Inauterietan arketipoak 
daude; ezaugarri komun batzuk, 
alegia. Esaterako, neguko jaiak 
izatea, identitatea gordetzea aur-
pegia estalita, dantzarien arropa 
zuriak eta apaingarriak kolore-
tsuak izatea, eta abar.

Jantzi berriak 
Inauteri propioa izanda, jantziak 
ere bereziak eta propioak izango 
dira. Inauterietako ezaugarri 
komun batzuk erabili dituzte 
diseinua definitzeko. Bi jantzi 
berri sortu dituzte: musikarien-
tzako, bata; dantzariendako, bes-
tea.

Dantzariei dagokienez, alkan-
dora eta praka txuriak jantziko 
dituzte. Gainetik oihalezko edo 
artilezko kolore biziak, zurita-
sunari kontrastea egiteko, Inau-
terietako ukitua emanda. Oine-
tan, berriz, zaku oihalarekin 
egindako polainak erabiliko dira, 
koloreekin apainduta. Aurpegia 
estaltzeko eta identitatea gorde-
tzeko, ostera, borladun txapel 
beltzari fleko berde batzuk jarri-
ko dizkiote.

Musikarien jantzia, aldiz, apur 
bat serioagoa dela azpimarratu 
dute. "Prakak, borladun txapela 
eta kapa beltzak jantziko dituzte.  
Hala ere, eta horrenbesteko ilun-
tasun honek Inauteri kutsua har 
dezan, kapak azpitik kolore bizi-
dun oihal bat darama, Inauteri 
kutsurik gal ez dezan".

Bai dantzarien eta baita musi-
karien kasuan ere, emakumezkoek 
eta gizonezkoek jantzi berberak 
izango dituzte. "Gizonezko zein 
emakumezko, guztientzat berdi-
na izango den jantzia egokiena 
izango zela pentsatu genuen", 
adierazi du antolakuntzako Lier-
ni Olmedok.

musika, dantza eta pertsonaiak
Iñaxio Ibarrondo arduratu da 
musika alorra antolatzeaz. 
"Proiektua aurkeztu genion, eta, 
lehenengo momentutik, bere 
laguntza izango genuela adiera-
zi zigun. Hainbat kantu propo-
satu zizkigun eta gure ideietara 
egokien moldatzen zirenak auke-
ratu genituen", adierazi du anto-
lakuntzak. "Aurten kaleratuko 
diren dantza berrien doinuak 
haren aitak, Antonino Ibarron-
dok, 15-20 urte bitartean sortu-
takoak dira. Doinu hauek Oña-
tiko Inauterien sinbolo identi-
tario bihurtzeko helburuarekin 
aukeratu dira: Kale Zarra, Bixa-
mona, Ume haundiak, Gure 
Artzaia...".

Bestalde, euskal dantza ezber-
dinetako urratsak jaso eta bate-
koak eta bestekoak uztartuz, 
dantza berriak sortu dira aur-
tengo. Pertsonaia berriak ere 
badira. Hain zuzen, Oñatiko kon-
dea eta kondesa gehituko dira 
aurten. Herrian urte askoan izan 
duten nagusitasunaren eta harro-
keriaren erakusle izango dira. 
Hala ere, egunaren bukaerarako 
rolak aldatu egingo dira eta herri-
tarrak izango dira beraiek men-
pe hartuko dituztenak.

Inauteriak, 'made in' Oñati
inauterietako lantaldeak, oñatz dantza taldeak eta herriko musikariek antolatu dute

jantzi, doinu, dantza eta pertsonaia berriak, herriko inauteri propioak egiteko asmoz

Oñatiko Inauteri propioa lantaldeko kideetako batzuk, proiektuaren aurkezpenean.  |   aranTzazu EzkibEl

Jantziak egiteko, 
birziklatutako oihalak erabili 
nahi izan dituzte. Horrela, 
etxean dauden trapu eta ehun 
zaharrei erabilera emango 
zaie, edozeinek izan baititzake 
eskura alkandora edota 
gortina zaharrak, 
inauterietarako jantzi 
aproposak egiteko. Oihal 
nobleen erabilpenari ere 
berebiziko garrantzia eman 
nahi diote.

Bai musikarien, eta baita 
dantzarien jantzien diseinuan 
eta konfekzioan, Lezuri 
Ormazabalek, Itziar Arkauzek 
eta Mirari Sagarzazuk hartu 
dute parte. Diseinatutako jantzi bat.  |   a.E.

Birziklapena bultzatuz
Esanak

"Herritarrek 
duten ilusio eta 
gogoa ikusteak 
gure lana 
errazten du"

M a i t e  i r i z a r   |  A N T o l A k U N T Z A

"birziklatutako 
oihalekin 
inauterietako 
jantzi 
aproposak egin 
daitezke"

l i e r n i  o l M e D o   |   A N T o l A k U N T Z A
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Garun-paralisia daukan Naiara Agredaren aldeko 
elkartasun kontzertua hilaren 26an gaztetxean
Garun-paralisia daukan Naiara Agreda 8 urteko neskatila arrasa-
tearrari laguntzeko elkartasun kontzertua antolatu dute abenduaren 
26rako. Sarreran batutako diru guztia Naiarari laguntzeko izango 
da. Gaixotasunak eragiten dizkion beharrak ase eta haren bizitza 
eramangarriagoa izan dadin etxean obrak egin behar dituzte. Kon-
tzertua gaztetxean izango da, 22:00etan hasita, sarrerak 5 eurotan 
salduko dira eta honako talde hauek joko dute: Arkada Social, Rat
-zinger, Des-Kontrol eta Screamers & Sinners. 

Ibai-Artek denetariko produktuz osatutako 
Gabonetako 100 saski zozketatuko ditu hil osoan
Urtero moduan, Ibai-Artek kanpaina berezia antolatu du Gabone-
tarako. Saltokiak argiztatzen hasi dira dagoeneko, Gabonetako 
argidun bola eta errezelekin. Gainera, Ibai-Arte txartela erabiltzen 
duten bezeroen fideltasuna saritzeko, hil osoan zehar 100 otzara 
zozketatuko dituzte, denetariko produktuekin; hilaren 21ean 
banatuko dituzte, Herriko Plazan (13:30). Gainera, edozein eros-
keta egiten duten Ibai-Arteko bezeroen artean Errege Egunerako 
loteria txartelak oparituko dituzte; 66.828 da aurtengo zenbakia.

Euskara bultzatu, elkarlana 
eta modu berriak oinarri

Z.v.d.m. /J.b.  |  arrasaTE

Aspaldikoa da Arrasateko Uda-
laren eta euskalgintzako eragileen 
arteko harremana. Duela urte-
bete, baina, lan modu berriak 
zehazteko asmoz hasi ziren proiek-
tuari forma ematen. Bada, aste-
lehenean, Euskararen Eguna 
aitzakia hartuta, izaera ofiziala 
hartu zuen ekimenak; Arrasate-
ko Euskara Planaren elkarlan 
hitzarmena zinpetu zuten. 

Jende ugarik hartu zuen par-
te Kulturateko areto nagusian 
egindako ekitaldian. Mahaian 
egon ziren Oskar Elizburu Kon-
tseiluko lehendakaria, Inazio 
Azkarragaurizar alkatea eta Eñaut 
Muxika, AEDko lehendakaria. 
Elkarlan hitzarmeneko kide dira 
AED, Arizmendi Ikastola, Arra-
sate Herri Eskola, Arrasate Ins-
titutua, Arrasateko Udala, Deba-
goieneko AEK euskaltegia, EHE 
elkartea, Ekin Emakumeak, Emun, 
Goiena Komunikazio Taldea, Mon-
dragon Goi Eskola Politeknikoa 
eta Txatxilipurdi.   

Eraginkortasuna helburu 
Eraginkortasuna da hitzarmena-
ren helburu nagusia: "Euskara 
biziberritzeko ahaleginei ahalik 

eta etekin handiena ateratzea; 
legealdi-etenak saihestuz eta 
indarrak, jarduerak eta proiektuak 
lerrokatuz".

Inazio Azkarragaurizar alka-
teak adierazi zuenez, hitzarmena 
"hausnartzeko, eztabaidatzeko 
eta proposamenak egiteko tokia" 
izango da: "Sinatzen duten era-
kundeen proposamenak aintzat 
hartuko ditu Udalak bere ekintza 
planak egiten dituenean".

"zutabe on bat izan daiteke"
Oskar Elizburu  Kontseiluko lehen-
dakariak gogora ekarri zuen Arra-
sateko euskalgintzako eragileen 
eta Udalaren arteko harremana 
ez dela gauza berria. Izan ere, 
Elizburuk uste du herri ekime-
netik eta administraziotik, bietik, 
egin behar dela lan: "Langintza 
hori eraginkorra izatea nahi bal-
din badugu, norabide argian jarri 
beharko genuke; hau da, jendea 
euskararen mundura erakartzeko, 
euskarari prestigioa emateko eta, 
azkenik, eroso eta gustura erabil-
tzeko norabidean". 

Era berean, Elizburuk gaine-
ratu zuen ideiak partekatzea 
garrantzitsua dela, baina baita 
erabakiak ere: "Hitzarmen hone-
kin erabakitzeko ahalmenaren 
zati bat ematen zaio euskalgin-
tzari eta lehen aldia da hori egi-
ten dena. Hau da, euskalgintzaren 

eta administrazioaren arteko 
lehen harrietako bat da. Zutabe 
on bat izan daiteke gauzak, agian, 
lehen baino egokiago egiteko". 

Amaitzeko, Elizburuk dei egin 
zien herritarrei euskarekin bat 
egin dezaten: "Euskaraz bizitze-
ko nahi horretan sar gaitezen 
guztiok, ea lortzen dugun gero 
eta herritar gehiago izatea, eus-
karaz bizitzea gero eta ohikoagoa 
izan dadin". 

Euskaraz bizi ez direnak erakarri
Bestalde, Eñaut Muxika AEDko 
lehendakariak adierazi zuen 
beharrei erantzuna emateko era-
kunde ezberdinak elkartu izana 
pozgarria dela: "Egia da orain 
arte lan sakona eta mardula egin 
dela, baina behar bat egoten 
jarraitzen du, eta hitzarmena da 
horren erakusgarri". 

Muxikak gaineratu zuen sina-
tzaileen nahia Arrasate euskal 
hiztunez betetzea dela, eta eus-
karaz bizi ez den jendea erakarri 
beharra azpimarratu zuen. Eus-
kalgintzatik hori lortzeko indarra 
egiten jarraituko dutela berretsi 
zuen AEDko lehendakariak. 

Berbaldien ostean, bertsoa 
osatu zuten sinatzaileek; horra 
leloa: Euskararen Eguna esnatu 
da abenduko astelehen, paper batean 
islatzeko gure izan eta izen. Jarraian 
zinpetu hitzarmena. 

Euskara planaren elkarlan hitzarmena sinatu zuten 

Euskalgintzak erabakitzeko ahalmena izango du  

Euskara Planaren elkarlan hitzarmenaren sinatzaileak, astelehenean Kulturaten egindako ekitaldian.  |   zuriñE vElEz DE mEnDizabal

JOkIN bErEZIArtUA  |  arrasaTE

Jaiotzez bilbotarra izan arren,  
Anton del Campok 50 urte bai-
no gehiago daramatza Arrasaten 
bizi izaten (Bilbo, 1944). Arra-
sate Zientzia Elkarteko bazkide 
da eta atzo Kulturaten izan zen 
Arrasateko iragana astintzen 
hitzaldi zikloaren barruan hiru-
garren saioa eskaintzen: El cie-
lo desde Mondragón. 
Noiztik erakarri zaitu astrono-
miak?
Oso gaztetatik. Batxilergoan 
hasi nintzen zeruaz interesatzen, 
eta orain erretiratuta nagoenez, 
askoz denbora luzeagoa daukat 
nire betiko zaletasun horri berri-
ro ere heltzeko. Gaztetatik sor-
tu zitzaidan ikusmin horrek 
zerua gutxi gorabehera ulertze-
ra eraman nau, eta, behin astroak 
ulertzen hasten zarenean, gehia-
go jakin gura duzu. 
El cielo desde Mondragón izan 
da hitzaldiaren izenburua. Zer da, 
bi hitzetan, azaldu duzuna?
Planteamendu orokorra izan 
da Arrasatetik ikusten den 
zerua. Gero, hitzaldia lau zati-
tan banatu dut: lehenengoan, 
Arrasatetik –eta edozein toki-
tatik– ikusten diren astroen 
tamaina eta haiekiko dagoen 
distantzia aztertu dugu; hori 
bai, zenbaki larregi erabili barik. 
Bigarren zatian, atzera egin 
dugu historian; hau da, gure 
arbasoek zeruari nola begiratzen 
zioten jakin gura izan dugu. 
Lehen euskal egutegien gainean 
egin dugu berba, besteak beste. 
Esan beharra dago egun kon-
tserbatzen direnak harrizkoak 
direla; ilargiaren araberako 
egutegiak dira. 

Horren ostean, aurtengo 
abuztuan gertatu behar zuen 
fenomeno hura, Marte ilargia 
bezain handi ikusiko zela zio-
tena, zergatik gertatu ez zen 
azaldu dugu.  
Hiru multzo horiez gain, Arrasa-
teko parrokian ere egin duzu gel-
dialdia. 
Hala da. Joko bat eginez azaldu 
diogu entzuleari zertan datzan 
ikuskizun hori. Arrasateko 
parrokian bertan, San Juan 
egunean, eguzkiaren argiak 

San Juan Bataiatzailea argitzen 
du 20:00etan puntuan –ordu 
ofiziala–. Eguzkiaren kokapen 
zehatzak ahalbidetzen du feno-
meno hori, eta urtero gertatzen 
da. Baina ez  da Arrasaten baka-
rrik gertatzen, beste hainbat 
lekutan gertatzen da, batez ere 
eliza erromanikoetan. Horrek 
erakusten digu gure arbasoek 
aspalditik zerura begiratzeko 
ohitura zutela. 
Hasiera baten, behintzat, ez diru-
di gaia ulertzeko erraza denik...
Hitzaldia modu ulerterrazean 
ematen saiatu naiz. Gure artean 
esaten dugun moduan, letreta-
koak direnendako moduko 
hitzaldia prestatu dut, zenbaki 
eta ariketa matematiko larregi 
planteatu barik. 

anton del Campo | Astronomia-zalea

"Eguzkiaren kokapenak 
San Juan bataiatzailea 
argitzen du urtean behin"

Anton Del Campo.  |   j.b.

arrasate zientzia Elkarteak antolatuta, zerua 
izan zuen hizpide atzo Del Campok kulturaten

Espero ez zen 
arrakasta

Antolatzaileak oso pozik 
daude hitzaldi zikloak 
orain arte izan duen 
harrerarekin: "Ez genuen 
horrenbeste jende espero, 
jendeak zutik geratu behar 
izan du. Asko eskertzen 
dugu jakin-min hori", dio 
Arantza Otaduik. 
Hurrengo hizlaria Jose 
Mari Velez de Mendizabal 
izango da; Miguel de 
Madinabeitiaren gainean 
egingo du berba. Hilaren 
11n, Kulturaten (19:00). 

Olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50
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Urte amaieran sartuta, herri-
ko txikitxoenak Olentzeroren 
zain daude dagoeneko. Hala 
ere, abenduan sartzearekin 
batera, San Nikolas bertan 
dago; eta, nola ez, urteroko 
boloa. Tradizioari jarraituz, 
baserritar jantzia prestatu, 
etxean dagoen poltsarik han-
diena poltsikoan sartu eta 
San Nikolas, triskilistras... 
lukainka, txorizo... doinupean, 
abenduaren 6an, eguena, Herri-
ko Plazan izango da boloa. 
Euria eginez gero, Uarkapen 
elkartuko dira, hamabietan.

Urtero moduan, 
badatoz San Nikolas 
eguna eta boloa

Besaide Mendi Elkarteak jaki-
narazi duenez, gaur egun 
dagoen zuzendaritza batzor-
deak urte honen amaieran 
bukatuko du lau urteko agin-
taldia. Bada, elkarteak anto-
latzen dituen ekintzak bide-
ratzeko dagoen lantaldea 
lanean jarraitzeko gogoz dagoe-
la azpimarratu nahi izan dute. 
Hala ere, zuzendaritza batzor-
de erdia berritzea beharrezko 
ikusten dute, ideia berriekin 
batera elkarteak aurrera egi-
teko eta lanean jarraitzeko, 
besteak beste. 

Besaide MEk 
zuzendaritza batzorde 
berria eratuko du

mAIAlEN gONZAlEZ  |  arrasaTE

Elkartearen sorreratik urtero
-urtero antolatu den ikastaroa da 
talogintza tailerra. Historian zehar 
emakumeek izan dituzten funtzioak 
eta ardurak kaleratu eta prestigioa 
eta erabilera ematea da elkartea-
ren helburuetako bat. Bada, asmo 
horri eutsiz, aurten ere talogintza 
ikastaroa antolatu dute.
Elkarteak antolatutako ekintzei 
dagokienez, klasiko bihurtu da talo-
gintza ikastaroa.
Bai, eta luzaroan izan bedi! Aspal-
di ez genuen herri osoari zuzen-
duta antolatzen. Euskaldunon 
elikaduran eta ohituretan zere-
san handia izan duen jaki bat 
izanik, polita da tartetxo bat 
eskaintzea. Alde batetik, berres-
kuratu, taloa egiteko prozesua 
ikasita; ondoren, kaleratu, talo 
postuak jarrita; eta, azkenik, 
zabaldu, ikastaroak eta tailerrak 
bideratuta.
beraz, behin ikastaroa amaituta, 
postua jartzeko asmoa ere badu-
zue?
Santamasak ate joka ditugula
-eta, aukera ezin hobea da talo-

gintzan trebatzeko eta, horren 
ostean, Santamasetan jarriko 
dugun talo postuan parte hartze-
ko. Horrela, talogintzan treba-
tzearekin batera, herritarrek 
herriko jaiak ezagutu eta horie-
tan parte hartzea nahi dugu.

Zer landuko da ikastaroan?
Praktika ororekin gertatzen den 
moduan, honetan ere aurrez azal-
pen teoriko bat jasotzea beha-
rrezkoa da. Horrela, Marije Isas-
mendik, Maite Uribarrenek eta 
nik neuk azalpen teoriko labur 
bat emango dugu: artoaren eta 
taloaren historia laburra, taloa 
nola egiten den, zein material 
behar diren edota zein presentzia 
izan duen euskal jendartean. 
Behin teoria ikasita, nork bere 
taloa egingo du, eta, bukatzeko, 
nola ez, dastatzeko ordua heldu-
ko da. Laguneko bost euro izan-
go dira, materialaren kudeake-
tarako.
gustura zaudete jendearen harre-
rarekin?
Normalean, 10-15 bat lagun elkar-
tzen gara. Santamasez gain, herri-
ko auzoetako jai batzuetan ere 
jartzen dugu postua, eta ikastaroan 
parte hartutako batzuk animatzen 
dira laguntzera.
Eragile berri baten bila ari zarete. 
Zer behar da hautagai aproposa 
izateko?
Arlo sozialarekin sentibera izatea 
ezinbestekoa da. Izan ere, asko-
tariko errealitate eta bizipenak 
ezagutu eta horiekin lan egin 
behar da. Asko ikasten da, eta 
polita da herritarrendako zerbitzu 
bat ematen ari garela ikustea. 
Betiere, emakumearen ikuspun-
tutik abiatuta, beste hainbat gai 
jorratzen ditugu, hala nola etor-
kinak, hezkuntza, aisialdia, kul-
tura eta euskalgintza. Horrez gain, 
administrazio zein kudeaketa 
lanetan ere iaioa izan behar da.

Tamara Perez, talogintza ikastaroko materialarekin eta kartelarekin.  |   m.g.

tamara perez | Ekin Emakumeak elkarteko eragilea

"Taloa jateaz gain, polita da 
historia eta prozesua ezagutzea"  

abenduaren 15ean, zapatua, goizeko hamarretatik aurrera

orain arteko parte hartzearekin gustura, bide beretik jarraitu nahi dute

"santamasak gertu 
ditugula, aukera 
paregabea da taloak 
egiten ikasteko"

www.fincasdonosti.com

aurreztu
gastuetan

eska iezaiguzu ikerketa 
bat konpromezurik gabe!

% 50
Jarri zure komunitatea 
eskurik onenetan
Espezialistak gara
Zure komunitatearentzako onena
eguneko 24 orduetan, urteko 365 egunetan

- Jabekideen komunitateen kudeaketa integrala

- Bulego-eraikinen kudeaketa integrala

- Garaje-solairuen kudeaketa integrala

- Atzeratutako kuotak kobratzeko kudeaketa

- Alokairuen kudeaketa

- Eraikinen ikuskapen teknikoak: EIT

- Garbiketa-zerbitzuak

- Mantentze-lanak eta konponketa zerbitzua eguneko 24 orduetan.

- Bulegoa irekita eguneko 24 orduetan
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Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.
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Udaleko Gazteria Zerbitzuak dei egiten die DBHko 3. 
eta 4. mailetako ikasleei Kabalgatan parte hartzeko
Urtarrilaren 5erako, zapatua, Errege Kabalgata antolatuko du 
Udalak, ohi bezala. Bada, Kabalgatarako suziri-eramaileak, 
baserritarrak, soldaduak… behar dituztela eta, dei egiten diete 
Gazteria Zerbitzutik DBHko 3. eta 4. mailetako ikasleei parte har 
dezaten. Interesatuek ekorta@bergara.net helbidera idatz deza-
kete, edo kultura etxeko 943 77 91 60 telefono zenbakira deitu. 
Gazteria Zerbitzutik azaldu dutenez, abendu bukaerarako batza-
rra deituko dute Kabalgata antolatzeko.

Osoko bilkuren aretoan egin zuen batzarra Talde Iraunkorrak zapatuan.  |   goiEna

mONIkA bElAstEgI  |  bErgara

Urtea bukatzear dagoela, 2010-2020 
epealdiko Plan Estrategikoaren 
jarraipen lanak egiteko Herrita-
rren Talde Iraunkorra bildu nahi 
izan du Udal Gobernuak. Horre-
tarako batzarra deitu zuen aurre-
ko zapaturako, abenduaren 1ean, 
alde batetik, aurtengo helburuen 
betetze maila aztertzeko eta balo-
ratzeko; eta bestetik, datorren 
urterako ildo nagusiak zehazten 
laguntzeko. 

Herritarren ekarpenak 
Osoko bilkuren aretoan egin zuten 
batzarra eta Talde Iraunkorreko 
15 kide elkartu ziren. Elhuyar 
aholkularitza taldeak bideratu-
tako lau orduko lan-saioan, hain-
bat ondorio atera zituzten, ondo-
ren, datorren urteko Kudeaketa 
Plana egiteko kontuan hartuko 

direnak. Ekimen horren bitartez, 
herritarren ekarpenak egunero-
ko kudeaketan kontuan hartzen 
direla bermatu nahi du Udal 
Gobernuak. 

aurrekoaren jarraipena 
Bergara 2010-2012 Plan Estrate-
gikoa txostena herritarren parte
-hartze zabalarekin osatu zen 
aurreko agintaldiaren bukaeran. 
Gero, 2011n, oraingo Udal Gober-
nu taldeak bere agintaldira eka-
rri nahi izan zuen plan hori eta 
beste parte-hartze prozesu bat 
ireki zuen 2011ko udazkenean, 
planeko ekintzak zehazteko 
asmoz. 

Azken horren ondorioak iaz-
ko azkeneko osoko bilkuran aur-
keztu zituzten herritarrek. 

2012. urtea hastearekin bate-
ra herritarrekin osatutako Plan 

Estrategikoa udal langileei aur-
keztu zitzaien, eta, hura osatzeko 
gonbita egiteaz gain, bertan eza-
rritako helburuak gauzatzeko 
2012ko Kudeaketa Plana egiteko 
eskatu zitzaien.

Udal Gobernutik azpimarra-
tu dutenez, lehendabiziko aldia 
da Bergaran herritarren parte
-hartzearekin Plan Estrategiko 
bat egin dela, eta, "egoera eko-
nomikoak hainbat proiektu egi-
tea galaraz dezakeen arren, 
badira beste hainbat, antolaketa 
ingurukoak bereziki, aurrekon-
turik barik egin daitezkee-
nak". 

Hori horrela izanik, Udal 
Gobernuaren nahia da "krisiak 
planean eragin ditzakeen ondo-
rioak ahal den heinean leuntzea 
eta bideragarriak diren proiektuak 
bultzatzea".

Plan Estrategikoaren gaineko 
bilera egin du Talde Iraunkorrak
zapatuan batu ziren, 15 lagun, alde batetik, aurtengo betetze maila 
baloratzeko eta, bestetik, 2013ko ildo nagusiak zehazten laguntzeko

m.b.  |  bErgara

Iker Gomez dantzari, koreogra-
fo eta bideo-errealizadoreak La 
danza del cisne, 2010ean sortu 
zuen proposamena, erakutsiko 
du domekan, hilak 9, 19:30ean, 
Zabalotegi aretoan.

Eibartarrak Txaikovskiren 
obra hori hartu du abiapuntu-
tzat, eta haren inguruan bere 
unibertso askea eraiki du. Pie-
za eszeniko horretan, gaur 
egungo kodean berrantzezten 
du balleteko hegazti preziatue-
na, horrenbeste formatu eta 

espresio modutan erabilitako 
hegazti preziatuena.

Hiru antzezle, arkitektura 
eta bideoaren integrazioa ekin-
tzan, gaur egungo dantza, antzez-
pen fisikoa, musika zuzenean, 
testua, aktibismo existentziala 
eta umore-dosi ekidinezina 
batzen ditu bere baitan Iker 
Gomezen La danza del cisne 
ikuskizunak. 

Emanaldiak ordu eta laurden 
iraungo du, gutxi gorabehera, 
eta sarreraren prezioa 8 euro 
da.

Iker Gomez dantzari eta koreografoak 
'La danza del cisne' egingo du 

Iker Gomez eta Nerea Alberdi, antzezlanean.  |   goiEna
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ArrItxU bArrUsO  |  bErgara

Atez atekoaren kontrako eta 5. 
edukiontziaren aldeko Bergara 
Garbia plataformak alkatearekin 
bilera eskatu berri du, sistema 
berria bertan behera uzteko eska-
tzeko. Plataformako kide Josu 
Leturiarekin hitz egin dugu. 
Hedabideetara bidalitako prentsa 
oharrean diozue Udal gobernua 
atez atekoa inposatzen ari dela. 
Bai. Haserre gaude eta ikusten 
dugu herritar asko ere oso hase-
rre daudela. Sinadura bilketa 

egin genuen eta 4.691 batu geni-
tuen. Kontuan izan behar da azken 
udal hauteskundeetan 11.802 hau-
tesle egon zirela; beraz, argi gera-
tu da hautesleen %40 atez ate-
koaren aurka daudela. Datu 
esanguratsua da eta badirudi 
Udal Gobernuari berdin diola.  
Herri kontsulta exijitzen diozue 
gobernuari. 
Hala da. Askotan eskatzen dugu, 
esaterako Madrilen, euskaldunek 
erabakitzeko eskubidea dugula, 
eta horixe bera defendatzen dute 

gaur egun Udal Gobernuan dau-
denek. Beraz, guk uste dugu geuk 
ere erabakitzeko eskubidea dau-
kagula.  
EAJk osoko bilkura monografikoa 
eskatu du. Zer iruditzen zaizue? 
Oso ideia ona dela uste dugu. 
Azken finean, plataformako kideak 
herritar xumeak gara, eta, asko-
tan, galdu egiten gara lege eta 
protokolo kontuetan. Oposizioko 
alderdi nagusia gure alde izateak 
asko lagunduko digu.  
Alkatearekin bilera eskatu duzue. 
Jaso duzue erantzunik? 
Alkatearekin bildu nahi gara 
gure iritzia azaltzeko eta atez 
atekoa bertan behera uzteko eska-
tzeko. Suposatzen dut laster jaso-
ko dugula erantzuna. 
Protesta ekintzarik egitea aurrei-
kusten duzue? 
Bai. Hori izango da gure hurren-
go pausoa. Sinadura bilketa egin 
genuen eta horiek Udalean aur-
keztu genituen. Orain, gure hel-
burua da atez atekoaren kontra 
dauden herritarrei euren desa-
dostasuna erakusteko aukera 
ematea. Dena dela, oraindik zehaz-
tu gabe dago protesta egiteko 
bide hori zein izango den.
legazpikoa bezalako manifesta-
ziorik egiteko asmorik bai? 
Debagoien mailako manifestazioa 
egitea da asmoa, baina oraindik 
gauza asko daude lotzeko. Herri 
gehienetan daude atez atekoaren 
kontrako plataformak eta guztiok 
ados ipini beharko dugu, herria 
eta eguna adosteko. Dena lotuta 
dagoenean, hedabideen bitartez 
egingo dugu deialdia. 

Josu Leturia, udaletxeko arkupean.  |   arriTxu barruso

"Asmoa litzateke 
debagoien mailako 
manifestazioa 
egitea"

Josu leturia | bergara Garbia plataformako kidea

"Udal hauteskundeetako 
hautesleen %40 atez 
atekoaren kontra daude"
bergara garbia plataformakoak alkatearekin batuko 
dira atez atekoa bertan behera uzteko eskatzeko  

A.b.  |  bErgara

Duela pare bat aste Udalak 
egindako deialdiak izandako 
arrakasta ikusita, Gabonetako 
apaingarriak egiteko bigarren 
tailerra egingo dute egubakoi-
tzean, hilak 7. Munibe plazan 
egin dute hitzordua, 17:00etatik 
19:00etara. 

Atez atekoaren gaineko 
informazio bulegoaren inaugu-
razio egunean egin zuten lehe-
nengo tailerra eta 80 neska-mu-
tiko inguru gerturatu ziren; 
Udalaren asmoa da oraingoan 
ere beste horrenbeste elkartzea: 
"Poz handia hartu genuen 
horrenbeste ume eta guraso 
gerturatu zirela ikusita. Haiek 
izan ziren tailerra errepikatze-

ko eskatu zutenak. Eurek egin-
dako apaingarriak Gabonetan 
herria apaintzeko erabiliko 
zirela jakiteak ilusio handia 
egin zien txikitxoenei", adiera-
zi du Ingurumen zinegotzi Lei-
re Iruinek. 

Munibe plazara gerturatzen 
direnek, oraingo honetan, ez 
dute ezer eraman beharrik izan-
go. Udaleko ordezkariak harri-
tuta daude azken asteetan jaso 
duten material mordoarekin: 
"CDekin, kafe-makinetako eda-
lontziekin eta plastikozko eda-
lontziekin egiten ditugu apain-
garriak, eta izugarria izan da 
jatetxeek eta hainbat enpresak 
erakutsi dute inplikazioa. Mate-
rial pila bat jaso dugu".

Gabonetako apaingarriak egiteko 
tailerra egubakoitzean Muniben

Idazle erromantikoak has 
daitezke boligrafoa hartu eta 
gutuna idazten. Abian da Jar-
dun Euskara Elkarteak anto-
latutako Amodiozko Gutunen 
Lehiaketa. Aurtengo 21. edizioa 
izango da.

1998an edo lehenago jaio-
tako guztiek parte hartu ahal 
izango dute lehiaketan eta 
gutunak DIN A-4 formatuko 
orrietan aurkeztu beharko 
dira, eskuz edo ordenagailuz 
idatzita. Jardunek kultura 
etxean duen bulegora bidali 
behar dira lanak –Errotalde 
jauregia z/g, 20570 Bergara– 
edo amodiozkogutunak@eus-
kalerria.org helbidera. 

Jardunen 21. 
Amodiozko Gutunen 
Lehiaketa abian da 

Hurrengo egubakoitzean, 
abenduak 12, Harrera Elkar-
tearen aurkezpen ekitaldia 
egingo dute Irizar jauregiko 
hirugarren solairuan. Harre-
ra Elkarteko ordezkarien 
hitzetan, "euskal preso eta 
iheslariak etxeratzean, duin-
tasunez bizi ahal izatea du 
helburu elkarte honek, horre-
tarako elkartasuna oinarri 
duelarik". 

Aurkezpen ekitaldia 19:00e-
tan izango da eta ondoren 
luncha egongo da Artatse 
elkartean. Harrerako kideek 
herritar guztiak gonbidatu 
nahi dituzte Irizar jauregian 
egingo den ekitaldira. 

Harrera Elkartea 
aurkeztuko dute 
abenduaren 12an
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Gaur, abenduak 5, da azken 
eguna osasun zentroak Uda-
leko Kirol Zerbitzuekin bate-
ra antolatu dituen Tipi-tapa 
ibilbide gidatuetan izena ema-
teko. Distantzia askotariko 
ibilbideak dira, adineko per-
tsona sedentarioendako. Aben-
duaren 10an, 12an eta 14an 
egingo dituzte, herriko plaza-
tik abiatuta. 

Turismo Bulegoak antolatuta, 
bisita gidatu bereziak egingo 
dituzte asteburu honetan. Egue-
nean, zapatuan eta domekan, 
Unibertsitatea eta Mikel Goiain-
geruaren parrokia bisitatuko 
dituzte, eta egubakoitzean, parro-
kia bakarrik. Edozein zalantza 
argitzeko edo irteeretan izena 
emateko, hau da Turismo Bule-
goko zenbakia: 943 78 34 53.

Unibertsitatea eta 
parrokia ikusteko bisita 
gidatuak asteburuan 

'Tipi-tapa' ibilbide 
gidatuetan izena 
emateko azken eguna

Bihartik domekara bitartean, 
Zubikoa kiroldegian ez da ige-
riketa ikastarorik egongo, ezta 
bestelako ur ekintzarik ere. 
Horrez gain, ordutegi berezia 
izango du Zubikoak datozen 
lau egunetan. Horrela, 6an, 
8an eta 9an, jaiegunetako ordu-
tegia izango du (09:00etatik 
13:30ra) eta 7an, egubakoitza, 
ohiko ordutegia. 

Igeriketa ikastarorik 
ez da egongo bihartik 
domekara Zubikoan

O.E.  |  oñaTi

Nazioarteko Lege Soziologia-
ko Institutuan zer ikasten den 
eta nolako eskaintza eta balia-
bideak dituen erakusketo, 
bisita gidatu berezi bat egingo 
dute hilaren 11n, martitzena. 
Instalazioak ikusi, liburutegia 
bisitatu... eta edozein zalantza 
argitu edo informazioa eska-
tzeko bisita izango da. Intere-
satuta dauden guztiak daude 
gonbidatuta. Egunean bertan, 
gainera, Tasmaniako kultura 
genozidioari buruz hitz egin-
go du Angela Melvillek, Ins-
titutuko zuzendariak.

oñatiko Udalaren beka 
1989an hasi zuen bere ibilbidea 
Oñatin dagoen Nazioarteko 
Lege Soziologia Institutuak. 
Harrezkero, mundu osoko 400 
ikaslek egin dituzte ikasketak 
hor. Momentu honetan ere, 

11 herrialde ezberdinetako 13 
lagun ari dira, martxora bitar-
tean, nazioarteko masterra 
egiten. 

1994tik hona, Oñatiko ikas-
leak ere izan dira masterra 
egiten, Oñatiko Udalak ikas-
keta horiek egiteko ematen 
duen dirulaguntzari esker. 
Ordutik hona , zazpi oñatiarrek 
eskuratu dute beka masterre-
rako, eta datorren ikasturtean 
ere izango da aukera horre-
tarako. Izan ere, 2013ko irai-
lean hasiko den ikasturterako 
ere emango du beka Oñatiko 
Udalak. Beka hori 3.000 euro-
koa izango da, aurrekoak 
bezala, eta ikasle oñatiarraren 
matrikula ordaintzeko erabi-
liko da.

Institutua ezagutzeko eta 
zalantzak argitzeko, bisita 
egingo dute hilaren 11n, 17:00e-
tan, egoitzan bertan.

Soziologia Institutua 
erakutsiko dute hilaren 11n
masterra egin gura duen oñatiarrarendako beka 
emango du udalak hurrengo ikasturtean ere

Larrañan ez jokatzea 
erabaki dute beteranoek

OIHANA ElOrtZA  |  oñaTi

Beteranoak HFT txapelketan joka-
tzen duten herriko taldeek eraba-
ki dute Larrañako kirolgunean ez 
jokatzea. "Arrazoia da kirolgune 
horrek ez duela hamaikako fut-
bolean jokatzea ahalbidetzen. 
Larrañan jokatzeak esan gura du 
bederatziko futbolean jokatu behar 
dugula, eta guk gurago dugu orain 
arte moduan jarraitu", azaldu 
digute Beteranoak HFTko zuzen-
daritzatik.

11 kontra eta 6 alde 
Joan den astean hartu zuten era-
bakia herriko futbol txapelketan 
parte hartzen duten taldeek. 18 
taldek osatzen dute txapelketa 
hori. Horietatik 17 joan ziren bile-
rara, eta, bozketa egin ostean, 
hauxe izan zen emaitza: 11 talde 
Larrañan jokatzearen kontra azal-
du ziren eta beste sei taldeak, 
berriz, alde. 

Han hartutako erabakia idatzi 
baten jaso zuten astelehenean 
zuzendaritzako kideek, Udalari 
bidaltzeko. "Larrañako obrak hasi 

aurretik egon ginen udal ordez-
kariekin berbetan, eta eskatu 
genien proiektua aldatzeko, hamai-
kako futbolean jokatu ahal izate-
ko. Udalak, baina, erantzun zigun 
hori ez zela posible, Larrañako 
kirolgunearen eremuak berak ez 
duelako dimentsio nahikorik hori 
ahalbidetzeko. Taldeek, hala ere, 
hamaikako futbolean jokatu gura 
dutela adierazi dute, eta erabaki 

dute Larrañan ez jokatzea", dio. 
"Larrañan ez jokatzearen arrazoia 
bakarra da, hamaikako futbolean 
jokatu ezina. Bestela, gustura 
joango ginateke. Badakigu eraba-
ki honek Azkoagainen jokatzeko 
ordutegian eragina izango duela, 
baina erabaki dugu hamaikako 
futbolean jokatzen jarraitzea, ordu-
tegiak okerragoak izan arren", 
gaineratu du.

beteranoetako taldeek diote erabakiaren arrazoia 
dela larrañan ezin dela hamaikako futbolean jokatu

Larraña kirolgunearen obrak aurrera doaz.  |   o.E.

gipuzkoako aldun-
diko bozeramailea 
larraitz ugartek 
1999-2000n egin 
zuen masterra, oña-
tiko udalak eman-
dako bekari esker.
Ze  o r o i t z a p e n 
dituzu?
izugarri gustatu 
zitzaidan irakasleen 
maila, munduko 
bazter guztietakoak ziren. ins-
titutuko baliabide materialak ere 
oso onak zirela gogoan dut. 
liburutegia oso konpletoa da, 
kontaktu asko egin daitezke... 
gainerako ikasleekin partekatu-
tako esperientzia ere zoragarria 
izan zen. mundu oso bat zegoen 
13 laguneko talde hartan; oña-
titik atera barik mundua ezagu-
tzeko modua. Egun, harreman 
handia dut batzuekin.
lagundu dizu ikasturte 

hark?
soziologia juridi-
koan dauden ezta-
baida gaurkotuenak 
bizitzeko aukera 
ematen du, eta hori 
asko da. bestalde, 
masterreko eskola 
guztiak ingelesez 
ziren, eta horrek 
nabarmen hobetu 
zuen nire ingeles 

maila. 
Zergatik animatuko zenuke 
oñatiar bat beka hori eskura-
tzera?
herritar guztiei gomendatze diet 
masterra egitea lege soziologia 
institutuan.nire kasuan, Que-
becera joan nintzen tesinarako 
ikerketa egitera, eta hori ere oso  
aberasgarria izan zen. masterra 
oso erabilgarria egin zitzaidan 
ikerketaren munduan jarraitu 
nituen lauzpabost urteetan.

goiEna

"Edozein herritar animatzen dut 
beka lortu eta masterra egitera"

larraitz UgartE | bEkarEn onuraDun ohia

o.E.

Makina bat guraso, seme-alaba eta herritar elkartu zen astelehenean, 
Euskararen Egunean, udaletxeko arkupeetan, familia giroan euskaraz 
abesteko. Euskararen Eguna ospatzeko antolatutako hitzorduetako izan 
zen hori. Egun osoan, herriko ikasleek elkarrekin jolas egin eta jardun 
zuten, euskaraz. 

Familia
giroan ere
kantuan,
euskaraz
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JOSTAILU BILKETA
SOLIDARIOA

ABENDUAREN 15ean,
Bergarako San Martin plazan

(goizez)

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

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

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

Kalitatezko Euskal Heziketa

mIrArI AltUbE  |  arETxabalETa

Astelehenean egindako ezohiko 
osoko bilkuran zinegotzi kargua 
hartu zuen Bilduko Iñigo Louve-
llik. Jose Luis Martinek irailean 
utzitako hutsunea bete du izatez 
hondarribiarra izan arren azken 
urteotan Aretxabaletan bizi den 
Louvellik, eta Euskara eta Hez-
kuntza batzordeen buru izango 
da. Hainbat erakundetan Udalaren 
ordezkaria izango da; euskaltegian 
eta Goienan, esaterako.

Etxegabetzeak gelditzea 
Udabaltzak, gainera, etxegabetzeen 
gaineko mozioa onartu zuen. 
Etxegabetze guztiak bertan behe-
ra uzteko eta herritarren esku-
bideen defentsa bermatzeko lege-

dia aldatzeko exijitu zuten horren 
bitartez; eta, beste batzuen artean, 
onartu: Udalak kreditu entitatee-
kin duen harremana berrikustea; 
herritarrak informatzea eta arris-
kuan daudenei laguntzeko balia-
bideak jartzea; etxegabetze pro-
zesurik ez bultzatzea; etxegabe-
tzeen aurka lanean ari diren 
gizarte eragileekin elkarlanean 
jardutea; eta subiranotasun poli-
tikoa exijitzea. Etxegabetzerik ez 
leloarekin elkarretaratzea egitea 
ere onartu zuten.

Bestalde, Palestinaren aldeko 
adierazpen instituzionala ere 
onartu zuten, eta eskatu Palesti-
nar herriaren aurka burutzen 
den okupazio ilegalarekin eta 
zapalketarekin bukatzeko.

Iñigo Louvelli da Euskara 
eta Hezkuntza zinegotzia

Iñigo Louvelli, udalbatzako gainerako kideekin, astelehenean.  |   m.a.

Aretxabaleta Abesbatza Bar-
tzelonara doa aste bukaeran, 
hango Orfeo Laudate abesba-
tzak gurera egindako bisita 
itzultzera. Bihar, eguena, 
eskainiko du kontzertua Sant 
Eugeni I Papa elizan.

Euskal kantuak, Gabon 
kantuak –Ator mutil, Oi Bet-
lehen…– eta Kataluniako kan-
tuak eskainiko dituzte, besteak 
beste, eta organoaren lagun-
tza ere izango dute batzuetan. 
Bartzelona ezagutzeko apro-
betxatuko dute abesbatzako 
kideek.

Bartzelonan emango 
du kontzertua 
abesbatzak, bihar

Lo imposible film arrakastatsua 
emango dute Arkupen aste 
bukaera osoan. Bi saio izango 
dira, gainera, egun bakoitzean. 
Hona hitzorduak: abenduaren 
6an, 7an, 8an eta 9an, 19:30ean 
eta 22:00etan; eta 10ean, aste-
l e h e n a ,  1 6 : 0 0 e t a n  e t a 
19:30ean.

Umeek, ostera, Saxana y 
el libro mágico abenturazko 
filma izango dute zapatuan 
eta domekan (18:00). 

Eta zineklubean, hilaren 
13an, Barrura begiratzeko 
leihoak emango dute (19:30).

'Lo imposible' filma 
emango dute aste 
bukaeran Arkupen

m.A.  |  arETxabalETa

EAJko GBBko gizarte gaietako 
arduradun Maite Peña izan zen 
astelehenean Basotxon. 80 bat 
lagun elkartu ziren eta kotiza-
ziopeko pentsioen, kotizazio 
gabekoen eta haien osagarrien 
gainean jardun zuen. Peñak, 
Errenteriako zinegotzi eta Batzar 
Nagusietako Gizarte politiketa-
ko bozeramaile gisa izandako 
esperientzia lagun, erantzun 
zituen erretiratuen galderak. 

Gizarte laguntzen eta Depen-
dentziaren Legearen gainean 
ere jardun zuen eta hiru mota 
aipatu: diru sarrerak bermatze-
ko errenta (Jaurlaritza); diru 
sarrerak bermatzeko laguntza 
(Diputazioa); eta etxebizitza 
ordaintzeko laguntza osagarria 

(Jaurlaritza). Peñak esan zuenez, 
azken bi urteotan laguntza horien 
baldintzak gogortu egin ditu 
Jaurlaritzak. 

adineko gero eta gehiago 
Dependentziaren Legeak interes 
handia sortu zuen. Peñaren esa-
netan, 65 urtetik gorako 127.000 
lagun ditugu Gipuzkoan eta 
2020rako 155.000 izango dira: 
"Guztiok laguntzak beharko 
ditugu denbora luzeagoz". Eta 
gaineratu zuen: "Ezin da krisia-
ren izenean gizarte laguntzarik 
murriztu". Bukatzeko, zera argi-
tu zien: "Beharrezkoa da ditugun 
gizarte azpiegitura eta laguntzei 
eusteko produkzio ekonomikoak 
gora egitea. Eta horretarako 
politikak egitea ezinbestekoa".

Pentsioen gainean jardun zuen EAJko 
Maite Peñak Basotxoko erretiratuekin

Telefonoaren
irabazle Jokin 
Uribetxebarria 

gazTElEkua

24:00etan zu2peien esaldiarekin 
irabazi du Jokin uribetxebarriak 
maitasunezko SMS lehiaketa. 
Bigarrena izan da Beñat Abasolo 
Zenbat musika genero, zenbat 
kantu lelo, nik zugan pentsatuz 
abesten dut egunero esaldiarekin.
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Udal Artxiboko fondo eta doku-
mentuetara jotzeko araudia behin
-behineko onartu zen azaroko 
osoko bilkuran. Eskoriatzarrek, 
udal funtzionarioek, zinegotziek 
eta ikerlariek artxiboan dagoen 
dokumentaziora jotzea du helbu-
ru, pertsonen intimitatea babes-
tuz eta kontserbazioa bermatuz; 
araudi berriak horretarako pro-
zedura zehazten du.

Edurne Iturbe udal idazkariak 
azaldu du Udal Artxibora jotzeko 

araudirik ez zegoela, eta "behar" 
hori ikusi zela. Horrekin batera, 
jakinarazi du ez dela aldaketa 
handirik egongo, eta orain arte 
moduan funtzionatuko duela 
artxiboak; hori bai, eskaria egin 
beharko dute erabiltzaileek.

Araudiak bi motatako doku-
mentuak aurreikusten ditu: bate-
tik, eskuragarritasun librekoak 
daude; hain justu, tramitazioan 
Administrazio Zuzenbidearen 
mende dauden dokumentuak, 
amaitutako prozesuei buruzkoak 

badira, eta Estatuaren segurtasun 
edo defentsari, delituen argiketa 
edo pertsonen intimitateari uki-
tzen ez badiote. Dena dela, per-
tsonen intimitateari eragiten 
dieten datuak badira ere, doku-
mentuaren datatik 50 urteko 
antzinatasuna dutenak, edo titu-
larra hil zenetik 25 urte igaroak 
dituztenak ere arlo horren barruan 
sartzen dira. 

Bestalde, eskuragarritasun 
mugatukoak daude; Administra-
zio Zuzenbidearen mende ez dau-

denak, hala nola lan bileretako 
aktak edo alkatearen korrespon-
dentzia; Estatuaren segurtasun 
eta defentsari, delituen argiketa-
ri edo pertsonen intimitateari 
eragiten dioten datuak dauzkate-
nak, esaterako, salaketa espedien-
teak, udaltzaingoaren txostenak, 
gizarte-zerbitzuetako txostenak 
edo udalerriko biztanleen errolda, 
beste askoren artean. Hirugarre-
nik, pertsonen intimitateari buruz-
ko datuak ez dituzten izaera izen-
dunekoak daude, hala nola obra 
baimenak eta jarduera irekitzeko 
espedienteak.

Erregistro orokorrean
Esan bezala, dokumentuak kon-
tsultatu nahi dituztenek udale-
txeko erregistro orokorrean eska-
bidea aurkeztu beharko dute, eta 
horretan, besteak beste, kontsul-
tatu nahi den dokumentua edo 
behar den informazioa zehaztu 

beharko dute. Hain justu, esku-
ratu gura den dokumentuaren 
deskribapenaz gain, hala bada-
gokio, alegatutako interes legiti-
moa eta interes legitimoa justifi-
katzeko erantsitako dokumentuak 
aurkeztu beharko dituzte. Dena 
dela, talde bakoitzak bere proze-
dura du; hain justu, udal funtzio-
narioek eta zinegotziek, herrita-
rrek eta ikerlariek.

Jendaurrean
Azaroaren 26an Gipuzkoako Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu ostean, 
jendaurrean jarri dute interesatuek 
aztertu eta bidezko iritzitako ale-
gazioak aurkez ditzaten. Urtarri-
laren 4ra arte egongo da horre-
tarako aukera, udal harrera 
zerbitzuan, sarrera erregistroan, 
honako ordutegian: astelehenetik 
egubakoitzera, 10:00etatik 13:30e-
ra, eta eguenetan, 15:00etatik 
17:00etara.

Udal Artxiboa herritarrei 
gerturatzeko araudi berria
hara jotzeko prozedura arautu barik zegoen, eta "behar" hori ikusi du udalak 

m.b.  |  EskoriaTza

Euskararen Egunaren harira, 
Berbalaguna programan izena 
emateko aukera izan zen joan 
den astelehenean Eskoriatzako 
herriko plazan. 15 lagunek ingu-
ruk agertu zuten horretan parte 
hartzeko borondatea; gehienak 
joan den urtean egondakoak dira, 
eta errepikatzeko asmoa dute, 
bakarren bat berria bada ere. 
Izena ematearekin batera bakoi-
tzak ondoen datorkion ordutegia 
ere aipatu zuen. 

Orain, taldeak osatzen hasiko 
dira. Euskara udal teknikari Mari 
Carmen Arrietak nabarmendu 
du askotariko jendeak eman due-
la izena, eta partaide bakoitzaren 
beharretara egokitutako taldeak 
antolatu behar dituela. Horren 
harira, aurreratu digu eguen 
iluntzean pintxo-poteoan dabilen 
taldea irtengo dela aurten ere. 

ikastetxeak eta euskaltegia
Dena dela, taldeak osatu aurretik, 
herriko ikastetxeekin eta udal 
euskaltegiarekin harremanetan 
jarriko dira Euskara Zerbitzukoak, 
euskaldun berri gehiago erakar-
tzeko. Horrekin batera, gogora-
razi digu Berbalaguna egitasmoan 

parte hartzeko interesa dutenek 
hiru bide dituztela izena emate-
ko: kultura etxera joanda, 943 71 
46 88 telefono zenbakira deituta  
edo euskara@eskoriatza.net pos-
ta elektronikora idatzita.

Hirugarrenez jarriko dute 
martxan Berbalaguna izeneko 

egitasmoa Eskoriatzan. Euskara 
ikasten ari direnak edo berba 
egiteko aukerarik ez dutenak 
euskaldunekin elkartzea du hel-
buru, euskaldun berriek euskaraz 
aritzeko aukera izan dezaten. 
Joan den urtean hiru talde sortu 
ziren egitasmo horren bueltan. 

Gertu dute euskararen erabilera 
sustatzen duen 'Berbalaguna' programa
astelehenean plazan jarritako postuan 15 lagunek eman zuten izena

Joan den urteko guraso taldea.   |  mirian biTEri

O h a r r a k

JostailUEn ErakUskEta
Gaur arte dago euskarazko jos-
tailuen erakusketa bisitatzeko 
aukera, kultura etxean, 17:00eta-
tik 19:30era. Hainbat argitaletxek 
merkaturatutako produktuak 
ikusi eta probatu ahal dira han; 
gainera, gaur, mahai-jolasen txa-
pelketa ere egongo da.  

gaztEak, dUrangora
Irteera dute asteburuan gaztele-
kuan; zapatuan Durangoko Azo-

kara joango dira herriko gazteak; 
domekan, ostera, zinema izango 
dute. 

Hitzaldia iBarraUndin
Izaskun Markinezek, Debagoie-
neko Ospitaleko zirujauak, Kolo-
neko kirurgia eta prebentzioa 
berbaldia eskainiko du martitze-
nean, abenduak 11, Ibarraundi 
museoan. Koloneko kirurgiaren 
gaia landuko du, eta, horri lotu-
ta, koloneko minbizia goiz detek-

tatzeko programaren eta duen 
garrantziaren gainean egingo du 
berba Markinezek. 19:00etan hasi-
ko da hitzaldia.

BEgiralEak BEHar dira
Astelehenean, hilak 10, amaitzen 
da aurtengo Gabonetako parke-
rako begiralea izateko deialdia. 
Curriculumak herriko kultura 
etxean edo gazteria@eskoriatza.
net posta elektronikoan aurkeztu 
beharko dira.

m.b.  |  EskoriaTza

Amuskak eta Olazarrek anto-
latuta, bi ikastaro berri egongo 
dira abenduan. Batetik, Gabo-
netako sukaldaritzarena dago; 
hilaren 17an, 18an eta 19an 
egingo dira saioak, 18:00etatik 
20:00etara bitartean, erretiratuen 
etxeko sukaldean. Emakume 
edo erretiratuen elkarteko baz-
kideek 20 euro ordaindu behar-
ko dituzte eta gainerakoek, 
ostera, 25 euro.

Interesatuek abenduaren 
14a baino lehen eman behar 
dute izena, esandako diru kopu-
rua honako kontu korronte 
zenbakian sartuta: 3035 0044 85 

0441021091. Izen-abizenekin 
batera sukaldaritza ikastarora-
ko dela aipatu beharko da.

Formazio ikastaroa
Bigarrenik, formazio ikastaroa 
ere antolatu dute bi elkarteek. 
Elkarlanean lan egitearen aban-
tailez jardungo dute horretan, 
eta, horren harira, parte-har-
tzerako hainbat erreminta 
eskainiko dituzte. Egun bateko 
saioa izango da; hain justu, 
abenduaren 14an, kultura etxean. 
Lau orduko iraupena izango 
du, 16:00etatik 20:00etara. Edo-
zeini dago zuzenduta debalde 
den ikastaroa.

Gabonetako sukaldaritzaren 
gaineko ikastaroa antolatu dute

m.b.  |  EskoriaTza

Abenduaren 17an eta 18an, erai-
kuntzarako txartel profesionala 
(ETP) ateratzeko ikastaroa dago, 
eta zabalik dago horretarako 
izen-ematea. Hilaren 12ra arte 
dago epea, udaletxeko Gizarte 
Zerbitzuetan, 08:30etik 13:30era. 
Izen-ematearekin batera  NAren 
kopia eta argazkia eroan behar-

ko dira, eta matrikula ordaindu. 
Eskoriatzarrendako 20 euro 
izango da eta kanpokoendako, 
30. Gehienez, 15 lagunek parte 
hartu ahal izango dute eta esko-
riatzarrek izango dute lehenta-
suna.

Saioak hilaren 17an eta 18an 
izango dira, 09:00etatik 13:00e-
tara, kultura etxean. 

Eraikuntzarako txartel profesionala 
lortzeko ikastarorako izen-ematea zabalik
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LARREA
TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

M U J I K A
H A R AT E G I A

Berezitasunak: 
Etxean hazitako

zekorrak eta oilaskoak

Kalebarren 1
ANTZUOLA
Tel.:  943 76 64 34

943 78 71 65
639 01 69 69

PATXI 
CASTRO

Era guztietako aulkien 
konponketa

Tapizatu lanak

Zumezko eta kanaberazko 
artikuluen salmenta

Besaulki, mahai, saskiak e.a

G A I L U R  
taberna eta 

gozotegia

Buztinzuri 13 ANTZUOLA 
Tel.: 943 78 70 32

josETxo aranTzabal

Zapatu eguerdian, 12:20an, erori 
zen harria San Josepe auzoko 
errepidera; herri barrura sartzeko 
errepidera, alegia. Orain, geologoek 
lurraren egoera zein den ikertzen 
dihardute. Horregatik, udalak 
adierazi digu, badaezpada, bidea 
itxita egongo dela lur-jausia 
gertatzeko arriskua guztiz 
baztertu arte.

Errepidea
itxita, 
lur-jausi 
arriskuagatik

m.A.   |  anTzuola

Nagore Igartza antzuolarraren 
argazki-lanen erakusketa dago 
Donostiako Lugaritz aretoan 
ikusgai. Azaroaren 22an zabaldu 
zuten. Profunditats, Ezlekuak eta 
Argiak serietatik aukeratutako 
argazkien bildumatxoak osatzen 
du erakusketa. Barneko lurraldea  
bilduma lanaren ostean, arra-
kastaz eta ikusminez dator Igar-
tzaren bilduma berri hau. 

Lan guztiak daude harrema-
netan. Paisaian, begi bistan 
dugunarekin eta ikusten ez dena-
rekin jolas egiten du.

Astelehenetik ostiralera, 
10:00etatik 14:00etara eta 16:00e-

tatik 20:30era bitartean dago 
zabalik erakusketa Donostiako 
Lugaritz aretoan. 

Eskarmentudun artista da 
Arte aplikatuetan graduatua da 
Nagore Igartza. Eta diseinu gra-
fikoan espezialitatea egin du. 
Argazkigintza ikasketak Bartze-
lonan egin zituen.  Argazki proiek-
tu pertsonalak sortzeaz gain, 
komunikazio grafikoan hainbat 
lan egiten ditu enpresa eta era-
kunde ezberdinentzat. Zenbait 
erakusketatan parte hartu du 
eta hainbat sari eta beka jaso 
ditu. Informazio guztia hemen: 
www.nagoreigarza.com.

Igartzaren erretratu sakonak eta 
bakunak Donostian ikusgai 

m.A.  |  anTzuola

Xinkonan, 4-12 urteko umeeek 
egindako eskulanak ikusteko 
aukera dago. Abenduaren 15ean 
eta 16an, Olaranen, 18:30etik 
20:30era bitartean. Bertan, bir-
ziklatutako materialaz eginda-
ko lanak daude; baina baita 
gantxillozkoak ere. "Gantxilloa 
egiten ikasteak eta josten ikas-
teak badu meritua. Guztira, 70 
haur ditut ikastaroan. Eta muti-
lak ere asko dira!", azaldu digu 
Alaitz Jauregik. Aste Santura-
ko ikastarorako epea abendua-
ren 10ean irekiko da. 

ipuina, antzerkia eta musika  
Musika eskolaren Gabonetako 
kontzertua abenduaren 17an 

egingo da. 19:00etan, Torreso-
roan. Abenduaren 22an, aldiz,
Domingo Chincillak helduen-
tzako ipuin kontaketa saioa 
egingo du Torresoroan, 22:00e-
tan. Eta 28an, Maite Frankok 
Gabonetako ipuinak kontatuko 
dizkie txikitxoei, 17:30ean hasi-
ta.Barre egiteko aukera aparta 
ere izango dute Euskarazetamol 
antzezlana ikustera gerturatzen 
direnek hilaren 29an, Torreso-
roan, 22:00etan. 

olentzero eta mari domingi 
Ohi bezala, hilaren 24an, Olen-
tzerok eta Mari Domingik jai-
tsiera egingo dute San Josetik. 
Eta urtarrilaren 3an, jolas par-
kea, eskolako patioan.

Abenduko kultura egitarauak 
Gabon giroa eta usaina dakar

Iaz, Xinkona dendan egindako gaztetxoen lanak.  |   goiEna

mAIdEr ArrEgI  |  anTzuola

Sagasti auzoko bizikleta garbi-
tzeko gunea 20-25 lagunen artean 
egin dute; guztiek bizikletan ibil-
tzeko zaletasuna dute. "Harrera 
ezin hobea eduki du; erabiltzaile 
guztiok zain geunden noiz ireki-
ko", azaldu digu Migel Mari Jau-
regi antzuolarrak. Auzolanean 
hark jardun du beste batzuekin 
batera, eta pozik azaldu da: "Herri 
txikietan beti egon da auzolana, 
eta bultzatu egin behar da; posi-
tiboa da herriarendako".  

arautu ostean zabalik
"Herritarrek eskatutako ekimena 
izan da. Auzolanean egiteko prest 
ote zeuden galdetu genien Udale-
tik, eta eurek egin dute dena. 
Udalak materiala jarri du", azal-
du digu Aritz Saidik, Kirol zine-
gotziak. Behin arautu ostean, 
zabalik dago, edonork erabiltzeko 
prest. "Libre utzi gura dugu, beti 
zabalik; ea errespetatzen den eta 
guztien artean zaintzen dugun". 

Bestalde, esan beharra dago 
hilero bizikleta irteera egin nahi 
dutela, eta jendea animatzeko dei 
egin dute Antzuolako bizikleta-
zaleek. "Nahi duena etor daiteke, 
helburua disfrutatzea da; data 
aurreago zehaztuko dugu".

Sagasti auzoko bizikleta garbitzeko gunean, erabiltzaileak, gustura.  |  maiDEr arrEgi

Bizikletak garbitzeko guneak 
harrera ezin hobea dauka
hasiera batean, behinik behin, guztiz zabalik egongo da, herritarren eskura

migEl mari JaUrEgi
ErabilTzailEa

"Auzolanean eginda, gero emaitza 
ikustea eta gozatzea oso 
aberasgarria da. Garai honetarako, 
gainera, aproposa; izan ere, 
bizikleta zikin duzula ez daukazu 
gasolindegi batera joan beharrik".

aritz saidi 
kirol zinEgoTzia

"Bizikletak eta motorrak 
garbitzeko soilik izango da 
garbigunea. Norberak arduratu 
beharko du uraren pasoa ixteaz 
eta, xaboia erabili gura izanez gero, 
biodegradagarria erabiltzeaz"

O h a r r a k

pilota
Egubakoitzean, Olalde vs Euskal 
Jolas, 20:00etan, frontoian.

arrola
2013rako mendiko federatu txar-
tela Arrolaren bidez egiteko auke-
ra hilaren 10ean Olaranen  duzue, 
19:00etatik aurrera.

FUtBola
Elgoibar vs Antzuola, zapatuan, 
16:30ean, Elgoibarren.
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Udaleko Euskara Zerbitzuak 
hiru euskara ikastaro antolatu 
zituen, iaz bezala: oinarrizko 
edo hastapen ikastaroa, alfa-
betatze-maila lortzekoa eta 
mintzalagunena. Bada, lehena 
izan ezik –ez da jende nahiko-
rik apuntatu–, gainerako biak 
aurrera doaz. 

Bederatzi ikasle, hiru profil
Alfabetatze ikastaroari dago-
kionez, bederatzi ikasle daude 
Jon Azkoaga arrasatearraren 
azalpenen bidez euskara ikasten. 
AEK-ko irakaslearen arabera, 
maila ezberdinak ditu taldean: 
"Euskaldunak diren batzuk 
alfabetatzeko etorri dira eta 

beste batzuk euskaraz ikastera 
datoz. Beste bat, adibidez, eus-
kaldun berria da, ondo egiten 
du euskaraz, baina Aramaioko 
hizkera ez du ulertzen. Hiru 
profil horiek ditut nagusiki". 

Astean lau ordu egiten dute, 
astelehenean bi ordu eta eguaz-
tenean beste bi. Ekain amaie-
rara arte iraungo dute eskolek; 
oraingoz, lau saio egin dituzte: 
"Oso gustura nabil eurekin", 
dio Azkoagak. 

Bestalde, iaz sortu zen min-
tzalagun taldea ere hasi da zapa-
turo elkartzen: "Jarri gara mar-
txan", diote. Euskaldun zaharrek 
euskaldun berriekin egiten dute 
topo eta helburua sinplea da 
oso: euskaraz berba egitea.

Euskara ikastaroak aurrera doaz, 
hastapenekoa izan ezik

Joan den astean osoko bilkuren aretoan eman zuten klasea.  |  jokin bErEziarTua

aizpEa ajuriagErra

Joan den domekan kros mistoa egin zuten Zarautzen. Proba 
arrakastatsua izan zen; izan ere, 700 bat bikotek eman zuten izena. 700 
bikote horien artean, Aramaioko ordezkaritza ere izan zen; herriko lau 
bikotek hartu zuten parte. Adierazi digutenez, ederto ibili ziren: 
"Senitartekoak ere bertan egon ginen, eta gero bazkaltzera joan ginen 
denok elkarrekin. Egun-pasa ederra egin genuen, kirola aitzakia hartuta. 
Ea datorren urterako bikote gehiago animatzen diren!". 

Zarauzko 
kros mistoan 
ere, Aramaioko
ordezkaritza

garazi Eriz

Sastiña beteta
Txikonen saioa
ikusteko

Azaroaren 30erako Orixol elkarteak 
Alex Txikon alpinista lemoaztarra 
gonbidatu zuen Sastiñara, 2011ko 
neguan Gasherbrum I-era egindako 
espedizioa deskribatzen duen Next 
time in Inshallah dokumentalaren 
gainean berba egiteko. 80 bat 
lagunek bete egin zuten aretoa; 
bertaratu zirenek denetariko kezkak 
galdetzeko aukera izan zuten. 

Aramaioko pilota taldeak 
jakinarazi duenez, azaroaren 
25ean Gasteizko Ogeta pilo-
talekuan jokatu ziren Araba-
ko buruz buruko txapelketa-
ko finalak. Bada, albiste poz-
garri batekin etorri ziren 
Gasteiztik; izan ere, Oihan 
Bideburu aramaioarra garai-
le izan zen kadete mailan; 
txapelarekin eta dominarekin 
bueltatu zen. Zorionak! 

Oihan Bideburu, 
Arabako txapeldun 
kadete mailan

Oihan Bideburu.  |   xabiEr hErrarTE

JOkIN bErEZIArtUA  |  aramaio

Euskararen Eguna ez zen ohar-
kabean pasatu Aramaion. Dome-
kan Txirritolak Beste gazta zati 
bat dokumentala ekarri zuen 
kultur etxera. Baina aurten ere 
protagonista nagusiak San Mar-
tin eskolako ikasleak izan dira. 
Urtero gai bat aukeratzen dute; 
oraingoan, euskarazko komikia 
izan da protagonista, goizean zein 
arratsaldean. Ainara Aspiazu 
hernaniarra gonbidatu zuten San 
Martin eskolakoek, tailerraren 
gidari izan zedin. 

Aspiazuk berak klasean ber-
tan azaldu zigun zein zen ekime-
naren helburu nagusia:  "Helbu-
rua da haurrek komikiarekin 
goza dezatela, baina baita euska-
rarekin ere". 

irudimenez jositako istorioak
Ikasleak oso gustura ikusi geni-
tuen, adi-adi lanean: "Oso ondo 
ari dira lanean. Sekulako gogoa 

jartzen diote eta, marraztea euren-
dako arina den ariketa denez, 
ikusten da pozik ari direla. Eta 
ez hori bakarrik: oso istorio poli-
tak asmatzen dituzte". Eguna 
nola antolatu zuten azaldu digu 
Aspiazuk: "Gaur [astelehena] 
eskola ordu guztietan komikia 
lantzen ari dira, modu ezberdi-
netara. Hau da, klase ordu bakoi-
tzean komikiaren arlo ezberdin 
bat lantzen dute". 

atzo, marikalanbre liburutegian
Eskolako ikasle guztiekin egon 
zen Aspiazu: "Ikasle talde bakoi-
tzarekin komikiaren osagai nagu-
siak errepasatu ditugu: pertso-
naien espresioak, biñetak, bun-
builo edo bokadilo motak... Gero, 
proposatu diegu komikia euska-
raz egitea, Euskararen Eguna gai 
moduan hartuta. Ikasle bakoitzak 
komiki tira bat egiten du eta 
baita pertsonaia bat sortu ere".

Bestalde, atzo Irrien Lagunen 
klubeko Marikalanbreren ipuin 
kontaketa izan zen Udal Liburu-
tegian. 09:30ean, 3 eta 7 urte arte-
ko ikasleendako saioa egin zuen 
eta 11:30ean, berriz, 7 eta 12 urte 
artekoendako. Zientziaren gai-
neko sekretuen gainean aritu zen 
Marikalanbre; haurrek izugarri 
gozatu zuten. San Martin eskolako ikasle talde bat komikiak erakusten.  |   jokin bErEziarTua

Euskararen Egunean, komikia eta 
eskolako ikasleak protagonista
atzo, irrien laguneko klubeko marikalanbreren ipuin kontaketa saioa izan zuten 
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ElgEta

Euskal gatazkaren gaia aur-
kezten du Jon Maia bertso-
lariak zuzendutako lanak. 
Hilaren 12an, 21:00etan, eman-
go dute Espaloia kafe antzo-
kian. Dokumentalak giza 
faktoreari garrantzi berezia 
ematen dio. Sarrera 2,50 euro 
da. Batutako dirua ekoizleen-
dako izango da.

Astelehenean, abenduak 10, Gabo-
netako bingoa egingo dute erre-
tiratuek Ozkarbi elkartean. 17:00e-
tan hasiko da saioa. Abenduaren 
12an, berriz, Bergarako Alai abes-
batzak emanaldia egingo du 
antzokian, 17:00etan. Atsedenal-
dian, Gaizka Morales elgetarrak 
dantza saioa egingo du. Sarrera 
doan da.

Datorren astean bingoa 
eta Alai abesbatza 
erretiratuendako

'Gazta zati bat' filma 
kafe antzokian 
abenduaren 12an

Xalbadorpe erretiratuen elkar-
teak gonbidatuta ¿Dónde está 
la pierna del alcalde? delako 
antzezlana egingo dute gaur, 
eguaztena, Oñatiko Ikusi 
Makusi erretiratu taldeko 
kideek. Espaloia kafe antzo-
kian egingo dute ikuskizuna, 
17:30ean hasita. Sarrera doan 
izango da. 

Oñatiko Ikusi Makusi 
taldearen ikuskizuna 
antzokian, 17:30ean

lArrAItZ ZEbErIO  |  ElgETa

Euskararen Eguna, astelehenean, 
ez zen Elgetako Herri Eskolan 
oharkabean pasa. Goizeko lehen 
txirrina jo aurretik, eta egun 
seinalatua zela adierazteko, musi-
ka izan zen nagusi eskolako 
sarreran. Eguerdian, berriz, behe-
ko solairuan elkartu ziren ikas-
tetxeko ikasle eta irakasle guztiak. 

Elkarrekin euskararen zuhaitza 
osatu zuten. Ekitaldiari hasiera 
emateko 5. eta 6. mailetakoek 
hiru bat bertso bota zituzten, eta 
jarraian, gelaz gela, zutabe batean 
marraztutako zuhaitzari hostoak 
ipintzen joan ziren. Hosto bakoi-
tzak lelo bat aldarrikatzen du. 
Hemen irakur daitezkeenak: Guk 
euskaraz; Euskarari bai; Zuk eta 

nik euskaraz orain eta beti; Eus-
kara maitatzen dugu; Elgetan 
euskaraz; Euskal Herrian euska-
raz eginez mundua menperatuko 
dugu; Guk Elgetan euskaraz egi-
ten dugu; eta 365 egunetan ere 
euskararen alde. 

liburuak eta zinema euskaraz 
Arratsaldean ere egon zen eki-
taldirik. Udal Liburutegitik eus-
karazko liburu sorta polita atera 
zuten kalera herritarrek, berezi-
ki haurrek, ikusteko. Ludoteka, 
berriz, haur guztiendako zabaldu 
zuten, eta Basalagunak filma 
eman zuten euskaraz.

Astelehenean, eskolan, euskararen zuhaitza egiten.  |  l.z.

Euskarazko pelikula ludotekan.  |  l.z.

Elgetako umeek 
ere ospatu dute 
Euskararen Eguna
Euskararen zuhaitza osatu dute eskolan, eta 
euskarazko liburuak eta filma izan zituzten

Liburuak plazan.  |  l.z.

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

Pilota txapelketa, azken txanpan
Aste bukaera luzea dugu aurretik, eta pilota txapelketan 
ez da jardunaldirik izango. Domekan hiru norgehiagoka 
jokatuko dira, baina atzeratutako partiduak dira guztiak. 
Finalaurrekoak hilaren 21ean jokatuko dituzte eta finala, 
urtero legez, Urtezahar egunean, eguerdian.

azken emaitzak
mikel ormaetxea-haritz makarro / iraitz bolinaga-koldo Erostarbe 13-22
Jose mari Zubiaurre-iñaki Ugarteburu / Asier morales-fernando Zenitagoia 22-16
luis A. Alkorta-Gorka bolinaga / Jabier bolinaga-iñaki izagirre 22-11
odei Zenitagoia-Andoni Elortza / oxel Erostarbe-Gorka Arizmendiarrieta 22-13
sergio bouzas-Jon irazabal / oxel Erostarbe-Gorka Arizmendiarrieta 22-17
igor irazabal-Enrike Elkoro / iker irazabal-Jabier larrañaga 22-07
odei Zenitagoia-Andoni Elortza / iban retolaza-diego Cantabrana 22-12

dOmekakO partiduak, 10:30ean hasita
Jose mari Zubiaurre-iñaki Ugarteburu / luis A. Alkorta-Gorka bolinaga 
oskar Askasibar-haritz Gallastegi / oskar sarasua-iñaki olaortua 
haritz makarro-mikel ormaetxea / oskar sarasua-iñaki olaortua 

l.Z.  |  ElgETa

Barikuan egin zuten ikasturte-
ko lehenengo saskibaloi saio 
irekia gaztetxoendako, eta hogei 
bat neska-mutikok hartu zuten 
parte; txikiena lehenengo mai-
lakoa, eta nagusienak seigarren 
mailakoak. Azken horiei bere-
ziki zuzenduak saiook denen-
dako daude zabalik, azken hel-
burua Elgetako gaztetxoen 
artean saskibaloiaren praktika 
sustatzea baita. 

Barikuko saioan eta jolasa-
ren bitartez baloia kontrolatze-
ko, oreka mantentzeko eta 
talde lanean aritzeko ariketak 
ipini zituzten praktikan. Gazteak 
gustura ibili ziren, eta gehienei 
motz egin zitzaien ordubeteko 
saskibaloi saioa.

Bigarren ikasturtea 
Aurreko ikasturtean abiarazi 
zuten ekimena Elgetako Udalak 
eta Bergara Kirol Elkarteak 
(BKE). Elkarlanerako hitzar-
mena sinatu, eta hilean behin 
gaztetxoei zuzendutako saski-
baloi saio bat egin zuten. 

Iaz moduan aurten ere BKE
-ko kirol teknikari Alex Gar-
dokik gidatu du ikasturteko 
lehenengo saioa, baina aurre-
rantzean ardura hori Aitor 
Gorostiza elgetarrarena izango 
da. "Aurten beste hiru elgetar 
gazte sartu dira Bergarako sas-
kibaloi taldean; bi mutil eta 
neska bat", adierazi du kirole-
tako zinegotzi Jose Mari Zubiau-
rrek. Elgetako hurrengo saioa 
urtarrilean egingo dute.

Herriko umeek saskibaloi saioa 
izango dute hilean behin

Neska-mutikoak saskibaloi saioan oreka ariketak egiten.  |  l.z.

mIrArI AltUbE  |  lEinTz gaTzaga

Irailean aurkeztutako Baserrisa-
rea webgunearen (www.baserri-
sarea.com) berri ematen dabil 
azken asteotan hainbat herri eta 
auzotan, Deba Garaia Landa 
Garapenerako Elkartea eta Deba-
goieneko Baserri Sarea. Hala, 
Gatzagan ere izan ziren San Mili-
xan egunean, eta postua jarri 

zuten ferian webgunea aurkeztu 
eta argibideak emateko asmoa-
rekin. Zozketarako txartelak eman 
zizkieten betetzeko orduan, ger-
turatu ziren guztiei, eta dagoe-
neko egin dute zozketa hori. Javier 
Elkorobarrutia bergararra izan 
da saritua, eta Debagoieneko 
produktuekin osatutako saski 
dotorea jaso du.

Javier Elkorobarrutiak jaso du 
Baserrisareak emandako oparia

Pilotaleku azpiko udal gara-
jeen plazak banatzeko zozke-
ta egingo dute abenduaren 
11n, martitzenean, udaletxe-
ko osoko bilkuren aretoan 
(18:00). 

Onartuen eta baztertuen 
zerrendak ikusgai daude uda-
letxean, eta gaur, abenduak 
5, bukatuko da epea errekla-
mazioak aurkezteko.

Garajeen zozketa 
egingo dute hilaren 
11n, martitzenean

lEintz gatzaga

Javier Elkorobarrutia.  |   DEba garaia
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lokaTza

Domekan egin zuten Legazpiko 
ziklo-kros lasterketan 
Debagoieneko bi ordezkarik 
eraman zituzten txapelok; Jon 
rivero bergararrak jantzi zuen 23 
urtez azpikoetakoa, eta, elitean, 
Zigor urain arrasatearra izan zen 
onena. Julen umerez oñatiarra, 
berriz, Gipuzkoako txapeldunordea 
izan zen.

Jon rivero eta 
zigor urain, 
gipuzkoako 
txapeldun 

xAbIEr UrtZElAI  |  arrasaTE

Radioshack barruan talde izae-
ra indartzeko asmotan Markel 
Irizarrek hainbat egun egin 
ditu Luxenburgon, taldekideez 
kontzentratuta. Eta handik 
bueltan, Oñatikoak Canal+ tele-
bista kateko lantaldearen bisi-
ta izan du. 

Hala, Michael Robinson 
aurkezle ezagunak aurkezten 
duen Informe Robinson saioan 
Oñatikoa ikusi ahal izango dugu 
datorren denboraldian, baina 
dakigunez, kameralariak eta 
bestelako lankideak bai, baina 
aurkezle izarra ez da Debagoie-
nean ibili. Hala, Canal+ tele-
bista kateko ordezkariak dome-
kan iritsi ziren Arrasatera, eta 
lauzpabost egun egingo dituzte 
Arrasaten eta inguruetan, Iri-
zarren egunerokoa jarraitzeko 
asmoaz. 

ziklismoa, hainbatetan 
Ez da lehenengo aldia Michael 
Robinson ziklismoaz interesa-
tzen dena, ezta konkretuki txi-
rrindulari batena ere. Ez dira 
oso zaharrak Movistar talde-
koekin Giroan egindako erre-
portajea edota David Millar 

ziklistarekin grabatu zuena, 
hark dopinaz zipriztinduta ibi-
li zen urteez berba egiteko ida-
tzi zuen liburuaren ostean 
–Racing Through the Dark. 

Oraingoan, berriz, Liverpool 
eta Osasunako jokalari ohiak 
euskal ziklista bat aukeratu du 
elkarrizketatzeko, ziklismoan 
–eta bizitzan– une gazi eta gozoak 
bizi izan dituena. Irizarrek badu 
zer kontatu, edo hori pentsatu 
du Michael Robinsonek; eguno-
tako lanaren emaitza telebistaz 
jarraitu beharko dugu.

Markel irizar protagonista 
'informe robinson' saioan
aste barruan egon dira kameralariak arrasaten, 
oñatikoaren egunerokoa grabatzen 

Michael robinson aurkezle ezaguna.  |   maDfooTballEr.Com

Markel Irizar.  |   x.u.

xAbIEr UrtZElAI  |  arrasaTE

Saskibaloi hitzordu polita izango 
dugu asteburu luze honetan Itu-
rripen. Ibarreko zale guztiak 
gonbidatuta daude Ointxe! klubak 
federazioekin elkarlanean anto-
latu duen EAEko selekzioen arte-
ko txapelketara. Torneoa bihar, 
eguena, hasiko dute, Iturripen, 
eta partidu guztiak goizetan joka-
tuko dituzte.

Hala, txapelketan gazte mai-
lako gizonezko eta emakumezko 
jokalari onenak batuko dira, eta 
tartean egongo da ibarreko ordez-
karirik, MUko jokalari Mikel 
Atxa, alegia.  

txosna jarriko dute
Jokalariek kantxan jarriko duten 
saskibaloi giroaz batera, klubeko 
ordezkariak arduratuko dira 
kantxatik kanporakoa girotzeaz, 
izan ere, saskibaloia ikusteaz 
batera hamaiketakoa egin ahalko 
da Iturripen. Musikaz girotuta 
Ointxe!-koen asmoa da txosna 
jartzea: "Modu horretan klubari 
laguntzeko diru-sarreratxo bat 
izaten ahaleginduko gara", adie-
razi du Jon Basurko presidenteak: 
"Torneo hau antolatu arren Gabo-
netakoa berdin-berdin egingo 
dugu", gaineratu du Arrasate-
koak. 

Gazte mailako Ointxe!-ko jokalariak, Gabonetako torneoan.  |   goiEna

Abenduko zubian EBAn dihar-
duen saskibaloi talde oñatia-
rrak ez du atsedenik hartuko, 
zapatuan 18:00etan jokatuko 
du-eta Urretxuko Aluminios 
Alberdi taldearen kontra.

Eneko Blancoren taldeak 
ligako bosgarren garaipena 
eskuratu zuen joan den astean 
Santanderren, eta duela bi 
aste Burgosko taldearen kon-
tra etxean jasotako porrota-
ri buelta eman nahiko diote, 
are gehiago, etxeko zaleen 
aurrean. Urretxuko taldea 
ez da ligako kontrario gogo-
rrena, atzealdean dago sail-
kapenean, baina Oñatikoek 
ikasi dute erlaxatzeak zer 
dakarren. 

natra oñatik derbi 
gipuzkoarra jokatuko 
du zapatuan zubikoan

Esanak

"Iturripen 
txosna jarriko 
dugu klubean 
diru-sarreratxo 
bat lortzeko 
asmoarekin"

J o n  b a S u r ko   |   p r E s i d E N T E A

TXAPELKETArEN 
EGITArAuA:

EgUEna, aBEndUak 6:

10:00 araba-bizkaia 
(Emakumezkoak).

12:00 araba-bizkaia 
(gizonezkoak).

zapatUa, aBEndUak 8

10:00 bizkaia-gipuzkoa 
(gizonezkoak).

12:00 bizkaia-gipuzkoa 
(Emakumezkoak).

domEka, aBEndUak 9

10:00 gipuzkoa-araba 
(Emakuimezkoak).

12:00 gipuzkoa-araba 
(gizonezkoak).

saskiBaloia

saskiBaloia

ziklo -krosa

tXirrindUlaritza

euskal erkidegoko 
saskibaloi txapelketa 
iturripen, egunotan
gipuzkoako, bizkaiko eta arabako gazte mailako 
jokalari onenak batuko dira iturripen
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atlEtismoa

x.U.  |  arrasaTE

Edo denek etxean, edo denek 
kanpoan. Halaxe aldrebestu da 
ohorezko erregional mailako 
egutegia, batez ere ibarreko tal-
deen jarraipena egiten dugunon-
dako. Hala, oraingo asteburu 

luzean ibarreko ordezkariek ez 
dute atsedenik hartuko. 

Bergara laugarren dago 
Joan den asteko jardunaldia etxe-
ko guztiendako izan zen ona, 
baina lider dagoen Hernaniri 1-0 

irabazita Bergarak (22) pauso 
galanta egin du aurrera. Astebu-
ruan bosgarren dagoen Tolosa 
izango dute kontrario. Aretxaba-
leta (20), berriz, seigarren dago, 
eta Aurrerakoen kontra jokatuko 
dute. Arnasa, berriz, Mondrak 
(12) eta Aloña Mendik (14) hartu 
dute. Hala, asteburuan Arrasa-
tekoak Beriora joango dira, eta 
Oñatikoak Irunera. 

antzuola, azkenaren zelaira 
Erregional preferentean, berriz, 
ligan lider dagoen Antzuolak 
azken postuan dagoen Elgoibarren 
zelaian jokatuko du. Dagoeneko, 
baina antzuolarrek badakite ezin 
dutela lasaitu.

ohorezko erregionaleko 
taldeek kanpoan dute 
hitzordua, atseden barik
antzuolak ere kanpoan jokatuko du, Elgoibarren 
defendatuko du lidergoa

arrasaTE Errugbi TalDEa

Arrasate Errugbi Taldeak harrobia lantzen jarraitu nahi du, eta, 
horretarako, ibarreko 8 eta 13 urte arteko gaztetxoen artean deialdia egin 
nahi izan dute, adierazteko errugbian jokatu nahi dutenek zabal-zabalik 
dituztela errubgi eskolako ateak. Entrenamenduak astearte eta 
ostegunetan egiten dituzte, 17:30ean, eta igandeetan, 10:30ean. Hala, 
nahiz eta denboraldia hasita dagoen –argazkia joan den astekoa da, 
Donostian–, klubeko arduradunek adierazi dute hori ez dela oztopo.

ibarreko 
gaztetxoei 
deialdia

ErrUgBia

FUtBola

xAbIEr UrtZElAI  |  arrasaTE

Arrasate Kanpanzar Atletiko 
taldeko ordezkariek gertu dute 
aurtengo Santamasetako laster-
keta, Enrike Kabiketa memoria-
la. Gainera, edizio berezia izan-
go da, urteurren borobila ospa-
tuko dutelako datorren zapatuan, 
abenduak 16. Santamasetako 
krosak 35 urte beteko ditu, eta 
ederra litzateke urteurren hori 
azken urteotako parte-hartze 
handienarekin ospatzea. 

iaz eguraldiak ez zuen lagundu 
Azken urteotan Santamas krosean 
atletek eguraldi ederra izan dute. 
Hotz galanta, hori bai, baina 
eguraldi ona. Iazkoa salbuespena 
izan zen, atletek 6,4 kilometroko 
ibilbideari aurre egiteaz batera 
euria ere kontran izan zutelako 
–Beñat Arnaiz (21.20) eta Ane 
Zabala (26.45) izan ziren azka-
rrenak. Eguraldi txarra zela 
ikusita antolatzaileek jende gutxi 
animatuko zela aurreikusi zuten, 

eta, hala ere, 140 lagun izan ziren 
lasterketan. Hala, gainditzeko 
moduko zenbatekoa da hori. 

goizean, gaztetxoak 
Arrasateko erdialdeko kaleetan 
gaztetxoek 11:00etan hasiko dituz-
te lasterketak. Hala, ordubeteko 

tartean adin askotariko neska-
mutikoendako probak egingo 
dituzte, distantzia ezberdinetan. 
Koadrilen arteko lasterketa, 
berriz, 12:30ean hasiko dute. Las-
terketarako izen-ematea plazan 
egin ahal izango da, goizean ber-
tan (5 euro).

Iazko Santamasetako krosa.  |   josETxo aranTzabal

Santamasetako krosak 35 urte 
beteko ditu abenduaren 16an
koadrilen arteko lasterketa 12:30ean hasiko dute, sei kilometroko ibilbideaz

futbOla

eMaku. bigarren Maila
Oiartzun-Mondra
Eguena. 12:00. karla lekuona.

gazteak, euSkal liga
Amorebieta-Aretxabaleta
domeka. 16:00. Amorebieta.

oHorezko erregionala
Aurrera-Aretxabaleta
Zehazteke.
Berio-Mondra
Zehazteke.
Real Union-Aloña Mendi
Zehazteke.
tolosa-Bergara
Zehazteke

erregional preFerentea
elgoibar-Antzuola
Zehazteke.

aretO futbOla

euSkaDiko txapelketa
eskoriatza-Abadiño
Zehazteke.

leHenengo Maila
Aretxabaleta-legorreta
Zehazteke.

eskubalOia

gipuzkoako big. txapelk.
Urnieta-Bergara
Zehazteke.

gazteak
Bergara-Urola
Zehazteke.
Usurbil-Aloña Mendi
Zehazteke.

saskibalOia

eba
Natra Oñati-Aluminios Alberdi
Zapatua. 18:00. Zubikoa.

euSkal erkiDegoko gazte 
Mailako txapelketa
eguena, abenduak 6
10:00 Araba-bizkaia (gizonez.)
12:00 Araba-bizkaia (emakum.)
Zapatua, abenduak 8
10:00 bizkaia-Gipuzkoa (gizon)
12:00 bizkaia-Gipuzkoa (Emaku).
Domeka, abenduak 9
10:00 Gipuzkoa-Araba (Emakum)
12:00 Gipuzkoa-Araba (Gizonez).

pilOta

arraSate
Arrasate 2-Gazteleku
Zapatua. 20:00. Uarkape.

antzuola
Olalde-euskal Jolas
Zapatua. 20:00. Udal pilotal.

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

gipUzkoarrEn dErBia Zapatu arratsaldean (18:00, 
Zubikoa) gipuzkoarren arteko derbia izango dugu EBAn, 
urretxuko taldearen kontra jokatuko dute-eta oñatiarrek.

j.aranTzabal

x.U.  |  arrasaTE

Astelehenean Goienak jaso 
moduan Arrasate TRT Racing 
taldeko ordezkariek ez zuten 
zorte handirik izan joan den 
astean Alcañizko 500 kilome-
troko proban. Entrenammen-
duko saio ofizialean Iker Oro-
bengoak pilotu lanetan zela 
kolpea izan zuen, atzetik Seat 
Leon batek gogor jo ostean. 

Hala, bertan amaitu ziren 
Orobengoa anaien, Oñatiko 
Aitor Arnaizen eta ibarretik 
joandako lagun guztien espe-
rantzak. Zorionez inork ez zuen 
minik hartu –irudiak ikustekoak 
dira– eta autoak kolpe ederra 
jaso zuen atzealdean. Esperien-
tzia gazia izan da, duda barik, 

baina Igor Orobengoak onartu 
digu asko ikasi dutela: "Datorren 
urtean errepikatu nahiko genu-
ke, baina gauzak beste modu 
batera egin behar ditugula ere 
ikusi dugu; ikasgai ona izan 
da. Kolpearena edonori gerta 
ziezaiokeen, eta anaiari tokatu 
zaio. Baina egia da auto oso 
azkarrekin ibili garela zirkui-
tuan, eta batzuk burugabe zebil-
tzala". 

Asteburuan bizi izandakoak 
Harmailatik saioan kontatuko 
dituzte astelehenean (22:00), 
aurreratu moduan, zapore gaziaz 
amaitu badute ere ikasgai apar-
ta izan delako: "Orain autoa 
konpondu behar dugu, baina 
arantza geratu zaigu".

'Harmailatik' saio berezia 
astelehenean, TRT Racing taldeaz

Iker Orobengoa, kolpea hartu baino minutu batzuk lehenago.  |   TrT raCing
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4.000 bazkidek baino gehiagok osatzen dugu goiena kluba.

Euskara eta euskarazko komunikazioa bultzatu 
nahi duten debagoiendar guztion kluba.

+ Asteleheneko Goiena papera jaso
+ deskontuak  bailarako negozio eta zerbitzuetan
+ Iragarki sailkatuetan eta eskeletan deskontuak
+ Zozketak / Promozioak

+ goienakluba.com/bazkide-egiteko
+ tel.: 943 25 05 05
+ E-posta: kluba@goiena.com
+ Urteko kuota 50€

Zer da goiena kluba? Abantailak Nola egin bazkide?

bazkide egin zaitez eta 
txopebenta landetxean asteburu baten 

zozketan hartuko duzu parte!

Maider Eneko Agurtzane Mikel Esther Zuhaitz Inazio Xabier Unai M.Pilar Pablo Maite Leire Mikel Erika Amaia Enara Harkaitz Jotxo Itsaso Iñaki Andres Bakarne Maria Iratxe Jone Ulises Olatz Amaia Kontxi Lierni Eugenio Peru Julen Koldo Unai Mikel Irma Mikel Jose Josefina Mari Miren Begoña Maite Juan Irune Maria Joxe Oihana Jesus Karmen Inazio Karmele Amaia Jose Beatriz Blanca Juanita Nerea Jone Julian Eva 
Luis Jesus Melchor Bingen Xabier Irune Bittor Lia Jose Benito Jose Santiago Eneko Eba Ana Kontxita Esteban Miren Fran Josu Isabel Batirtze Aitor Jesus Luis Juan Mikel Julian Maite Juan Miren Maria Maria Oihana Kris Pruden Jon Juan Joakina Amaia Patxi Juan Andoni Judith M.Angeles Naiara Dionisio Itziar Jesus Meri Idoia Edurne Jesus Jon Eugenio Javier Aitor Tomas Jesus Antonio Jorge Eneko Guillermo Jose 
Itziar Enrike Karlos Gorka Jose Isidora Begoña Herritxe Juan Mertxe Tomas Maite Fernando Angel Alizia Alaitz Miren M.Luisa Eba Sonia Juan Maite Elena Etxea Gorka Aitor ramon Inmaculada Jabier Vicente Ignacio Manuel Laurentino Iñaki Nuria Jabier Luis Gotzon Eñaut Joxe Olaia Antonio Amaia Olatz Milagros Felix Miren Dani Begoña Iñaki Iñaki Edurne Iñigo Ion Fernando Garbiñe Jose Antonio Miren Victoriano Iñaki 
Joseba Miguel Jose Mikel Oxel Ane Larraitz Antton Agustina Luis M.Pilar Eulogio Vicente Maria rosa M.Asun Xabi Iñigo Anton Gloria Xabier Arrosane Miren Jose Fermin Julia Marcos Beatriz Esteban Angel Jesusa Jose Asier Imanol Esther Ines Gaizka Eneritz Simon Angelita Luis Eugenio Jose Basilio Karmele Mirentxu Ana Ekaitz Eneko rosa Andoni Luis Joseba rafa Carmen Maria Xabier Timoteo Miren Bixente Ana 
Joxe Juan Alen Arantzazu Edurne Aitzol Miren Ane Manuel  Marcos Mari Mertxe Nieves Miguel Iñaki Bittor Edurne Joxe Izaro Maria Kristina Iñaki Anabel Mari Elena Dorleta Etor Amaia Asier Miguel Bixente Mikel rexu Arantza Maria Juli Maria Maria Xabier Axier Montse ubane Antonio Mari Izaskun Carlos Jesus Mikaela Ibai Amaia Gabriel Alejandro rosa Kontxi Juan Maider Eneko Agurtzane Mikel Esther Zuhaitz Inazio 
Xabier Unai M.Pilar Pablo Maite Leire Mikel Erika Amaia Enara Harkaitz Jotxo Itsaso Iñaki Andres Bakarne Maria Iratxe Jone Ulises Olatz Amaia Kontxi Lierni Eugenio Peru Julen Koldo Unai Mikel Irma Mikel Jose Josefina Mari Miren Begoña Maite Juan Irune Maria Joxe Oihana Jesus Karmen Inazio Karmele Amaia Jose Beatriz Blanca Juanita Nerea Jone Julian Eva Luis Jesus Melchor Bingen Xabier Irune Bittor Lia Jose 
Benito Jose Santiago Eneko Eba Ana Kontxita Esteban Miren Fran Josu Isabel Batirtze Aitor Jesus Luis Juan Mikel Julian Maite Juan Miren Maria Maria Oihana Kris Pruden Jon Juan Joakina Amaia Patxi Juan Andoni Judith M.Angeles Naiara Dionisio Itziar Jesus Meri Idoia Edurne Jesus Jon Eugenio Javier Aitor Tomas Jesus Antonio Jorge Eneko Guillermo Jose Itziar Enrike Karlos Gorka Jose Isidora Begoña Herritxe 
Juan Mertxe Tomas Maite Fernando Angel Alizia Alaitz Miren M.Luisa Eba Sonia Juan Maite Elena Etxea Gorka Aitor ramon Inmaculada Jabier Vicente Ignacio Manuel Laurentino Iñaki Nuria Jabier Luis Gotzon Eñaut Joxe Olaia Antonio Amaia Olatz Milagros Felix Miren Dani Begoña Iñaki Iñaki Edurne Iñigo Ion Fernando Garbiñe Jose Antonio Miren Victoriano Iñaki Joseba Miguel Jose Mikel Oxel Ane Larraitz Antton 
Agustina Luis M.Pilar Eulogio Vicente Maria rosa M.Asun Xabi Iñigo Anton Gloria Xabier Arrosane Miren Jose Fermin Julia Marcos Beatriz Esteban Angel Jesusa Jose Asier Imanol Esther Ines Gaizka Eneritz Simon Angelita Luis Eugenio Jose Basilio Karmele Mirentxu Ana Ekaitz Eneko rosa Andoni Luis Joseba rafa Carmen Maria Xabier Timoteo Miren Bixente Ana Joxe Juan Alen Arantzazu Edurne Aitzol Miren Ane 
Manuel  Marcos Mari Mertxe Nieves Miguel Iñaki Bittor Edurne Joxe Izaro Maria Kristina Iñaki Anabel Mari Elena Dorleta Etor Amaia Asier Miguel Bixente Mikel rexu Arantza Maria Juli Maria Maria Xabier Axier Montse ubane Antonio Mari Izaskun Carlos Jesus Mikaela Ibai Amaia Gabriel Alejandro rosa Kontxi Juan Maider Eneko Agurtzane Mikel Esther Zuhaitz Inazio Xabier unai M.Pilar Pablo Maite Leire Mikel Erika 
Amaia Enara Harkaitz Jotxo Itsaso Iñaki Andres Bakarne Maria Iratxe Jone Ulises Olatz Amaia Kontxi Lierni Eugenio Peru Julen Koldo Unai Mikel Irma Mikel Jose Josefina Mari Miren Begoña Maite Juan Irune Maria Joxe Oihana Jesus Karmen Inazio Karmele Amaia Jose Beatriz Blanca Juanita Nerea Jone Julian Eva Luis Jesus Melchor Bingen Xabier Irune Bittor Lia Jose Benito Jose Santiago Eneko Eba Ana Kontxita 
Esteban Miren Fran Josu Isabel Batirtze Aitor Jesus Luis Juan Mikel Julian Maite Juan Miren Maria Maria Oihana Kris Pruden Jon Juan Joakina Amaia Patxi Juan Andoni Judith M.Angeles Naiara Dionisio Itziar Jesus Meri Idoia Edurne Jesus Jon Eugenio Javier Aitor Tomas Jesus Antonio Jorge Eneko Guillermo Jose Itziar Enrike Karlos Gorka Jose Isidora Begoña Herritxe Juan Mertxe Tomas Maite Fernando Angel Alizia 
Alaitz Miren M.Luisa Eba Sonia Juan Maite Elena Etxea Gorka Aitor ramon Inmaculada Jabier Vicente Ignacio Manuel Laurentino Iñaki Nuria Jabier Luis Gotzon Eñaut Joxe Olaia Antonio Amaia Olatz Milagros Felix Miren Dani Begoña Iñaki Iñaki Edurne Iñigo Ion Fernando Garbiñe Jose Antonio Miren Victoriano Iñaki Joseba Miguel Jose Mikel Oxel Ane Larraitz Antton Agustina Luis M.Pilar Eulogio Vicente Maria rosa 
M.Asun Xabi Iñigo Anton Gloria Xabier Arrosane Miren Jose Fermin Julia Marcos Beatriz Esteban Angel Jesusa Jose Asier Imanol Esther Ines Gaizka Eneritz Simon Angelita Luis Eugenio Jose Basilio Karmele Mirentxu Ana Ekaitz Eneko rosa Andoni Luis Joseba rafa Carmen Maria Xabier Timoteo Miren Bixente Ana Joxe Juan Alen Arantzazu Edurne Aitzol Miren Ane Manuel  Marcos Mari Mertxe Nieves Miguel Iñaki 
Bittor Edurne Joxe Izaro Maria Kristina Iñaki Anabel Mari Elena Dorleta Etor Amaia Asier Miguel Bixente Mikel rexu Arantza Maria Juli Maria Maria Xabier Axier Montse ubane Antonio Mari Izaskun Carlos Jesus Mikaela Ibai Amaia Gabriel Alejandro rosa Kontxi Juan Maider Eneko Agurtzane Mikel Esther Zuhaitz Inazio Xabier unai M.Pilar Pablo Maite Leire Mikel Erika Amaia Enara Harkaitz Jotxo Itsaso Iñaki Andres 
Bakarne Maria Iratxe Jone Ulises Olatz Amaia Kontxi Lierni Eugenio Peru Julen Koldo Unai Mikel Irma Mikel Jose Josefina Mari Miren Begoña Maite Juan Irune Maria Joxe Oihana Jesus Karmen Inazio Karmele Amaia Jose Beatriz Blanca Juanita Nerea Jone Julian Eva Luis Jesus Melchor Bingen Xabier Irune Bittor Lia Jose Benito Jose Santiago Eneko Eba Ana Kontxita Esteban Miren Fran Josu Isabel Batirtze Aitor 
Jesus Luis Juan Mikel Julian Maite Juan Miren Maria Maria Oihana Kris Pruden Jon Juan Joakina Amaia Patxi Juan Andoni Judith M.Angeles Naiara Dionisio Itziar Jesus Meri Idoia Edurne Jesus Jon Eugenio Javier Aitor Tomas Jesus Antonio Jorge Eneko Guillermo Jose Itziar Enrike Karlos Gorka Jose Isidora Begoña Herritxe Juan Mertxe Tomas Maite Fernando Angel Alizia Alaitz Miren M.Luisa Eba Sonia Juan Maite 
Elena Etxea Gorka Aitor ramon Inmaculada Jabier Vicente Ignacio Manuel Laurentino Iñaki Nuria Jabier Luis Gotzon Eñaut Joxe Olaia Antonio Amaia Olatz Milagros Felix Miren Dani Begoña Iñaki Iñaki Edurne Iñigo Ion Fernando Garbiñe Jose Antonio Miren Victoriano Iñaki Joseba Miguel Jose Mikel Oxel Ane Larraitz Antton Agustina Luis M.Pilar Eulogio Vicente Maria rosa M.Asun Xabi Iñigo Anton Gloria Xabier Arro-
sane Miren Jose Fermin Julia Marcos Beatriz Esteban Angel Jesusa Jose Asier Imanol Esther Ines Gaizka Eneritz Simon Angelita Luis Eugenio Jose Basilio Karmele Mirentxu Ana Ekaitz Eneko rosa Andoni Luis Joseba rafa Carmen Maria Xabier Timoteo Miren Bixente Ana Joxe Juan Alen Arantzazu Edurne Aitzol Miren Ane Manuel  Marcos Mari Mertxe Nieves Miguel Iñaki Bittor Edurne Joxe Izaro Maria Kristina Iñaki 
Anabel Mari Elena Dorleta Etor Amaia Asier Miguel Bixente Mikel rexu Arantza Maria Juli Maria Maria Xabier Axier Montse ubane Antonio Mari Izaskun Carlos Jesus Mikaela Ibai Amaia Gabriel Alejandro rosa Kontxi Juan Maider Eneko Agurtzane Mikel Esther Zuhaitz Inazio Xabier unai M.Pilar Pablo Maite Leire Mikel Erika Amaia Enara Harkaitz Jotxo Itsaso Iñaki Andres Bakarne Maria Iratxe Jone ulises Olatz Amaia 
Kontxi Lierni Eugenio Peru Julen Koldo Unai Mikel Irma Mikel Jose Josefina Mari Miren Begoña Maite Juan Irune Maria Joxe Oihana Jesus Karmen Inazio Karmele Amaia Jose Beatriz Blanca Juanita Nerea Jone Julian Eva Luis Jesus Melchor Bingen Xabier Irune Bittor Lia Jose Benito Jose Santiago Eneko Eba Ana Kontxita Esteban Miren Fran Josu Isabel Batirtze Aitor Jesus Luis Juan Mikel Julian Maite Juan Miren 
Maria Maria Oihana Kris Pruden Jon Juan Joakina Amaia Patxi Juan Andoni Judith M.Angeles Naiara Dionisio Itziar Jesus Meri Idoia Edurne Jesus Jon Eugenio Javier Aitor Tomas Jesus Antonio Jorge Eneko Guillermo Jose Itziar Enrike Karlos Gorka Jose Isidora Begoña Herritxe Juan Mertxe Tomas Maite Fernando Angel Alizia Alaitz Miren M.Luisa Eba Sonia Juan Maite Elena Etxea Gorka Aitor ramon Inmaculada Jabier 
Vicente Ignacio Manuel Laurentino Iñaki Nuria Jabier Luis Gotzon Eñaut Joxe Olaia Antonio Amaia Olatz Milagros Felix Miren Dani Begoña Iñaki Iñaki Edurne Iñigo Ion Fernando Garbiñe Jose Antonio Miren Victoriano Iñaki Joseba Miguel Jose Mikel Oxel Ane Larraitz Antton Agustina Luis M.Pilar Eulogio Vicente Maria rosa M.Asun Xabi Iñigo Anton Gloria Xabier Arrosane Miren Jose Fermin Julia Marcos Beatriz Esteban 
Angel Jesusa Jose Asier Imanol Esther Ines Gaizka Eneritz Simon Angelita Luis Eugenio Jose Basilio Karmele Mirentxu Ana Ekaitz Eneko rosa Andoni Luis Joseba rafa Carmen Maria Xabier Timoteo Miren Bixente Ana Joxe Juan Alen Arantzazu Edurne Aitzol Miren Ane Manuel  Marcos Mari Mertxe Nieves Miguel Iñaki Bittor Edurne Joxe Izaro Maria Kristina Iñaki Anabel Mari Elena Dorleta Etor Amaia Asier Miguel 
Bixente Mikel rexu Arantza Maria Juli Maria Maria Xabier Axier Montse ubane Antonio Mari Izaskun Carlos Jesus Mikaela Ibai Amaia Gabriel Alejandro rosa Kontxi Juan Maider Eneko Agurtzane Mikel Esther Zuhaitz Inazio Xabier unai M.Pilar Pablo Maite Leire Mikel Erika Amaia Enara Harkaitz Jotxo Itsaso Iñaki Andres Bakarne Maria Iratxe Jone ulises Olatz Amaia Kontxi Lierni Eugenio Peru Julen Koldo unai Mikel 
Irma Mikel Jose Josefina Mari Miren Begoña Maite Juan Irune Maria Joxe Oihana Jesus Karmen Inazio Karmele Amaia Jose Beatriz Blanca Juanita Nerea Jone Julian Eva Luis Jesus Melchor Bingen Xabier Irune Bittor Lia Jose Benito Jose Santiago Eneko Eba Ana Kontxita Esteban Miren Fran Josu Isabel Batirtze Aitor Jesus Luis Juan Mikel Julian Maite Juan Miren Maria Maria Oihana Kris Pruden Jon Juan Joakina 
Amaia Patxi Juan Andoni Judith M.Angeles Naiara Dionisio Itziar Jesus Meri Idoia Edurne Jesus Jon Eugenio Javier Aitor Tomas Jesus Antonio Jorge Eneko Guillermo Jose Itziar Enrike Karlos Gorka Jose Isidora Begoña Herritxe Juan Mertxe Tomas Maite Fernando Angel Alizia Alaitz Miren M.Luisa Eba Sonia Juan Maite Elena Etxea Gorka Aitor ramon Inmaculada Jabier Vicente Ignacio Manuel Laurentino Iñaki Nuria 
Jabier Luis Gotzon Eñaut Joxe Olaia Antonio Amaia Olatz Milagros Felix Miren Dani Begoña Iñaki Iñaki Edurne Iñigo Ion Fernando Garbiñe Jose Antonio Miren Victoriano Iñaki Joseba Miguel Jose Mikel Oxel Ane Larraitz Antton Agustina Luis M.Pilar Eulogio Vicente Maria rosa M.Asun Xabi Iñigo Anton Gloria Xabier Arrosane Miren Jose Fermin Julia Marcos Beatriz Esteban Angel Jesusa Jose Asier Imanol Esther Ines 
Gaizka Eneritz Simon Angelita Luis Eugenio Jose Basilio Karmele Mirentxu Ana Ekaitz Eneko rosa Andoni Luis Joseba rafa Carmen Maria Xabier Timoteo Miren Bixente Ana Joxe Juan Alen Arantzazu Edurne Aitzol Miren Ane Manuel  Marcos Mari Mertxe Nieves Miguel Iñaki Bittor Edurne Joxe Izaro Maria Kristina Iñaki Anabel Mari Elena Dorleta Etor Amaia Asier Miguel Bixente Mikel rexu Arantza Maria Juli Maria 
Maria Xabier Axier Montse Ubane Antonio Mari Izaskun Carlos Jesus Mikaela Ibai Amaia Gabriel Alejandro Rosa Kontxi Juan Maider Eneko Agurtzane Mikel Esther Zuhaitz Inazio Xabier Unai M.Pilar Pablo Maite Leire Mikel Erika Amaia Enara Harkaitz Jotxo Itsaso Iñaki Andres Bakarne Maria Iratxe Jone Ulises Olatz Amaia Kontxi Lierni Eugenio Peru Julen Koldo Unai Mikel Irma Mikel Jose Josefina Mari Miren Begoña 
Maite Juan Irune Maria Joxe Oihana Jesus Karmen Inazio Karmele Amaia Jose Beatriz Blanca Juanita Nerea Jone Julian Eva Luis Jesus Melchor Bingen Xabier Irune Bittor Lia Jose Benito Jose Santiago Eneko Eba Ana Kontxita Esteban Miren Fran Josu Isabel Batirtze Aitor Jesus Luis Juan Mikel Julian Maite Juan Miren Maria Maria Oihana Kris Pruden Jon Juan Joakina Amaia Patxi Juan Andoni Judith M.Angeles 
Naiara Dionisio Itziar Jesus Meri Idoia Edurne Jesus Jon Eugenio Javier Aitor Tomas Jesus Antonio Jorge Eneko Guillermo Jose Itziar Enrike Karlos Gorka Jose Isidora Begoña Herritxe Juan Mertxe Tomas Maite Fernando Angel Alizia Alaitz Miren M.Luisa Eba Sonia Juan Maite Elena Etxea Gorka Aitor ramon Inmaculada Jabier Vicente Ignacio Manuel Laurentino Iñaki Nuria Jabier Luis Gotzon Eñaut Joxe Olaia Antonio 
Amaia Olatz Milagros Felix Miren Dani Begoña Iñaki Iñaki Edurne Iñigo Ion Fernando Garbiñe Jose Antonio Miren Victoriano Iñaki Joseba Miguel Jose Mikel Oxel Ane Larraitz Antton Agustina Luis M.Pilar Eulogio Vicente Maria rosa M.Asun Xabi Iñigo Anton Gloria Xabier Arrosane Miren Jose Fermin Julia Marcos Beatriz Esteban Angel Jesusa Jose Asier Imanol Esther Ines Gaizka Eneritz Simon Angelita Luis Eugenio 
Jose Basilio Karmele Mirentxu Ana Ekaitz Eneko rosa Andoni Luis Joseba rafa Carmen Maria Xabier Timoteo Miren Bixente Ana Joxe Juan Alen Arantzazu Edurne Aitzol Miren Ane Manuel  Marcos Mari Mertxe Nieves Miguel Iñaki Bittor Edurne Joxe Izaro Maria Kristina Iñaki Anabel Mari Elena Dorleta Etor Amaia Asier Miguel Bixente Mikel rexu Arantza Maria Juli Maria Maria Xabier Axier Montse ubane Antonio Mari 
Izaskun Carlos Jesus Mikaela Ibai Amaia Gabriel Alejandro Rosa Kontxi Juan Maider Eneko Agurtzane Mikel Esther Zuhaitz Inazio Xabier Unai M.Pilar Pablo Maite Leire Mikel Erika Amaia Enara Harkaitz Jotxo Itsaso Iñaki Andres Bakarne Maria Iratxe Jone Ulises Olatz Amaia Kontxi Lierni Eugenio Peru Julen Koldo Unai Mikel Irma Mikel Jose Josefina Mari Miren Begoña Maite Juan Irune Maria Joxe Oihana Jesus Karmen 
Inazio Karmele Amaia Jose Beatriz Blanca Juanita Nerea Jone Julian Eva Luis Jesus Melchor Bingen Xabier Irune Bittor Lia Jose Benito Jose Santiago Eneko Eba Ana Kontxita Esteban Miren Fran Josu Isabel Batirtze Aitor Jesus Luis Juan Mikel Julian Maite Juan Miren Maria Maria Oihana Kris Pruden Jon Juan Joakina Amaia Patxi Juan Andoni Judith M.Angeles Naiara Dionisio Itziar Jesus Meri Idoia Edurne Jesus 
Jon Eugenio Javier Aitor Tomas Jesus Antonio Jorge Eneko Guillermo Jose Itziar Enrike Karlos Gorka Jose Isidora Begoña Herritxe Juan Mertxe Tomas Maite Fernando Angel Alizia Alaitz Miren M.Luisa Eba Sonia Juan Maite Elena Etxea Gorka Aitor ramon Inmaculada Jabier Vicente Ignacio Manuel Laurentino Iñaki Nuria Jabier Luis Gotzon Eñaut Joxe Olaia Antonio Amaia Olatz Milagros Felix Miren Dani Begoña Iñaki 
Iñaki Edurne Iñigo Ion Fernando Garbiñe Jose Antonio Miren Victoriano Iñaki Joseba Miguel Jose Mikel Oxel Ane Larraitz Antton Agustina Luis M.Pilar Eulogio Vicente Maria rosa M.Asun Xabi Iñigo Anton Gloria Xabier Arrosane Miren Jose Fermin Julia Marcos Beatriz Esteban Angel Jesusa Jose Asier Imanol Esther Ines Gaizka Eneritz Simon Angelita Luis Eugenio Jose Basilio Karmele Mirentxu Ana Ekaitz Eneko rosa 
Andoni Luis Joseba rafa Carmen Maria Xabier Timoteo Miren Bixente Ana Joxe Juan Alen Arantzazu Edurne Aitzol Miren Ane Manuel  Marcos Mari Mertxe Nieves Miguel Iñaki Bittor Edurne Joxe Izaro Maria Kristina Iñaki Anabel Mari Elena Dorleta Etor Amaia Asier Miguel Bixente Mikel rexu Arantza Maria Juli Maria Maria Xabier Axier Montse ubane Antonio Mari Izaskun Carlos Jesus Mikaela Ibai Amaia Gabriel Ale-
jandro Rosa Kontxi Juan Maider Eneko Agurtzane Mikel Esther Zuhaitz Inazio Xabier Unai M.Pilar Pablo Maite Leire Mikel Erika Amaia Enara Harkaitz Jotxo Itsaso Iñaki Andres Bakarne Maria Iratxe Jone Ulises Olatz Amaia Kontxi Lierni Eugenio Peru Julen Koldo Unai Mikel Irma Mikel Jose Josefina Mari Miren Begoña Maite Juan Irune Maria Joxe Oihana Jesus Karmen Inazio Karmele Amaia Jose Beatriz Blanca Juanita 
Nerea Jone Julian Eva Luis Jesus Melchor Bingen Xabier Irune Bittor Lia Jose Benito Jose Santiago Eneko Eba Ana Kontxita Esteban Miren Fran Josu Isabel Batirtze Aitor Jesus Luis Juan Mikel Julian Maite Juan Miren Maria Maria Oihana Kris Pruden Jon Juan Joakina Amaia Patxi Juan Andoni Judith M.Angeles Naiara Dionisio Itziar Jesus Meri Idoia Edurne Jesus Jon Eugenio Javier Aitor Tomas Jesus Antonio Jorge 
Eneko Guillermo Jose Itziar Enrike Karlos Gorka Jose Isidora Begoña Herritxe Juan Mertxe Tomas Maite Fernando Angel Alizia Alaitz Miren M.Luisa Eba Sonia Juan Maite Elena Etxea Gorka Aitor ramon Inmaculada Jabier Vicente Ignacio Manuel Laurentino Iñaki Nuria Jabier Luis Gotzon Eñaut Joxe Olaia Antonio Amaia Olatz Milagros Felix Miren Dani Begoña Iñaki Iñaki Edurne Iñigo Ion Fernando Garbiñe Jose Antonio 
Miren Victoriano Iñaki Joseba Miguel Jose Mikel Oxel Ane Larraitz Antton Agustina Luis M.Pilar Eulogio Vicente Maria rosa M.Asun Xabi Iñigo Anton Gloria Xabier Arrosane Miren Jose Fermin Julia Marcos Beatriz Esteban Angel Jesusa Jose Asier Imanol Esther Ines Gaizka Eneritz Simon Angelita Luis Eugenio Jose Basilio Karmele Mirentxu Ana Ekaitz Eneko rosa Andoni Luis Joseba rafa Carmen Maria Xabier Timoteo 
Miren Bixente Ana Joxe Juan Alen Arantzazu Edurne Aitzol Miren Ane Manuel  Marcos Mari Mertxe Nieves Miguel Iñaki Bittor Edurne Joxe Izaro Maria Kristina Iñaki Anabel Mari Elena Dorleta Etor Amaia Asier Miguel Bixente Mikel rexu Arantza Maria Juli Maria Maria Xabier Axier Montse ubane Antonio Mari Izaskun Carlos Jesus Mikaela Ibai Amaia Gabriel Alejandro rosa Kontxi Juan Maider Eneko Agurtzane Mikel 
Esther Zuhaitz Inazio Xabier Unai M.Pilar Pablo Maite Leire Mikel Erika Amaia Enara Harkaitz Jotxo Itsaso Iñaki Andres Bakarne Maria Iratxe Jone Ulises Olatz Amaia Kontxi Lierni Eugenio Peru Julen Koldo Unai Mikel Irma Mikel Jose Josefina Mari Miren Begoña Maite Juan Irune Maria Joxe Oihana Jesus Karmen Inazio Karmele Amaia Jose Beatriz Blanca Juanita Nerea Jone Julian Eva Luis Jesus Melchor Bingen Xabier 
Irune Bittor Lia Jose Benito Jose Santiago Eneko Eba Ana Kontxita Esteban Miren Fran Josu Isabel Batirtze Aitor Jesus Luis Juan Mikel Julian Maite Juan Miren Maria Maria Oihana Kris Pruden Jon Juan Joakina Amaia Patxi Juan Andoni Judith M.Angeles Naiara Dionisio Itziar Jesus Meri Idoia Edurne Jesus Jon Eugenio Javier Aitor Tomas Jesus Antonio Jorge Eneko Guillermo Jose Itziar Enrike Karlos Gorka Jose 
Isidora Begoña Herritxe Juan Mertxe Tomas Maite Fernando Angel Alizia Alaitz Miren M.Luisa Eba Sonia Juan Maite Elena Etxea Gorka Aitor ramon Inmaculada Jabier Vicente Ignacio Manuel Laurentino Iñaki Nuria Jabier Luis Gotzon Eñaut Joxe Olaia Antonio Amaia Olatz Milagros Felix Miren Dani Begoña Iñaki Iñaki Edurne Iñigo Ion Fernando Garbiñe Jose Antonio Miren Victoriano Iñaki Joseba Miguel Jose Mikel Oxel 
Ane Larraitz Antton Agustina Luis M.Pilar Eulogio Vicente Maria rosa M.Asun Xabi Iñigo Anton Gloria Xabier Arrosane Miren Jose Fermin Julia Marcos Beatriz Esteban Angel Jesusa Jose Asier Imanol Esther Ines Gaizka Eneritz Simon Angelita Luis Eugenio Jose Basilio Karmele Mirentxu Ana Ekaitz Eneko rosa Andoni Luis Joseba rafa Carmen Maria Xabier Timoteo Miren Bixente Ana Joxe Juan Alen Arantzazu 
Edurne Aitzol Miren Ane Manuel  Marcos Mari Mertxe Nieves Miguel Iñaki Bittor Edurne Joxe Izaro Maria Kristina Iñaki Anabel Mari Elena Dorleta Etor Amaia Asier Miguel Bixente Mikel rexu Arantza Maria Juli Maria Maria Xabier Axier Montse ubane Antonio Mari Izaskun Carlos Jesus Mikaela Ibai Amaia Gabriel Alejandro rosa Kontxi Juan Maider Eneko Agurtzane Mikel Esther Zuhaitz Inazio Xabier unai M.Pilar Pablo 
Maite Leire Mikel Erika Amaia Enara Harkaitz Jotxo Itsaso Iñaki Andres Bakarne Maria Iratxe Jone Ulises Olatz Amaia Kontxi Lierni Eugenio Peru Julen Koldo Unai Mikel Irma Mikel Jose Josefina Mari Miren Begoña Maite Juan Irune Maria Joxe Oihana Jesus Karmen Inazio Karmele Amaia Jose Beatriz Blanca Juanita Nerea Jone Julian Eva Luis Jesus Melchor Bingen Xabier Irune Bittor Lia Jose Benito Jose Santiago 
Eneko Eba Ana Kontxita Esteban Miren Fran Josu Isabel Batirtze Aitor Jesus Luis Juan Mikel Julian Maite Juan Miren Maria Maria Oihana Kris Pruden Jon Juan Joakina Amaia Patxi Juan Andoni Judith M.Angeles Naiara Dionisio Itziar Jesus Meri Idoia Edurne Jesus Jon Eugenio Javier Aitor Tomas Jesus Antonio Jorge Eneko Guillermo Jose Itziar Enrike Karlos Gorka Jose Isidora Begoña Herritxe Juan Mertxe Tomas 
Maite Fernando Angel Alizia Alaitz Miren M.Luisa Eba Sonia Juan Maite Elena Etxea Gorka Aitor ramon Inmaculada Jabier Vicente Ignacio Manuel Laurentino Iñaki Nuria Jabier Luis Gotzon Eñaut Joxe Olaia Antonio Amaia Olatz Milagros Felix Miren Dani Begoña Iñaki Iñaki Edurne Iñigo Ion Fernando Garbiñe Jose Antonio Miren Victoriano Iñaki Joseba Miguel Jose Mikel Oxel Ane Larraitz Antton Agustina Luis M.Pilar 
Eulogio Vicente Maria rosa M.Asun Xabi Iñigo Anton Gloria Xabier Arrosane Miren Jose Fermin Julia Marcos Beatriz Esteban Angel Jesusa Jose Asier Imanol Esther Ines Gaizka Eneritz Simon Angelita Luis Eugenio Jose Basilio Karmele Mirentxu Ana Ekaitz Eneko rosa Andoni Luis Joseba rafa Carmen Maria Xabier Timoteo Miren Bixente Ana Joxe Juan Alen Arantzazu Edurne Aitzol Miren Ane Manuel  Marcos Mari 
Mertxe Nieves Miguel Iñaki Bittor Edurne Joxe Izaro Maria Kristina Iñaki Anabel Mari Elena Dorleta Etor Amaia Asier Miguel Bixente Mikel rexu Arantza Maria Juli Maria Maria Xabier Axier Montse ubane Antonio Mari Izaskun Carlos Jesus Mikaela Ibai Amaia Gabriel Alejandro rosa Kontxi Juan Maider Eneko Agurtzane Mikel Esther Zuhaitz Inazio Xabier unai M.Pilar Pablo Maite Leire Mikel Erika Amaia Enara Harkaitz 
Jotxo Itsaso Iñaki Andres Bakarne Maria Iratxe Jone Ulises Olatz Amaia Kontxi Lierni Eugenio Peru Julen Koldo Unai Mikel Irma Mikel Jose Josefina Mari Miren Begoña Maite Juan Irune Maria Joxe Oihana Jesus Karmen Inazio Karmele Amaia Jose Beatriz Blanca Juanita Nerea Jone Julian Eva Luis Jesus Melchor Bingen Xabier Irune Bittor Lia Jose Benito Jose Santiago Eneko Eba Ana Kontxita Esteban Miren Fran Josu 
Isabel Batirtze Aitor Jesus Luis Juan Mikel Julian Maite Juan Miren Maria Maria Oihana Kris Pruden Jon Juan Joakina Amaia Patxi Juan Andoni Judith M.Angeles Naiara Dionisio Itziar Jesus Meri Idoia Edurne Jesus Jon Eugenio Javier Aitor Tomas Jesus Antonio Jorge Eneko Guillermo Jose Itziar Enrike Karlos Gorka Jose Isidora Begoña Herritxe Juan Mertxe Tomas Maite Fernando Angel Alizia Alaitz Miren M.Luisa Eba 
Sonia Juan Maite Elena Etxea Gorka Aitor ramon Inmaculada Jabier Vicente Ignacio Manuel Laurentino Iñaki Nuria Jabier Luis Gotzon Eñaut Joxe Olaia Antonio Amaia Olatz Milagros Felix Miren Dani Begoña Iñaki Iñaki Edurne Iñigo Ion Fernando Garbiñe Jose Antonio Miren Victoriano Iñaki Joseba Miguel Jose Mikel Oxel Ane Larraitz Antton Agustina Luis M.Pilar Eulogio Vicente Maria rosa M.Asun Xabi Iñigo Anton 
Gloria Xabier Arrosane Miren Jose Fermin Julia Marcos Beatriz Esteban Angel Jesusa Jose Asier Imanol Esther Ines Gaizka Eneritz Simon Angelita Luis Eugenio Jose Basilio Karmele Mirentxu Ana Ekaitz Eneko rosa Andoni Luis Joseba rafa Carmen Maria Xabier Timoteo Miren Bixente Ana Joxe Juan Alen Arantzazu Edurne Aitzol Miren Ane Manuel  Marcos Mari Mertxe Nieves Miguel Iñaki Bittor Edurne Joxe Izaro 
Maria Kristina Iñaki Anabel Mari Elena Dorleta Etor Amaia Asier Miguel Bixente Mikel rexu Arantza Maria Juli Maria Maria Xabier Axier Montse ubane Antonio Mari Izaskun Carlos Jesus Mikaela Ibai Amaia Gabriel Alejandro rosa Kontxi JuanZAtOZ gUrEkIN!

Abantailaz betetako kluba!
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tekno + turiSMoa

egilea: maite Toledo saralegi.

argitaletxea: beta Edizioak.

Industria, zientzia eta teknologia 
guneetan egindako ikerketa baten 
emaitza da Tekno + Turismoa 
saiakera. Azaleratzen ari den 
turismo-aldaera baten berri eman, 
eta teknoturismoaren baliabideak 
ezagutarazi gura du lanarekin.

SurFuSion

egilea: los Galerna.

argitaletxea: mauka musikagintza.

Surf doinu klasikoak alboratu 
gabe, beste estilo askoren 
nahasketa egin dute Los Galerna 
taldekoek euren bigarren lanean. 
Hamabi kantu jasotzen dira bertan 
eta CDan zein biniloan eskuratzeko 
aukera dago.

aDDiCtoS SonituS

egilea: los Cretinos.

argitaletxea: mauka musikagintza

Talde arrasatearraren lan berria 
modu analogikoan grabatuta dago 
eta garage doinu zaharrak 
ekartzen ditu gogora. Gijongo 
Circo Perrotti estudioetan grabatu 
du taldeak, bere hamargarren 
urteurrena ospatzeko.

goSe iiiii

egilea: Gose.

argitaletxea: kap produkzioak.

Arrosa koloreko diskoaren ostean 
laranja kolorekoa kaleratu dute 
arrasatearrek. Hamaika abesti 
jasotzen dira lan berrian. Spam-ek 
ekoitzi du bosgarren diskoa, 
techno musikaren esparruan 
ibilbide luzea duen bikoteak. 

Hirugarren azala

egilea: Anger.

argitaletxea: bonberenea Ekintzak.

Arrasateko laukoteak 15 urte 
daramatza oholtza gainean eta 
bosgarren lana aurkezten du. 
Disko kontzeptuala, hitzen aldetik. 
Auto-ekoizpen bidez jardun 
ondoren, Bonberenea Ekintzekin 
banatu dute diskoa.

oñati eta oñatiko auzoak

egilea: Juan Carlos irizar.

argitaletxea: J.k. irizar.

Oñati eta herria osatzen duten 16 
auzoei eskaini gura izan die 
musikari eta konposatzaile 
oñatiarrak azken diskoa. Oñati 
eta Oñatiko auzoak guztiz 
instrumentala da, 19 doinuz 
osatuta dago.

tributo a CaiSSa

egilea: martin Arriaran.

argitaletxea: hiria.

Alejandrian hasi, Londrestik 
pasatu eta Donostian amaitzen 
den istorioa jasotzen du liburuak. 
Bergararraren bigarren eleberria 
da Tributo a Caissa. Misterioz 
betetako eta xakean oinarritutako 
polizia-nobela.

puntu bakar batean elkartzen Diren ertzak

egilea: sharon stoner.

argitaletxea: mauka musikagintza.

Disko berriko kantu bakoitza 
pasarte, erritmo, sonoritate eta 
erregistro askoz egindako puzzlea 
da; eta, guztien artean, Oñatiko 
hirukotearen orain arteko disko 
melodiko eta aldi berean arrisku 
handienekoa osatu dute.

biDe zuzenetik oker

egilea: Never surrender.

argitaletxea: mauka musikagintza.

Sorkuntzarako urtebete geldi egon 
ostean, arrasatearren hirugarren 
lan luzeak argia ikusi berri du. 
Euskaraz egindako hamar kantuz 
osatuta dago. Aurreko lanetan 
baino kantu motzagoak eta erritmo 
biziagoak jasotzen dira bertan.

Jet lag

egilea: maite Toledo saralegi.

argitaletxea: beta Edizioak.

Bi liburu kaleratu ditu 2012an 
Toledok; horietariko bat da Jet Lag 
olerki liburua. Bizitzako ajeak eta 
pozak islatu gura izan ditu 
sortzaile antzuolarrak. "Hausturak 
eragiten dituelako bizitzak, erritmo 
berrietara egokiaraziz".

beSte iStorio bat

egilea: Arkada social.

argitaletxea: mauka musikagintza.

Mikel Arriaran taldekide berria 
lagun, 2012ko urtarrilean Higain 
estudioetan Haritz Harreguyk 
grabatu eta nahastuta eta Jonan 
Ordorikak masterizatuta. Zortzi 
kantu jasotzen ditu arrasatearren 
azken lanak.

bertSolari

egilea: Asier Altuna.

argitaletxea: Txintxua.

Asier Altuna bergararra Bertsolari 
dokumentalaren zuzendari eta 
gidoilaria da. Donostiako 
Zinemaldian aurkeztu zuen eta 
Durangoko Azokan DVDan aurkitu 
ahal izango da 90 minutuko lan 
hori.

galDakaoko oroiMen HiStorikoa

egilea: Juan Carlos irizar.

argitaletxea: J.k. irizar.

Galdakaoko udalaren ekimenez 
eta udalerriko oroimen historikoa 
berreskuratu guran, Juan Carlos 
Irizarrek gerra zibilari 
soinu-banda ipini eta, hain zuzen 
ere, gaiari buruzko hamabi titulu 
berri sortu ditu.

ibarreko 
sortzaileak 
Durangon

bihartik abenduaren 9ra bitartean egongo da 
irekita azoka, 10:30etik 20:30era 

3D teknologia erabilitako euskarazko  
lehenengo lanek tokia izango dute azokan  |  24

DISKOA

DISKOA

DISKOA

DISKOA

DVD

LIBuruA

LIBuruA

DISKOA

DISKOA

LIBuruA

DISKOA

DISKOA

DISKOA
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Bihar altxatuko ditu aingurak 
euskal kulturaren erakusleiho 
erraldoi bilakatu den Durango-
ko Azoka deituriko itsasontziak. 
Beste urte batez sortzaileek euren 
lanak erakutsi ahal izango dituz-
te bertan. 47. ediziora iritsi da 
Durangoko Liburu eta Disko 
Azoka, eta zenbait berritasune-
kin dator oraingoan.

teknika berriak azokan 
Beirate bat eratu gura izan du 
Nestor Basterretxea eskultoreak 
aurtengo kartelaren irudia sor-
tzerakoan. Teknika modernoak 
baliatu ditu, gainera, bermeota-
rrak: telebistako pixelei argazkia 
aterata egin du horma-irudia.

Teknika berriak geroz eta 
modernitate handiagoko azoka-
rentzat. Izan ere, Durangoko 
hitzordua garaietara egokitzen 
joaten da edizio bakoitzean. Esa-
te baterako, oraindik paperezko 
liburuak nagusi diren azokan 
elektronikoek ere tokia izango 
dute, eta zazpi izenburu topatu-
ko ditugu, interesatuz gero. 

Bestalde, euskaraz sortutako 
3D lanak aurkeztuko dituzte 
Irudienea gunean. Euskarazko 
lehenengo 3D filma egin dute 

Aiert Goenagak eta Jon Urrazak: 
Morritson eta Gartzia. 

Bestalde, teknika hori era-
bilita egin den lehenengo eus-
karazko bideoklipak ere Duran-
gon ikusiko du argia: Gose 
talde arrasatearraren Ezetz kan-
tuak, hain zuzen. "Mikel Cle-
menteren ideia izan zen. Aspal-
ditik ezagutzen dugu elkar eta 
konfiantza dugu harengan, bideo-
gintzan lan bikaina egin duela-

ko". Hala adierazi digu Gose 
taldeko ahots Ines Osinagak. 
"Proposamena egin zigunean 
ilusioz hartu genuen, bai tekni-
ka berria erabiltzeagatik, eta 
baita gura izan dugun abesti 
baten bideoklipa egin dugulako, 
orain artekoak enkarguak izan 
dira eta". 

Egubakoitzean 12:00etatik 
aurrera aurkeztuko dituzte bi 
lanak. 

azoka tV  
Aurten ere azokak irauten duen 
egunetan Azoka TV ikusgai egon-
go da. GOIENA arduratuko da 
eguenetik domekara bitarteko 
lanaz. Hala adierazi digu Oihane 
Agirre programazio zuzendariak: 
"Azokan bertan ipiniko den pan-
taila erraldoiari esker ikusi ahal 
izango da; iazkoa baino handiagoa 
da, gainera. Baina bestalde, egun 
horietan zehar, Goiena telebistak 
Azoka TV bakarrik emitituko 
du, eta euskarazko tokiko tele-
bistetan ere eskainiko da." 

Azokan gertatzen ari denaren 
berri emateaz gainera, liburuak 
eta diskoak aurkeztu dituztenak 
elkarrizketatuko dituzte, erre-
portajeak egin... 

guneak indartzen  
Durangoko Azokako zuzendari 
Aiert Goenagak buruari buelta 
ugari emanda egitarau borobila 
prestatu dutela adierazi du, eta 
horietariko batzuk urteroko 
hitzordu izan daitezen apustu 
egin dute, gainera: "Szenatokian, 
iaz oso ondo funtzionatu zuen 
antzerki maratoia egonkortu gura 
izan dugu eta hiru egunetara 
zabaldu dugu egitaraua". Irudie-
nea, berriz, iaz irekita, aurten 
indartu gura izan duten gunee-
tariko bat da, eta gogor dator. 
Eta Plateruena lehenengo aldiz 
gune ofizial moduan agertu da.

Orokorrean, sekula baino 
programa zabalagoa antolatu dute 
47. ediziorako: 253 mahai koka-
tuko dituzte, 400 nobedade pasa 
egongo dira eta 300 ekitalditik 
gora. "Testuinguru ekonomikoa 
kontuan izanda ez dira nolanahi-
ko zifrak. Hogei erakusmahai 
gutxiago etorri dira, baina 250tik 
gora etortzea adierazgarria da".

ijito kultura eta lertxundi  
Urtero-urtero kultura gonbidatu 
bat egoten da Durangon, eta aur-
ten, ijito kultura gerturatu gura 
izan dute antolatzaileek azokara. 
Kale Dor Kayiko elkartearekin 
elkarlanean programazio zabala 
antolatu dute, gainera: tailerrak, 
jokoak, ipuin kontaketak, kon-
tzertuak... Bestalde, egubakoitzean 
15:30ean Areto Nagusian egingo 
den Emakume ijitoaren aldarria 
izeneko berbaldia.

Omenaldia jasoko duen beste 
pertsona bat Benito Lertxundi 
artista izango da, Argizaiola Saria 
emango baitiote bihar. Gauean 
Argi ekitaldiaren barruan jasoko 
du saria. Merezitako saria, azo-
kako zuzendariaren esanetan, 
"60ko hamarkadatik egindako 
lanagatik".

Azoka TVn lanean arituko den GOIENAko taldea.  |   zuriñE vElEz DE mEnDizabal

Iazko azoka.  |   goiEna

Nestor Basterretxearen lana.  |  goiEna

Durangon ere, 
3D teknologia
Irudienea izango da 
ikus-entzunezkoen 
gune nagusia. 
Euskarazko sortzaileen 
lanak aurkeztuko dira: 
film laburrak eta luzeak, 
dokumentalak... Baina, 
gainera, 3D teknologia 
baliatuta egindako 
euskarazko lanak 
aurkeztuko dituzte: 
Aiert Goenagaren eta 
Jon urrazaren Morritson 
eta Gartzia, 3Dn eginiko 
euskarazko lehenengo 
filma; eta Gose 
taldearen Ezetz 
bideokliparen 
aurkezpenak egingo 
dituzte egubakoitzean, 
12:00etan hasita.

Euskarazko 3D filma.  |   a.goEnaga

Gose talde arrasatearra.  |   gosE

Durangoko liburu eta Disko azoka 47. ediziora iritsi 
da aurten, eta berritasun ugari dakartza

400 nobedade baino gehiago aurkitu ahal izango dira 
aurten landako gunean lau egunetan zehar

euskal kulturaren 
hitzordu handia

Esanak

"testuinguru 
ekonomikoa 
kontuan 
hartuta azokako 
zifrak ez dira 
nolanahikoak"
aiert goenaga   |  AZokAko ZUZENdAriA

"Azokan bertan, 
euskarazko tokiko 
telebistetan eta 
goienan jarraitu 
ahal izango da 
Azoka tv"

o i H a n e  a g i r r e   |   A Z o k A  T v

"Ilusioz hartu 
genuen 3d 
teknika baliatuz 
bideoklipa 
egiteko 
proposamena"

i n e S  o S i n a g a  |   G o s E
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Abantailaz betetako kluba!

2012

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

goienakluba.com 
urteko kuota: 50 €.

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

parte 
hartzeko

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

sari nagUsia

xbOx 360 + HAlO 
rEAcH JOkOA 
Bidali KLuBA XBOX 
[Bazkidearen zenbakia] 
215800 zenbakira. cd-A

Juan Carlos Irizarren, 
"Oñati eta Oñatiko auzoak" 

Bidali KLuBA CD 
[Bazkidearen zenbakia] 

215800 zenbakira.

lIbUrUA

Jokin Zaitegi saria 2011 
"Bizientzat eta hilentzat", 
Tomas Tranströmerren obra, 
Juan Mari Aguirreurretak itzulita. 

Bidali KLuBA 
LIBuruA 
[Bazkidearen 
zenbakia] 
215800 
zenbakira 

mAIAlEN gONZAlEZ  |  arrasaTE

Aurtengo tobera forma hartzen 
hasia da dagoeneko. Aurreko 
zapatuan egin zuten lehen entse-
gu orokorra. "Bagoaz forma har-
tzen, eta polita da bukaerako 
emaitza nondik nora joan daite-
keen ikustea", adierazi du Egoitz 
Aizpuru parte-hartzaileak.

Oñati izango da aurtengo 
epaitua. Debagoieneko gainera-
ko zortzi herriek epaituko dute. 
Bailara serio jarri da txantxi-
kuekin, eta epaia irmoa da: "Oña-
ti isolatuta bizi da, baina haiek 
dira isolamendu hori eragin 
dutenak, haiei komeni zaielako, 
alegia. Oñati ez da bailarako 
parte sentitzen, ez du ezer jakin 
nahi. Are gehiago, interesaren 
arabera jartzen da bailararekin 
harremanetan. Izan ere, Arra-
satera Eroskin erosketak egite-
ra soilik joaten dira edota Ber-
garara lanera eta lanetik etxera. 
Ez dira beste inorekin harrema-
netan jartzen. Azken finean, 
bailara berean egon arren, oña-

tiar batentzat berdina da Tolosa 
edo Bergara, Antzuola edo Are-
txabaleta".

Oñatiko defentsa egingo du 
Egoitz Aizpuruk eta, abokatu 
gisa, Oñatiren aurkako epaiaren 
inguruan mintzatu da. "Eraba-
teko konfiantza dugu guregan,  
herria defendatzeko argudioak 
soberan ditugu-eta. Izan ere, 
mitoetan oinarritutako akusa-
zioak dira gehienak. Hots, urtee-
tan zehar Oñatiri buruz 'esan 
izan direnak' dira, eta ez 'bene-
tan direnak'. Horiek guztiak 

mitoak dira, argudio sendorik 
gabeak, eta hori besterik ez dela  
frogatzeko arazorik ez dugu izan-
go". Ziurtasun osoz mintzatu da 
Oñatiko abokatua. "Xehetasun 
gehiago, estreinaldi egunean".

giro ona nagusi 
Toberako parte-hartzaile moduan 
ere hitz batzuk izan ditu Aiz-
puruk. Entseguetan giro oso 
ona dagoela azpimarratu du. 
"Ostean, gainera, aukera dau-
kagu batera egoteko eta batak 
besteari adarra jotzeko: eskerrak 

entseguak Oñatin diren! Herri-
tik kanpo pare bat ordu baino 
gehiago eginez gero, oñatiarrak 
oxigeno falta sumatzen hasiko 
lirateke-eta!".

Lehen entsegu orokorraren 
ostean, obra forma hartzen ari 
da. "Oraindik entseguak falta 
dira eta badago denbora norbe-
raren lana eta karakterizazioa 
hobetzeko. Baina dagoeneko 
nabari da urduritasuna eta ilu-
sioa. Badator aurtengo tobera, 
ez dago atzera bueltarik!".

Hurrengo entsegu orokorra 
abenduaren 15ean izango da. 
Horrez gain, astelehen eta eguaz-
tenero Eteon elkartuko dira herri 
ezberdinetako eszena solteak 
entseatzeko.

sarrerak salgai 
Datorren egubakoitzean, hilaren 
14an, jarriko dira salgai tobera 
ikuskizunerako sarrerak. Oñatin, 
Bergaran eta Arrasaten egongo 
dira salgai, baita barrabarra.eu 
webgunean ere.

"mitoetan oinarritutako akusazioak" direla eta, oñati lasai dago

hurrengo entsegu orokorra abenduaren 15ean egingo dute, oñatin

akusazioak eta defentsak, tentsioa 
eta giro aparta toberaren entseguetan 

Lehenengo entsegu orokorra egin zuten aurreko zapatuan, Oñatin.  |   josETxo aranTzabal

Entseguaren une bat.  |   j.a.

Esanak

"Oñatik argudio 
nahikoa izango 
du bere burua 
defenditzeko" 
eg o i t z  a i z p u r u   |   o Ñ AT i ko  A b o k AT U A

Pertsonaia 
zerrenda

epailea

Mikel Irizar

oñatiko abokatua

egoitz Aizpuru

Fiskala

Naroa elortza

oñatiarra

Ana Mari liziaga

pregoilaria

Nagore Arriaran

arrasateko 

lekukoa

eneko Arana

bergarako 

lekukoa

Aitor eraña

eskoriatzako 

lekukoa

Olatz Pagaldai

Frai Migel

Gaizka Palacin

rodrigo Mercado 

zuazola

Iñaki Olalde
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Ez dute hutsik egingo, eta, urte-
ro moduan, akordeoi doinuak 
izango dira nagusi egubakoitze-
tik domekara bitartean Arrasaten. 
Denera, 340 lagun inguruk parte 
hartuko Hauspozek, Euskal Herri-
ko Akordeoi Elkarteak, antola-
tutako lehiaketetan. 

Oraingoan ere egitarau zaba-
la gertatu dute: batetik, Arrasa-
te Hiria Nazioarteko Akordeoi 
Lehiaketa egingo da, Amaia antzo-
kian. Dagoeneko 20 urte pasa 
dira lehenengoa egin zenetik, eta 
nazioarteko urteroko hitzordu  
bilakatu da. Aurten, 11 lagunek 
hartuko dute parte: Stefanie Mir-
wald (Alemania); Ivan Tibor 
(Eslovakia); Maciej Frackiewick, 
Maciej Zimka eta Tomasz Ostas-
zewski (Polonia); Yngvild Vivja 
Haaland Ruud eta Ida Lovli Hid-
le (Norvegia); Olga Morral (Kata-
lunia); Hanzhi Wang (Txina); eta 
Andrey Shestakov eta Ruslan 
Bikkulov-ek (Errusia). Guztiek 
S. Mossenmarken Wood spirit 
kantua jo beharko dute. Epai-

mahaia ere ez da nolanahikoa 
izango: Alexey Artemyev erru-
siarra, Stefan Hussong alemania-
rra, Geir Draugsvoll norvegiarra 
eta Gabriel Erkoreka eta Iñaki 
Alberdi euskaldunek osatuko 
dute.

Kanporaketa fasea egubakoi-
tzean hasiko da, 09:00etan, eta 
domekan azken fasea jokatuko 
dute, 11:00etan. 

gipuzkoako lehiaketan, 30
Bestalde, Gipuzkoako 33. Lehia-
keta ere izango da. Euskal Herri-
ko eta Espainiako askotariko 
adinetako 30 partaide arituko 
dira. Egubakoitzean, senior mai-
lakoen kanporaketa fasea egingo 
dute, 17:00etan, Amaian. Domekan 
goiz hasiko dira maila berekoak, 
08:00etan azken fasea dute-eta. 
Kulturaten, ostera, junior mai-
lakoak arituko dira, 08:30ean; eta 
haur mailakoak, 15:30ean.  

Horretaz gainera, Gipuzkoa-
ko 25. Jaialdia ere egingo da 
zapatuan; 300 ikasle inguru ari-
tuko dira horretan. Musika esko-

letan diharduten ikasleei dago 
zuzenduta, akordeoiarekin lehen 
pausoak eman ditzaten, lehia 
barik. Esan bezala, zapatuan 
izango dira kontzertuak, 10:00etan 
hasi eta 17:00ak bitartean, Amaia 
antzokian, Kulturaten eta Ariz-

mendi Ikastolan. Egun berean, 
20:30ean, jaialdi horren sari bana-
keta egingo dute Amaian.

Gainerako lehiaketen azke-
neko ekitaldia eta sari banaketa 
domekan izango da, 19:30ean, toki 
berean.

lehia gogorra izango da 
akordeoi lehiaketetan
arrasate hiria nazioarteko 20. akordeoi lehiaketan, gipuzkoako 33. 
lehiaketan eta gipuzkoako 25. jaialdian 340 bat akordeoi jole elkartuko dira

Iosif Purits errusiarra erdian, saria jasotzen.  |   goiEna

Iazko irabazle 
Purits gurean

Joan den urteko Arrasate 
Hiria Akordeoi 
Txapelketako irabazle Iosif 
Purits errusiarrak bi 
kontzertu eskainiko ditu 
egunotan: bihar, eguena, 
Aretxabaletako Arkupeko 
Zaraia aretoan izango da; 
eta etzi, egubakoitza, 
Arrasateko Kulturaten. 
Debalde dira 20:00etan 
hasiko diren emanaldiak. 

6 urterekin hasi zen 
Purits akordeoia jotzen, 
eta, ordutik hona, bestalde, 
Bielorrusia, Suedia, 
Austria, Txina, Alemania, 
Frantzia eta Kanadan 
eskaini ditu kontzertuak.
Aurten, gainera, Trophee 
Mondiale lehiaketa irabazi 
du Puritsek. Egunotan 
Debagoienean dugu.

lAIdA bErIstAIN  |  arrasaTE

Noiz argitaratu duzue hirugarren 
zenbaki hau?
Lehengo asteko eguenean argi-
taratu genuen fantzinea. Aza-
roaren 24an Getxoko feriara 
eramateko asmoa genuenez, bi 
egun lehenago argitaratu 
genuen.
Non jarri duzue salgai? 
Bergarako eta Arrasateko taber-
na batzuetan dago fantzinea 
erosteko aukera. Zehazki, Arra-
sateko Iluntz, Ekaitz, Iturri eta 
Basati tabernetan eta Gaztetxean. 
Bergaran, berriz, Euxebio, Irrin-
tzi, Ziripotz, Bule eta Popi's 
tabernetan. Bergaraz eta Arra-
satez gain,  Azpeitiko eta Tolo-
sako pare bat taberna edo jate-
txetan ere izango da salgai. 
Prezioa bi euro da.

Harrera ona izan al zuten aurreko 
bi zenbakiek? 
Lehenengo zenbakia urtarrilean 
kaleratu genuen eta bigarrena, 
Aste Santu inguruan. Lehenak 
bigarrenak baino harrera hobea 
izan zuen. GOIENAn eta Berria
-n erreportaje bana egin genuen 
fantzinea ezagutzera emateko, 
eta, lehenengo zenbakia nobeda-
dea zenez, nahiko jendek erosi 
zuen. Bigarrena hotzago geratu 
zen.
ba al du gai zehatzik? 
Ez, lehenengo zenbakia krisiaren 
gainekoa izan zen, baina hiruga-
rren zenbaki honek ez du gai 
zehatzik, librea da. Bakoitzak 
nahi duen gaiaren inguruko lanak 
egin ditu. Mota guztietako gaiak 
lantzen dira: sexua, krisia, poli-
tika, kutsadura...

Zer aurki daiteke barruan? 
Barietate handia du fantzine berri 
honek. Tira komikoak, ilustra-
zioak, bertsoak, karikaturak, 
2013ko egutegia, istorio txikiak, 
txisteak, artikuluak... aurki dai-
tezke bertan. 

Aurreko zenbakiek baino 
barietate handiagoa du azkenen-
go zenbaki honek; egile barieta-
tea ere handiagoa da. Horretaz 
gain, marrazkien kalitatea eta 
teknika ere hobea da.

Zenbaki berri hau debagoienetik 
ateratzeko asmorik baduzue? 
Gustura gaude maila honetan; 
fantzinea gure bailarako herrietan 
saltzen. Baina, egia esan, kanpo-
ko kolaboratzaileen eta jende 
ezagunaren laguntzaz bailaratik 
kanpoko beste herri batzuetan 
ere izango dugu fantzinea salgai. 
Adibidez, Bilboko kolaboratzaile 
berri batzuk ditugu eta haiek 
Bilbo inguruan zabalduko dute, 
baina konpromisorik gabe.

Zergatik fantzine bat? 
Nork bere aldetik ezer egitea oso 
zaila denez gaur egun, guztion 
artean horrelako aldizkari bat 
egitea erabaki genuen. Guztion 
lanak batuta errazagoa izango 
zelakoan. Helburu komertzialik 
gabe hasi ginen, eta horrela jarrai-
tzen dugu. Gustuko dugulako 
egiten dugun gauza bat da, eta 
egiten duguna besteei erakuste-
ko egin genuen. Nahi duen edo-
nork kolaborazioak egiteko auke-
ra ere badu. 
Zenbat zaudete taldean? 
Izatez, 12-13 pertsonako lantaldea 
gara, baina gero, bilerak egiten 
ditugunean, askotan, 6-8 pertso-
na inguru batzen gara.

Gehienak lehenengo urtean 
hasi ginen berdinak gara, baina 
kolaboratzaile berri batzuk ere 
baditugu azken zenbaki honetan. 
Bilboko eta Tarragonako batzuk, 
besteak beste. 
Nola antolatzen zarete fantzinea 
osatzeko? 
Gehienbat, e-mailaren bitartez, 
eta, bestela, mugikorraren bitar-
tez komunikatzen gara elkarrekin. 
Nork bere lana amaitzen duenean, 
e-mail bidez bidaltzen die besteei. 
Ez dago lan finkorik, bakoitzak 
ahal duena egiten du. Gero, bi 
maketatzaileren artean guztion 
lanak batzen dituzte. 
laugarren zenbakiarekin hasteko 
asmorik baduzue? 
Bai, laugarrenarekin hasteko 
asmoa dugu. Hirugarrenaren 
salmentekin kolpe handirik har-
tzen ez badugu, behintzat. 

Gari Garitano eta Jon Pozo, Zapla!! fantzinea eskuan dutela.  |   laiDa bErisTain

gari garitano eta Jon pozo | ilustratzaileak

"zenbaki honetako 
marrazkiak hobeak dira 
bai kalitate aldetik eta 
baita teknikoki ere"

'zapla!!' fantzinearen hirugarren zenbakia salgai

gari garitano eta jon pozo dira egileetako bi

"kolaboratzaile eta 
ezagunen laguntzaz 
bailaratik kanpo ere 
zabalduko da"

"Nahi duen edonork 
fantzinean parte 
hartzeko aukera ere 
badauka"
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1. etxebizitzak

101. SalDu
aretxabaleta. 61 metro koa-
droko etxebizitza salgai.  bi 
logela egongela zabala, sukaldea 
eta komuna. 2006an egina. 
kiroldegitik gertu. bizitzera 
sartzeko gertu. 115.000 euro. 
629 42 01 10 

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. larra&ntil-
de;aga optika gainean. 90 metro 
koadrokoa. 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 

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 Arantzazu kalean. bi 
komun, sukaldea, egongela  eta 
trastelekua. Jantzita. igogailua 
eta berokuntza indibiduala. oso 
eguzkitsua.  prezio interesgarria. 
Ez du berritu beharrik. 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-
te ko :  w w w. e u s k a l n e t . n e t /
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. Etxebizitza ematen 
da errentan Erguin kalean. hiru 
logela, egongela, sukalde eta 
komuna. 606 86 71 97 

bergara. Etxebizitza ematen 
da errentan bolun. igogailutik 
gertu. bi logelakoa. oso argitsua. 
leiho berriekin. berokuntza 
zentrala. deitu 665 73 98 32 
telefonora.

eskoriatza. 50 metro koadro-
ko etxebizitza ematen da erren-
tan intxaurtxuetan. 450 euro 
hilean. logela bat, egongela, 
sukaldea eta komuna. Garajea 
izateko aukera. deitu 688 66 
71 56  telefono zenbakira

oñati.  60 metro koadroko 
etxebizitza errentan eman edo 
saltzen da erdigunean. hiru 
logela, sukalde-egongela eta 
komun bat. igogailuarekin. Jan-
tzita. deitu arratsaldez mesedez. 
651 70 90 53 

oñati. san lorentzo 10ean hiru 
logela eta bi bainugelako etxe-
bizitza ematen da errentan. 
Eguzkitsua. 943 78 13 57  edo 
686 76 01 87 

 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. 671 84 71 71 

bikote euskalduna Arrasaten 
pisu txiki baten bila. bikote 
euskalduna eta arduratsua. 
Arrasaten pisu txiki baten bila 
gabiltza. Urtarrilean sartzeko. 
636 38 81 00 

oñati. Etxebizitza behar dugu 
errentan emakume eta ume 
batentzat. hilean 500-550 euro 
ordaindu ahal izango nuke. 628 
08 85 98 

 
105. etxeak oSatu

arrasate. bi logelako etxebizi-
tza bat osatzeko lagun bat behar 
da, Nafarroa etorbidean. 635 70 
79 69 

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

arrasate. logela ematen da 
errentan erdigunean. inaki. 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 

3. lokalak

301. SalDu

4. lana

401. eSkaintzak

402. eSkaerak
arrasate. 54 urteko emakumea 
gertu lanerako. deitu 943 79 
60 89  telefonora.

arrasate. Emakume euskaldu-
na garbitasunak eta plantxa 
egiteko gertu. baita umeak 
zaintzeko ere. 699 54 17 27 

arrasate. Neska gertu pertso-
na nagus i ak  z ai ntzeko ,  bai 
etxean bertan bizitzeko edo 
orduka, baita garbitasun lanak 
egiteko ere. deitu 682 31 97 37  
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  
telefono zenbakira.

b e r g a ra .  i ka s l ea  n a i z  e ta 
15:30etik aurrera umeak zain-
duko nituzke. deitu 669 17 22 
56  telefonora.

bergara.  Neska tituluduna 
gertu nagusiak zaintzeko eta 
baita etxeko lanak egiteko ere. 
680 77 06 46 

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

Debagoiena. Emakume gaztea 
eta lana egiteko behar handia-
rekin, gertu pertsona nagusiak 
eta haurrak zaintzeko edota 
garbiketa lanak egiteko. deitu 
616 62 85 91  zenbakira.

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu atari eta abarren garbita-
sunak egiteko. baita jatetxetan 
platerak garbitzeko ere. deitu 
677 63 20 65  telefonora.

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 

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 

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu nagusiak zaintzeko, etxe-
ko lanak egin, plantxa zein plater 
eta abarrak garbitzeko. baita 
atari garbiketak egiteko ere. 686 
40 42 03 

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. deitu 600 29 05 24  
telefonora.

D e b a g o i e n a .  E m a k u m e a 
gertu garbiketak egin edo nagu-
siak zaintzeko. legezko paperak 
ditut. 672 960 822

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 euskaldu-
na, erizaintza tekniko osagarrie-
tako tituluduna eta esperientzia-
duna, etxetan nahiz baserrietan 
dauden nagusiak zaintzeko edo 
paseoan ateratzeko gertu. Ger-
man. 619 08 40 08 

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

Debagoiena.  mutila gertu 
harategian lan egiteko. baita 
sukaldari edo zerbitzari jardute-
ko ere. Nagusiak zaintzen ere 
arituko nintzateke. deitu 647 15 
18 23  telefonora.

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

Debagoiena.  mutila gertu 
lanerako: harategi laguntzaile 
eta sukaldean lagundu edo 
garbiketak egiten. deitu 610 91 
33 40  telefonora.

Debagoiena.  mutila gertu 
nagusiak edo menpekotasuna 
duten pertsonak zaintzeko. 
Geriatrian espezializatua. Ardu-
ratsua eta berehala hasteko 
moduan. deitu 634 75 52 61 
telefono zenbakira. 

Debagoiena. mutila lan bila 
asteburuetarako. deitu 636 60 
48 51  zenbakria.

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. deitu 
633 49 62 53  telefonora.

Debagoiena. Neska arduratsua 
eta esperientziaduna eskaintzen 
da umeak eta  nagusiak zaintze-
ko, baita garbitasun lanak egite-
ko ere. orduka lan  egiteko gertu 
eta pertsona nagusiak pasioan 
ateratzeko. interesatuok deitu 
695 73 87 95  telefonora

Debagoiena. Neska arduratsua 
eta esperientziaduna nagusiak eta 
umeak zaintzeko  gertu. Etxean 
bertan zaintzeko edo pasioan 
ateratzeko. 626 35 66 90 .

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

Debagoiena. Neska ardura-
tsua, esperientziaduna, sukalde-
ko lanak egin eta nagusiak zain-
tzeko gertu, etxean bertan bizi 
izateko ere bai.722 26 59 40 

Debagoiena.  Neska gertu 
etxean laguntzeko, sukalde 
laguntzaile edo garbiketa lane-
tan jarduteko. dendari ere bai. 
630 20 12 03 

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 
nagusi, gaixo edo umeak zain-
tzeko. baita garbitasun laneta-
rako ere. Egunez. Urte askotako 
esperientziaduna. Yesenia. 634 
12 56 87 

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 

 

5. irakaSkuntza

501. JaSo
arrasate. 'Google sketchUp'
-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 

biolina. jotzen ikasi nahi duzu-
la? metodo erraz eta dibertiga-
rria. Asteburuetan. merke. deitu 
679 74 00 61  telefonora

goi mailako ingenieritza. 
amaitu berri duen mutila eskola 
partikularrak emateko prest, 
oñatin. dbh zein batxilergoko 
ikasleei (fisika, matematika, 
kimika, mekanika, teknologia,.).  
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
ahuntzak eta antxumeak. 
sei ahuntz eta lau antxuma 
salgai daude. lau ahuntz umeak 
egin berri, beste bat umea egi-
teko eta bestea urtekoa da. lau 
ahuntz txiki eta aker bat ere 
salgai daude. 671 71 90 96 

indioilar beltzak. hiru hilabe-
tekoak eta urtebetekoak. bikotea, 
70 euro. 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 zenbakira. 

 
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
autorako segurtasun aul-
kia. 0-13 kilorako "maxi-Cosi" 
etxeko segurtasun aulkia salgai, 
Easyfix oinarriarekin. Quinny, 
bugaboo zein bestelako aulkie-
tan jartzeko bi egokigailu ere bai. 
prezioa: 100 €. 606 21 37 18

bizikleta.  orbea orca Gold 
2012. 55 neurriko koadroa, 
estreinatzeke. shimano Ultegra 
errobera berriak, karbonozkoak, 
vh-rs 80 erreferetnziakoak. 
fsA k-force eskulekua, karbo-
nozkoa. shimano dura-Ace tal-
dekoa. Jokin. 629 37 37 12 

Concord neo trio. Condord 
Neo 2009 aulkia, kapazoa eta 
maxicosia salgai. oso gutxi 
erabilia. berria bezala. poltsa, 
euritarako plastikoa, eguzkitakoa 
eta aterki euskarria opari. 250 
euro. 610 99 26 40 

egurrezko mahaia eta sei 
aulki.  mahaiaren neurriak: 
itxita 1,50m eta zabalik 2,20m. 
Egoera oso onean. Aulkiaren 
jarlekuak urdinak dira. dena 250 
euro. interesatuok deitu telefo-
no honetara. 685 72 08 01 

gellaon. lursaila salgai. fruta 
arbolak, tantaka bidezko urezta-
tze sistemarekin. Txabolatxoa. 
Ur manantiala. Aretxabaletatik 
5 minutura eta Eskoriatzatik 
10era. deitu 605 77 27 69 
telefono zenbakira. 

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 
zenbakira: 619 87 95 57 

Mini kuma. Umeendako mini 
kuma eta izarek salgai debagoie-
nean. interesatuok deitu zenba-
kira:  606 19 89 56 

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. deitu 670 
52 58 74  telefonora.

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. 
606 78 30 30

umeendako karroa. bugaboo 
etxeko karroa salgai debagoie-
nean. beltza. interesatuok deitu 
telefono zenbaki honetara: 606 
19 89 56 

umeendako karroa. mutsy 
Urban rider karroa. Traveller 
aulki eta osagai guztiekin. prezio 
oso onean. 656 74 94 40 

xurgagailua. Akaroen aurka-
koa eta kontsumo baxukoa. Gutxi 
erabilitakoa. 659 62 02 49 

 
802. eroSi

antzinako gauzak jaso edo 
erosten dira: bizikletak, josteko 
makinak, argazki kamarak, idaz-
teko makina... Egoeraren arabe-
ra ordaintzen da. Emailez edo 
watsapp bidez argazkia bidali 
edo deitu. 678 47 43 54

estetikako materiala. Esteti-
kako bigarren eskuko materiala 
erosteko prest. 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 

b u ta n oz ko  b e r o g a i l u a . 
martxan dagoen butanozko 
berogailua hartuko nuke. ordain-
tzeko prest nago. 658 71 44 37, 
943 76 40 87

 
806. galDu

bizikleta urkulun. Azaroaren 
3an, zapatua, umeen bizikleta 
txikia galdu genuen Urkulun. 
pedalik gabekoa eta kokua 
etxekoa da. Aurkitu baduzu, 
deitu mesedez zenbaki honeta-
ra:. 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

aretXabaleta
Zerbitzaria eta 

sukaldaria behar dira.
Esperientziarekin.

bidali Cv: 
loel@hotmail.es

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
eguaztena, 5 rUiZ Nafarroa Etorb.,  1 943 79 14 09
eguena, 6 ErkUdEN Zarugalde, 38 943 77 16 30
egubakoitza, 7 AlbErTo AZkoAGA ferrerias, 1 943 79 15 15
zapatua, 8 m.fCA. AZkoAGA iturriotz, 17 943 79 79 99
Domeka, 9 CorCUErA Aranbarri  plaza, 1 943 79 22 26
astelehena, 10 iriZAr Erguin, 11 943 79 12 39
Martitzena, 11 AmEZUA sta. marina, 32 943 79 09 74

bergara
eguaztena, 5 EsTEllA matxiategi,  5 943 76 19 63
eguena, 6 moZos iparragirre 943 76 12 15
egubakoitza, 7 UrrUTikoETxEA orixondo plaza, 4 943 76 11 74
zapatua, 8 ZAbAlA barrenkale, 25 943 76 16 87
Domeka, 9 ZAbAlA barrenkale, 25 943 76 16 87
astelehena, 10 GUAllAr san Antonio, 5 943 76 11 05
Martitzena, 11 EsTEllA matxiategi,  5 943 76 19 63

Oñati
eguaztena, 5 iGArTUA kale Zaharra, 1 943 78 01 22
eguena, 6 JUldAiN kale barria,  6 943 78 11 28
egubakoitza, 7 GArATE kale barria,  42 943 78 05 58
zapatua, 8 GArATE kale barria,  42 943 78 05 58
Domeka, 9 GArATE kale barria,  42 943 78 05 58
astelehena, 10 JUldAiN kale barria,  6 943 78 11 28
Martitzena, 11 JUldAiN kale barria,  6 943 78 11 28

aretXabaleta / eskOriatza
eguaztena, 5 rUiZ Nafarroa Etorb.,  1 943 79 14 09
eguena, 6 ErkUdEN Zarugalde, 38 943 77 16 30
egubakoitza, 7 AlbErTo AZkoAGA ferrerias, 1 943 79 15 15
zapatua, 8 m.fCA. AZkoAGA iturriotz, 17 943 79 79 99
Domeka, 9 CorCUErA Aranbarri  plaza, 1 943 79 22 26
astelehena, 10 iriZAr Erguin, 11 943 79 12 39
Martitzena, 11 AmEZUA sta. marina, 32 943 79 09 74

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).

EgUBakoitza, 7

Tenperaturak antzera jarraituko 
dute,  baina egunak aurrera egin 
ahala, euria egiteko probabilita-
teak gora egingo du.

Max. 10º

Min. 4º
EgUEna, 6

Eguraldiak hobera egingo du. 
hego-haizea ibiliko da, eta, horri 
esker, tenperatura maximoek 
apur bat gora egingo dute.

Max. 11º

Min. 4º

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

DEBAGOIENA

EuSKAL HErrIA

arratsaldetik aurrera 
zaparradak indar txikiagoz 
botako ditu; maiztasuna 
ere txikiagoa izango da.

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

lana
20 iturgin Alemanian.  Deial-
digileak: EurEs; bundesagen-
tur für arbeit eta mbs. bal-
dintzak: lanbide heziketa, lan
- e s p e r i e n t z i a  i z a t e a , 
alemaneko oinarrizko maila eta 
gidabaimena izatea. Curricu-
luma (ingelesez edo alemanez) 
eta argazkia bidali hurrengo 
helbidera: info@mbs-service.
de. Erreferentzia: 10000- 
1091496361-s. Epea: urta-
rrilak 31:

musikarientzako lan-poltsak 
Espainiako Nazio Orkestra 
gaztean. Deialdia: Espainiako 
nazio orkestra gaztea. bal-
dintzak: espainiarrak edo 
Espainian bizi, 1990/01/01 
eta 1995/06/30 bitartean 
jaioak. Musika-tresnak: flauta, 
fagota, tronboia, tuba, harpa, 
biola eta biolontxeloa. Epea: 
u r t a r r i l a k  1 0 .  i n fo r m a -

zioa:  jonDE. joven orquesta 
nacional de España auditorio 
nacional de musica principe 
de vergara, 146, 28002 
madril. Tel.: 3370252 jonde@
inaem.mcu.es.

Frantseseko irakaslea. lau-
dioko ikastolak irakaslea behar 
du ordezkapen bat egiteko. 
honako hau eskatzen da: lan-
posturako beharrezko diren 
ikasketak eta Ega edo balio-
kidea izatea. interesatuek 
curriculumak bidali laudio@
ikastola.net helbidera, aben-
duaren 3ko arratsaldeko bostak 
baino lehen. 
  
ikaStaroa
Astialdirako begirale eta 
zuzendari ikastaro trinkoa. 
Deialdia: accion 21 animazio 
Eskola. informazioa: accion 21 
animazio Eskola. Torno 2a, 1, 
01001, gasteiz. 

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

AsTElEhENA 10 mArTiTZENA 11EGUAZTENA 5

12:00 magazinea 

12:45 Gurean gaur 

13:12 Zorion Agurrak 

13:15 onein 

13:45 Gipuzkoa kultura 

14:15 Ekogune 

14:45 berriak 

15:10 Eguraldia 

15:13 Zorion Agurrak 

15:18 Abesbatza lehiaketa 

15:46 bertso saioa 

16:46 Ur eta lur 

17:23 Zorion Agurrak 

17:26 berriak 

17:51 Eguraldia 

17:53 onein 

18:25 Ekogune 

18:55 bertso saioa 

19:55 berriak 

20:15 Eguraldia 

20:17 magazinea 

21:02 Gurean gaur 

22:02 harmailatik 

22:47 berriak 

23:07 Eguraldia 

23:10 magazinea 

23:55 harmailatik 

00:40 berriak 

01:00 Eguraldia 

12:00 magazinea 

12:45 Gurean gaur 

13:15 Zorion Agurrak 

13:22 harmailatik 

14:07 Ekogune 

14:40 Zorion Agurrak 

14:45 berriak 

15:05 Eguraldia 

15:08 harmailatik 

15:53 onein 

16:18 Antzerkia: "bai, nahi dut" 

17:18 berriak 

17:38 Eguraldia 

17:41 harmailatik 

18:26 Gipuzkoa kultura 

18:56 Antzerkia: "bai, nahi dut" 

19:56 berriak 

20:18 Eguraldia 

20:20 magazinea

21:05 Gurean gaur 

22:05 berriak 

22:25 Eguraldia 

22:30 magazinea 

23:15 Antzerkia: "bai, nahi dut" 

00:15 berriak 

00:35 Eguraldia

12:00 magazinea 

12:45 Gurean gaur 

13:20 hamaika.bit 

13:55 harmailatik 

14:40 Zorion Agurrak 

14:45 berriak 

15:00 Eguraldia 

15:03 onein 

15:25 AsteoN 

15:55 kilometroak 2013 

17:00 berriak 

17:15 Eguraldia 

17:18 harmailatik 

18:03 Zorion Agurrak 

18:08 beranduegi.tv 

18:32 Zorion Agurrak 

18:37 doneztebeko neguko feria 

19:14 Urrakiko xxx. igoera 

19:49 Zorion Agurrak 

19:54 berriak 

20:14 Eguraldia 

20:16 magazinea 

21:00 Gurean gaur 

22:00 Ekogune 

22:30 berriak 

22:50 Eguraldia 

22:55 magazinea 

23:40 Gipuzkoa kultura 

00:10 berriak 

00:15 Eguraldia 

GOIENA TELEBISTA

as t e a  g O i e n a n

vagspEED.Com

trt racing taldea 
Harmailatik saioan
arrasateko TrT racing taldekoek 
alcañizko (aragoi) zirkuituan seat 
ibiza Cupra autoarekin egindako 
500 kilometroko erresistentzia 
proban bizi izandakoaz hitz egin-
go dute. Tamalez, arrasatearrek 
entrenamenduan utzi behar izan 
zuten proba.
'Harmailatik'
astelehena, 22:02.

bizkaikoTxapElkETa.Com

bizkaiko bertsolari 
txapelketa
oizmendi telebistak ekoiztuta 
Durangon egin zen bizkaiko ber-
tsolari Txapelketaren bigarren 
final-laurdena ikusgai izango 
dugu goiena telebistan. saioan, 
Etxahun lekue bertsolaria nagu-
situ zen eta txapelketako fina-
lerako txartela lortu zuen.
'Bizkaiko Bertsolari txapelketa'

astelehena, 15:46.

ArrASATE IrrATIA

Zubia dela-eta Arrasate 
Irratiko Igo autobusera 
saioa astelehenean itzuliko 
da. Hori bai, zapatuan eta 
domekan, Asteko gainbegi-
ratua saioan aste motz 
honek emandakoaren labur-
pena entzuteko aukera 
izango duzue FMko 107.7an 
edo, streaming bitartez, 
Goiena.net webgunean.

'igo autobusera' 
saioa astelehenean 
itzuliko da 

Glu Glu antzerki taldeak 
ETBko Goenkale telesaila-
ren antzezlana egin du eta 
hilaren 16an Arrasateko 
Amaia antzokian emanaldia 
eskainiko du. Bada, saio 
horretarako sarrerak nahi 
izanez gero, deitu 943 25 05 
05 telefonora edo bidali 
mezu bat irratia@goiena.
com helbidera.

glu gluren 'goenkale' 
antzezlana ikusteko 
sarrerak ditugu

EGUENetik domEkAra

Durangoko azokaren begi, belarri eta era-
kusle izango da azoka Telebista. sortzai-
leei eginiko elkarrizketez, bideoklipez, 
egunean zehar eginiko erreportajeez eta 
zuzenean gertatzen ari denaz 
osatzen da telebista, eta azo-
kako pantaila erraldoian uneo-
ro emititzen dena ikusteko 
aukera izango da goiena tele-
bistan. liburu eta Disko azokaz 
gain, ahotsenea, areto nagu-

sia, saguganbara, irudienea, kabi@ eta 
szenatokia guneetan gertatzen denaren 
berri emango du, 10:30etik 23:30era. 
azokako lehenengo egunean, abenduaren 

6an, benito lertxundi kantu-
gile eta abeslariak argizaiola 
saria jasoko du. sari banaketa 
eta azokak iraungo duen lau 
egunetan gertatzen den guztia 
emitituko dugu goiena tele-
bistan.

47. Durangoko euskal liburu eta Disko azoka ikusgai

Benito Lertxundik Argizaiola saria jasoko du abenduaren 6an.  |   josETxo aranTzabal
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urTEurrEna

'Aldatxa'

2011ko abenduaren 5ean hil zen, 83 urte zituela.

elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
abenduaren 9an, 11:00etan,

Angiozarko san migel parrokian.

Jose Domingo 
Belastegi larrañaga

urTEurrEna

Gasteizen hil zen 2011ko abenduaren 11n.

elizkizunetara joango zaretenoi, 
aldez aurretik eskerrik asko sendikoen izenean.

lehen urteurreneko meza domekan izango da, 
abenduaren 9an, 11:00etan, 

Aramaioko Etxaguen auzoko san migel elizan.

Gregorio 
Gonzalez BeitiaFelisa garai lizarralde. 

Arrasaten, azaroaren 29an. 92 urte.
Segunda gomez gomez. 
Arrasaten, azaroaren 29an. 86 urte.
ana urreta garcia. 
Arrasaten, azaroaren 30ean. 92 urte.
M. brigida ibargutxi rekalde. 
Arrasaten, abenduaren 1ean. 77 urte.

h i l da kOa k

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 jauregia (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.
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Ang Lee gaur egungo 
zinemako zuzendari 
interesgarrien artean 

dago. Mota desberdinetako 
filmak egin baditu ere, 
gehienetan argi igartzen da 
pertsonaiei eta pertsonen 
arteko harremanei ematen dien 
garrantzia. Familiarteko 
harremanak, belaunaldi 
desberdinen artean gertatzen 
diren aldaketak, bikote arteko 
harremanak eta gizartearen 
pisua horien harremanetan. Hori 
dena agertzen da El banquete 
de bodas; Comer, beber, amar; 
Sentido y sensibilidad; La 
tomerta de hielo eta Brokeback 
Mountain filmetan. Horiekin 
batera egin ditu aurrekontu 
handiko eta efektu berezi 
ugariko filmak: Tigre y dragón, 

Hulk … Tigre y dragón-ekin 
ederki erakutsi zuen posible 
dela abenturarekin, irudi 
harrigarriekin eta pertsonaien 
arteko gatazkekin jokatuz film 
eder bat burutzea. La vida de 
Pi-k ildo beretik jarraitzen du: 3 
dimentsioko irudiak modu 
zoragarrian erabiltzen ditu 
magiaz eta lirismoz betetzeko 
kontatzen duen ipuin 
espirituala. 

Beste pertsonaia batzuk 
agertzen badira ere, istorioaren 
protagonistak itsaso erdian 
txalupa baten dauden mutil bat 
eta Bengalako tigre bat dira. 
Pik, heldua denean, idazle bati 
kontatzen dio gaztetan 
izandako abentura sinesgaitza. 
Hasieratik ikusten dugu Pik oso 
modu berezia eta ameslaria 

duela gauzak kontatzeko. Hori 
dela eta, momentu batzuetan 
ematen du filma gozoegia izan 
daitekeela eta polita izan nahian 
agian gogaikarria eta bigunegia.  
Leek oso ondo erabiltzen ditu 3 
dimentsioetako irudiak duten 
alde onirikoa. Irudiek 
errealitatearekin eta magiarekin 
jokatzen dute eta giro horretan 
sinesgarria eta hunkigarria 
bihurtzen da teorian sinestezina 
dena. Gizakiak bere tokia 
aurkitu nahi du naturaren 
adierazpen indartsuen aurrean. 
Osagai horiek balio dute 
txalupan doan bikotearen 
harremana sendotzeko. Horien 
azalpen liluragarria izango da 
filmaren gailurra.

Irudi liluragarriak

arraSate

AMAIA ANtZOKIA

Deep blue sea
martitzenean: 20:30.

bergara

ZABAlOteGI

intocable
Eguaztenean, hilak 12: 
20:00.

GAZtetxeA

gartxot
domekan: 18:00.

oñati

KUltURA etxeA

barrura begiratzeko 
leihoak
Eguaztenean, hilak 5: 
19:30, 22:30.

Hysteria
Eguenean, hilak 6: 20:00.

argo
Egubakoitzen eta 
zapatuan: 22:30.
domekan: 19:30, 22:30.
Astelehenean: 19:30.

las aventuras de 
tadeo Jones
Zapatuan eta domekan: 
17:00.

kiseki-Milagro
Eguenean, hilak 13: 
20:00.

aretxabaleta

ZARAIA ARetOAN

lo imposible
Eguenean, hilak 6: 22:00.
Egubakoitzean, zapatuan 
eta domekan: 19:30, 
22:00.
Astelehenean: 16:00, 
19:30.

barrura begiratzeko 
lehioak
Eguenean, hilak 13: 19:30.

Saxana y el libro 
magico
Zapatuan eta domekan: 
17:00.

gaSteiz

flORIDA

la vida de pi
Eguaztenetik domekara: 
12:00, 17:30, 20:00, 
22:30.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, biata: 00:35.
Astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

una pistola en cada 
mano
Eguaztenetik domekara: 
12:00, 18:45, 20:30, 
22:30.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.

Fin
Eguaztenetik eguenera, 
hilak 13: 17:00.

Campanilla: el secreto 
de las hadas
Eguaztenetik domekara: 
12:00, 16:45, 18:30. 

baztan
Egubakoitzetik domekara: 
20:30, 22:30.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
Astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

el Capital
Eguaztenetik domekara: 
12:00, 17:30, 20:00, 
22:30.
Eguaztenean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
Astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

el chef
Eguaztenean eta 
eguenean: 12:00, 17:00, 
18:45, 20:30, 22:30.
Eguaztenean eta 
zapatuan: 12:00, 17:30, 
20:00, 22:30, 00:30.
domekan: 12:00, 17:30, 
20:00, 22:30.
Astelehenetik 
eguaztenera: 17:30, 
20:00, 22:30.
Eguenean, hilak 13: 17:30, 
22:30

en la casa
Eguaztenetik domekara: 
12:00, 17:15, 19:45, 
22:30.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
Astelehenetik eguenera: 
17:15, 19:45, 22:30.

Hotel transilvania
Eguaztenetik domekara: 
12:00, 16:45.

invasor
Eguaztenetik zapatura: 
18:30, 20:30, 22:30.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
domekatik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

GURIDI

lohengrin (Milanetik 
zuzenean)
Egubakoitzean: 17:00.

lo imposible
Eguaztenean eta 
eguenean: 17:00, 22:30.
Egubakoitzean: 22:30.
Zapatuan: 17:00, 22:30.
domekan: 17:00.
Astelehenetik eguenera: 
17:30.

la vida de pi 3D
Eguaztenean, eguenean, 
zapatuan eta domekan: 
19:15.
Astelehenetik eguenera: 
20:00.

Sin tregua
Eguaztenetik zapatura: 
17:45, 20:15, 22:30.
domekatik eguenera: 
17:45, 20:15.

la saga crepusculo: 
amanecer parte 2
Eguaztenetik eguenera, 
hilak 13: 17:15, 19:45.
Eguaztenetik zapatura, 
baita: 22:30.

el origen de los 
guardianes
Eguaztenetik zapatura: 
16:45, 18:30, 20:15.
domekan: 16:45, 18:30.
Astelehenetik eguenera: 
18:00.

Cesar debe morir
Egubakoitzetik zapatuan: 
22:30.
domekatik eguenera: 
20:15.

GORBeIA

el origen de los 
guardianes 3D

Egunero, zapatuan izan 
ezik: 18:15. 

Sin tregua
Egunero: 17:45, 20:00, 
22:15.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:30.
Zapatu, domeka eta 
jaigunetan, baita: 15:30.

el chef
Egunero: 18:30, 20:20, 
22:10.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:00.
Zapatu, domeka eta 
jaigunetan: 16:40.

un buen partidp
Egunero: 18:20, 20:30, 
22:40.
Egubakoitzetan eta 
zapatutan, baita: 0:50.
Zapatu, domeka eta 
jaigunetan: 16:10.

opera: un baile de 
mascaras
Zapatuan: 19:00.

la vida de pi
Eguenetik domekara: 
18:15, 20:45.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 23:15.
Zapatu, domeka eta 
jaigunetan, baita: 15:45.
Eguaztenean, hilak 5, eta 
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

la vida de pi 3D
Egunero: 19:45.
Zapatuan, domekan eta 
jaiegunetan: 17:15.

el origen de los 
guardianes
Egunero: 17:30, 19:30.
Zapatu, domeka eta 
jaigunetan: 15:30.

invasor
Egunero: 22:20.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:20.

el hombre de los puños
Egunero, zapatuta izan 
ezik: 22:30.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:45.

asterix y obelix
Egunero, zapatuan izan 
ezik: 20:15.
Zapatuan, domekan eta 
jaigunetan, baita: 16:00.

asterix y obelix 3D
Eguenean, hilak 6, eta 
domekan: 16:00 .

amanecer ii
Egunero: 18:10, 20:20, 
22:30.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:40.
Zapatuan, domekan eta 
jaigunetan, baita: 16:00.

Skyfall
Egunero: 21:30.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:15.

lo imposible
Egunero: 19:45, 22:00.

argo
Egubakoitzean eta 
zapatuan: 0:15.
Eguaztenean, hilak 6, eta 
domekatik eguenera: 
17:30.

Campanilla
Eguaztenean, 
egubakoitzean eta 
astelehenetik eguenera: 
18:00.
Eguenean, zapatuan eta 
domekan: 15:30.

Hotel transilvania
Eguenetik zapatura: 17:45.
Zapatuan, baita: 15:45.
domekan: 15:30.

la viDa De pi  
zuzendaria: Ang lee.
Herrialdea: AEb.
urtea: 2012.
aktoreak: suraj sharma,irrfan kahn, rafe 
spall, Gerard depardieu.
iraupena: 125 minutu.

ANtONIO ZAbAlA

kritika

zinEma

beStelakoak

elgeta bingoa erretiratuendako
Urteroko hitzordua herriko erre-
tiratuendako. Xalbadorpe elkar-
teak antolatuta. 
Abenduaren 10a, astelehena, ozkarbi elkartean 
17:00etan.

Deia

oñati 'tipi-tapa' ibilbide gidatua
1. ibilbide gidatua 2 kilometro 
eta erdikoa izango da. 
Abenduaren 10a, astelehena, foruen plazan 
11:00etan

oñati 'tipi-tapa' ibilbide gidatua, 
bigarrena
2. ibilbidea egingo dute, ia 3 kilo-
metro eta erdi dituena.
Abenduaren 12a, eguaztena, foruen plazan 
11:00etan.

oñati bisita gidatuak
Unibertsitatera eta Mikel Goiain-
geruaren parrokiara bisita gida-
tuak egingo dituzte, Turismo 
Bulegoak antolatuta.
Eguenetik domekara, unibertsitatean 11:00etan.

ikaStaroak

bergara paketegintza ikastaroa
Bi eguneko ikastaroa izango da, 
abenduaren 12an eta 13an egingo 
dutena. Bi ordu eta erdiko saioak 
izango dira, elebiduna izango da 
eta plaza mugatuak izango ditu. 
Matrikula 10 eurokoa da. Izen
-ematea 943 769 394 zenbakian 
edo info@bizikasi.com-en egin 
ahal izango da. Ikataroaren  anto-
latzaileak Bizikasi eta Bergarako 
Udala dira. 
Abenduaren 12a, eguaztena, 18:00etan.

bergara gpSaren erabilera eta 
ordenagailua
GPSa erabiltzeko ikastaroa 3 
zatitan banatuko da. 1. zatian, 
GPSari buruzko teoria, nola fun-

tzionatzen duen eta bere koordi-
natu sistema eta koordenatuak; 
2. zatian, GPSaren erabilera, GPS 
ereduak, kudeatzeko programak, 
Offline aplikazioak, Online apli-
kazioak eta web orriak erabili; 
3. zatian, Geocaching joko apur 
bat izango dute. Matrikula 20 
euro.
Abenduaren 10a, astelehena, miguel Altuna 
institutuan 18:30ean.

bergara Web orri pertsonal eta 
korporatiboen diseinua, ikastaroa
Bi egunetako ikastaroa izango 
da: abenduaren 10ean eta 17an. 
Ez da informatikako maila han-
dirik behar. Nahikoa da Interne-
teko oinarrizko ezagutzak izatea. 
Ikastaro elebiduna izango da eta 
plaza mugatuak izengo ditu. Pla-
za kopurua baino jende gehiagok 
izena emanez gero, izena eman-
dakoen artean zozketa egingo da. 
Matrikula 10 eurokoa da. Izen 
ematea 943 769 394 zenbakian edo 
info@bizikasi.com-en egin ahal 
izango da. Ikataroaren antola-
tzaileak Bizikasi eta Bergarako 
Udala dira. 
Abenduaren 10a, astelehena, miguel Altuna 
institutuan 17:30ean.

kirola

elgeta pilota txapelketa 2012
Jose Mari Zubiaurre-Iñaki Ugar-
teburu / Luis A. Alkorta-Gorka 
Bolinaga; Oskar Askasibar-Haritz 
Gallastegi / Oskar Sarasua-Iñaki 
Olaortua; Haritz Makarro-Mikel 
Ormaetxea / Oskar Sarasua-Iña-
ki Olaortua izango dira lehiatu-
ko diren pilotariak. 
Abenduaren 9a, domeka, Udal pilotalekuan 
10:30ean.

antzuola pilota: larruzko paleta 
txapelketa
Larruzko paleta txapelketa joka-
tuko dute Olalde eta Euskal jolas 
elkarteek herriko pilotalekuan. 
20:00etan hasiko dira parti-
duak. 
Etzi, egubakoitza, pilotalekuan 20:00etan.

arTEzblai

oñati 'izar eta zenaida: indar magikoa' haurrendako antzerkia
5-10 urte bitarteko haurrei zuzendutako antzezlana eskainiko 
dute. Izar eta Zenaida haur euskalduna eta kubatarra dira, 
hurrenez hurren. Elkarri eskua ematean botere magikoa 
dutela konturatuko dira. Gaiztakeriari aurre egingo diote.
Abenduaren 9an, domeka, Gaztelekuan, 17:00etan.

MuSika

arraSate 'arrasate Hiria' 
nazioarteko xx. akordeoi lehiaketa
Hauspoz Euskal Herriko Akordeoi 
Elkarteak antolatuta, Udalaren 
laguntzarekin. Egitarauak hiru 
ekimen jasotzen ditu: Arrasate 
Hiria Nazioarteko Akordeoi Lehia-
keta, Gipuzkoako Lehiaketa eta 
Gipuzkoako Akordeoi Jaialdia. 
Etxeko eta nazioarteko 300 akor-
deoilarik baino gehiagok parte 
hartuko dute. Berritasuna izan-
go da zapatuan, 11:30etik 13:00e-
tara, Arrasateko kaleetan egingo 
duten kalejira. 
Abenduaren 6tik 8ra, eguenetik zapatura, Amaia 
Antzokian 18:00etan. 

arraSate iosif purits
Iazko Arrasate Hiria Akordeoi 
Txapelketaren irabazleak kon-
tzertua eskainiko du Kultura-
ten. 
Abenduaren 7a, egubakoitza, kulturateko areto 
nagusian 20:00etan. 

elgeta alai abesbatza
Xalbadorpe elkarteak antolatuta. 
Atsedenaldian, Gaizka Moralesen 
dantza saioa. 
Abenduaren 12a, eguaztena, Espaloia kafe 
antzokian 17:00etan.

antzerkia

elgeta ikusi Makusi taldearen 
antzezlana
Xalbadorpe elkarteak antolatuta. 
¿Dónde está la pierna del alcalde? 
izeneko antzezlana eskainiko du 
Oñatiko erretiratu elkarteko 
antzerki taldeak. Sarrera doan 
izango da. 
Gaur, eguaztena, Espaloia kafe antzokian 
17:30ean.

ikuS-entzunezkoak

elgeta 'gazta zati bat' 
dokumentala

Jon Maia bertsolariak zuzendu-
tako dokumentala eskainiko dute. 
Munduan bere gaztagatik ezagu-
na den Euskal Herriko herri 
txiki batean abiatzen da istorio 
hau. Sarrera 2,50 euro. Batutako 
dirua ekoizleendako izango da. 
Abenduaren 12a, eguaztena, Espaloia kafe 
antzokian 21:00etan.

erakuSketak

aretxabaleta iker egañaren 
margolanak
Iker Egaña oñatiarraren pintura 
erakusketa zabalduko dute gaur, 
eguaztena, Arkupe kultura etxean. 
Ordutegia: lanegunetan, 11:00e-
tatik 13:00etara eta 18:00etatik 
20:00etara; zapatuetan, 11:00etatik 
13:00etara; eta domeka eta jaie-
gunetan itxita egongo da. Hilaren 

28ra arte egongo dira ikusgai 
Egañaren lanak. 
Gaur, eguaztena, Arkupen 11:00etan.

bergara taila elkartearen 
erakusketa
Aroztegi aretoan Bergarako tai-
la elkarteko kideen lanak daude 
ikusgai. Domekara arte, hilak 9, 
egongo da zabalik. 
domekara arte, Aroztegi aretoan.

oñati 'igelaren itxuraldaketa' 
txotxongilo erakusketa
Corrado Masacciren Igelaren 
itxuraldaketa txotxongilo erakus-
keta didaktikoa. Hilaren 12an, 
eguaztena, zabalduko dute eta 
urtarrilaren 7ra arte egongo da 
zabalik, ondorengo egunetan izan 
ezik: abenduak 24, 25 eta 31 eta 
urtarrilak 1, 5 eta 6. 
Abenduaren 12a, eguaztena, kultura etxean 
18:00etan.

HitzalDiak

eSkoriatza koloneko prebentzioa
Izaskun Markinez Debagoieneko 
Ospitaleko zirujauak koloneko 
kirurgiaren gaia landuko du, eta, 
horri oso lotuta, koloneko min-
bizia goiz detektatzeko progra-
mari eta duen garrantziari buruz 
ere hitz egingo du.
Abenduaren 11, martitzena, ibarraundi museoan 
19:00etan.

arraSate 'Miguel de 
Madinabeitia'
Arrasateko iragana astintzen 
hitzaldi zikloaren barruan eskai-
niko du berbaldia Josemari Velez 
de Mendizabalek. Arrasate Zien-
tzia Elkarteak antolatutako ema-
naldia izango da. 
Abenduaren 11, martitzena, kulturateko areto 
nagusian 19:00etan.

arraSate 'antifascismo en 
Colombia' 
Antifascismo en Colombia; desde 
la perspectiva de la marcha patrió-
tica hitzaldia eskainiko du Juan 
Pablo Torresek. Kolonbiako 
Marcha Patriotica-ko kide da 
Juan Pablo. Han bizitakoak azal-
duko ditu.
Abenduaren 12a, eguaztena, dat tabernan 
19:00etan.

bergara Harrera elkartearen 
aurkezpena 
Harrera Elkartearen aurkezpena 
egingo dute Irizar jauregian eta 
ondoren luncha Artatse elkartean. 
Harrera Elkartearen helburuak 
zeintzuk izango diren azalduko 
dute, eta baita elkartea sortzeko 
egon diren arrazoiak ere. 
Abenduaren 12a, eguaztena, irizar jauregian 
19:00etan.

arraSate 'Sahara okupatuaren 
egoera' hitzaldia
Sahara okupatuaren egoera Gdeim 
Izik-eko kanpamenduaren II.urteu-
rrenean hitzaldia eskainiko dute. 
2012an Askapenako brigadetan 
parte hartu izan duten bi kidek 
eskainiko dute hitzaldia. 
Abenduaren 11, martitzena, irati 
tabernan19:30ean.

goiEna

aretxabaleta iosif purits 
akordeoi jolea
Iosif Purits akordeoi joleak 
kontzertua eskainiko du Are-
txabaletan eta Arrasaten. 
Aretxabaletan bihar, eguena, 
20:00etan, eta Arrasaten egu-
bakoitzean, hilak 7, Kultura-
ten. Arrasate Hiria akordeoi 
txapelketaren barruan anto-
latu dituzte. Iazko txapelduna 
da Purits.
bihar, eguena, Zaraia aretoan, 20:00etan.

ikEr gomEz

bergara 'la danza del cisne' 
emanaldia
Iker Gomez dantzariaren kon-
painiak La danza del cisne 
ikuskizuna eskainiko du Zaba-
lotegi aretoan. Hiru dantzari, 
arkitektura eta ikus-entzu-
nezkoak nahastuko dituzte 
emanaldian. Betiko ikuskizu-
na era garaikidean eskainiko 
dute. Sarrera 8 euro.
Abenduaren 9an, domeka, Zabalotegin, 
19:30ean.

goiEna

arraSate San nikolas boloa
Ohiturari eutsiz, bihar, eguena, San Nikolas eguneko boloa 
egingo dute Herriko Plazan (euria egingo balu Uarkape pilo-
talekuan izango da). Udalbatzak goxokiak eta oparitxoak 
botako ditu, umeen gozemenerako.
bihar, eguena, herriko plazan, 12:00etan.

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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Ang Lee gaur egungo 
zinemako zuzendari 
interesgarrien artean 

dago. Mota desberdinetako 
filmak egin baditu ere, 
gehienetan argi igartzen da 
pertsonaiei eta pertsonen 
arteko harremanei ematen dien 
garrantzia. Familiarteko 
harremanak, belaunaldi 
desberdinen artean gertatzen 
diren aldaketak, bikote arteko 
harremanak eta gizartearen 
pisua horien harremanetan. Hori 
dena agertzen da El banquete 
de bodas; Comer, beber, amar; 
Sentido y sensibilidad; La 
tomerta de hielo eta Brokeback 
Mountain filmetan. Horiekin 
batera egin ditu aurrekontu 
handiko eta efektu berezi 
ugariko filmak: Tigre y dragón, 

Hulk … Tigre y dragón-ekin 
ederki erakutsi zuen posible 
dela abenturarekin, irudi 
harrigarriekin eta pertsonaien 
arteko gatazkekin jokatuz film 
eder bat burutzea. La vida de 
Pi-k ildo beretik jarraitzen du: 3 
dimentsioko irudiak modu 
zoragarrian erabiltzen ditu 
magiaz eta lirismoz betetzeko 
kontatzen duen ipuin 
espirituala. 

Beste pertsonaia batzuk 
agertzen badira ere, istorioaren 
protagonistak itsaso erdian 
txalupa baten dauden mutil bat 
eta Bengalako tigre bat dira. 
Pik, heldua denean, idazle bati 
kontatzen dio gaztetan 
izandako abentura sinesgaitza. 
Hasieratik ikusten dugu Pik oso 
modu berezia eta ameslaria 

duela gauzak kontatzeko. Hori 
dela eta, momentu batzuetan 
ematen du filma gozoegia izan 
daitekeela eta polita izan nahian 
agian gogaikarria eta bigunegia.  
Leek oso ondo erabiltzen ditu 3 
dimentsioetako irudiak duten 
alde onirikoa. Irudiek 
errealitatearekin eta magiarekin 
jokatzen dute eta giro horretan 
sinesgarria eta hunkigarria 
bihurtzen da teorian sinestezina 
dena. Gizakiak bere tokia 
aurkitu nahi du naturaren 
adierazpen indartsuen aurrean. 
Osagai horiek balio dute 
txalupan doan bikotearen 
harremana sendotzeko. Horien 
azalpen liluragarria izango da 
filmaren gailurra.

Irudi liluragarriak

arraSate

AMAIA ANtZOKIA

Deep blue sea
martitzenean: 20:30.

bergara

ZABAlOteGI

intocable
Eguaztenean, hilak 12: 
20:00.

GAZtetxeA

gartxot
domekan: 18:00.

oñati

KUltURA etxeA

barrura begiratzeko 
leihoak
Eguaztenean, hilak 5: 
19:30, 22:30.

Hysteria
Eguenean, hilak 6: 20:00.

argo
Egubakoitzen eta 
zapatuan: 22:30.
domekan: 19:30, 22:30.
Astelehenean: 19:30.

las aventuras de 
tadeo Jones
Zapatuan eta domekan: 
17:00.

kiseki-Milagro
Eguenean, hilak 13: 
20:00.

aretxabaleta

ZARAIA ARetOAN

lo imposible
Eguenean, hilak 6: 22:00.
Egubakoitzean, zapatuan 
eta domekan: 19:30, 
22:00.
Astelehenean: 16:00, 
19:30.

barrura begiratzeko 
lehioak
Eguenean, hilak 13: 19:30.

Saxana y el libro 
magico
Zapatuan eta domekan: 
17:00.

gaSteiz

flORIDA

la vida de pi
Eguaztenetik domekara: 
12:00, 17:30, 20:00, 
22:30.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, biata: 00:35.
Astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

una pistola en cada 
mano
Eguaztenetik domekara: 
12:00, 18:45, 20:30, 
22:30.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.

Fin
Eguaztenetik eguenera, 
hilak 13: 17:00.

Campanilla: el secreto 
de las hadas
Eguaztenetik domekara: 
12:00, 16:45, 18:30. 

baztan
Egubakoitzetik domekara: 
20:30, 22:30.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
Astelehenetik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

el Capital
Eguaztenetik domekara: 
12:00, 17:30, 20:00, 
22:30.
Eguaztenean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
Astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

el chef
Eguaztenean eta 
eguenean: 12:00, 17:00, 
18:45, 20:30, 22:30.
Eguaztenean eta 
zapatuan: 12:00, 17:30, 
20:00, 22:30, 00:30.
domekan: 12:00, 17:30, 
20:00, 22:30.
Astelehenetik 
eguaztenera: 17:30, 
20:00, 22:30.
Eguenean, hilak 13: 17:30, 
22:30

en la casa
Eguaztenetik domekara: 
12:00, 17:15, 19:45, 
22:30.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
Astelehenetik eguenera: 
17:15, 19:45, 22:30.

Hotel transilvania
Eguaztenetik domekara: 
12:00, 16:45.

invasor
Eguaztenetik zapatura: 
18:30, 20:30, 22:30.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 00:30.
domekatik eguenera: 
18:00, 20:15, 22:30.

GURIDI

lohengrin (Milanetik 
zuzenean)
Egubakoitzean: 17:00.

lo imposible
Eguaztenean eta 
eguenean: 17:00, 22:30.
Egubakoitzean: 22:30.
Zapatuan: 17:00, 22:30.
domekan: 17:00.
Astelehenetik eguenera: 
17:30.

la vida de pi 3D
Eguaztenean, eguenean, 
zapatuan eta domekan: 
19:15.
Astelehenetik eguenera: 
20:00.

Sin tregua
Eguaztenetik zapatura: 
17:45, 20:15, 22:30.
domekatik eguenera: 
17:45, 20:15.

la saga crepusculo: 
amanecer parte 2
Eguaztenetik eguenera, 
hilak 13: 17:15, 19:45.
Eguaztenetik zapatura, 
baita: 22:30.

el origen de los 
guardianes
Eguaztenetik zapatura: 
16:45, 18:30, 20:15.
domekan: 16:45, 18:30.
Astelehenetik eguenera: 
18:00.

Cesar debe morir
Egubakoitzetik zapatuan: 
22:30.
domekatik eguenera: 
20:15.

GORBeIA

el origen de los 
guardianes 3D

Egunero, zapatuan izan 
ezik: 18:15. 

Sin tregua
Egunero: 17:45, 20:00, 
22:15.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:30.
Zapatu, domeka eta 
jaigunetan, baita: 15:30.

el chef
Egunero: 18:30, 20:20, 
22:10.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:00.
Zapatu, domeka eta 
jaigunetan: 16:40.

un buen partidp
Egunero: 18:20, 20:30, 
22:40.
Egubakoitzetan eta 
zapatutan, baita: 0:50.
Zapatu, domeka eta 
jaigunetan: 16:10.

opera: un baile de 
mascaras
Zapatuan: 19:00.

la vida de pi
Eguenetik domekara: 
18:15, 20:45.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 23:15.
Zapatu, domeka eta 
jaigunetan, baita: 15:45.
Eguaztenean, hilak 5, eta 
astelehenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

la vida de pi 3D
Egunero: 19:45.
Zapatuan, domekan eta 
jaiegunetan: 17:15.

el origen de los 
guardianes
Egunero: 17:30, 19:30.
Zapatu, domeka eta 
jaigunetan: 15:30.

invasor
Egunero: 22:20.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:20.

el hombre de los puños
Egunero, zapatuta izan 
ezik: 22:30.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:45.

asterix y obelix
Egunero, zapatuan izan 
ezik: 20:15.
Zapatuan, domekan eta 
jaigunetan, baita: 16:00.

asterix y obelix 3D
Eguenean, hilak 6, eta 
domekan: 16:00 .

amanecer ii
Egunero: 18:10, 20:20, 
22:30.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:40.
Zapatuan, domekan eta 
jaigunetan, baita: 16:00.

Skyfall
Egunero: 21:30.
Egubakoitzean eta 
zapatuan, baita: 0:15.

lo imposible
Egunero: 19:45, 22:00.

argo
Egubakoitzean eta 
zapatuan: 0:15.
Eguaztenean, hilak 6, eta 
domekatik eguenera: 
17:30.

Campanilla
Eguaztenean, 
egubakoitzean eta 
astelehenetik eguenera: 
18:00.
Eguenean, zapatuan eta 
domekan: 15:30.

Hotel transilvania
Eguenetik zapatura: 17:45.
Zapatuan, baita: 15:45.
domekan: 15:30.

la viDa De pi  
zuzendaria: Ang lee.
Herrialdea: AEb.
urtea: 2012.
aktoreak: suraj sharma,irrfan kahn, rafe 
spall, Gerard depardieu.
iraupena: 125 minutu.

ANtONIO ZAbAlA

kritika

zinEma

beStelakoak

elgeta bingoa erretiratuendako
Urteroko hitzordua herriko erre-
tiratuendako. Xalbadorpe elkar-
teak antolatuta. 
Abenduaren 10a, astelehena, ozkarbi elkartean 
17:00etan.

Deia

oñati 'tipi-tapa' ibilbide gidatua
1. ibilbide gidatua 2 kilometro 
eta erdikoa izango da. 
Abenduaren 10a, astelehena, foruen plazan 
11:00etan

oñati 'tipi-tapa' ibilbide gidatua, 
bigarrena
2. ibilbidea egingo dute, ia 3 kilo-
metro eta erdi dituena.
Abenduaren 12a, eguaztena, foruen plazan 
11:00etan.

oñati bisita gidatuak
Unibertsitatera eta Mikel Goiain-
geruaren parrokiara bisita gida-
tuak egingo dituzte, Turismo 
Bulegoak antolatuta.
Eguenetik domekara, unibertsitatean 11:00etan.

ikaStaroak

bergara paketegintza ikastaroa
Bi eguneko ikastaroa izango da, 
abenduaren 12an eta 13an egingo 
dutena. Bi ordu eta erdiko saioak 
izango dira, elebiduna izango da 
eta plaza mugatuak izango ditu. 
Matrikula 10 eurokoa da. Izen
-ematea 943 769 394 zenbakian 
edo info@bizikasi.com-en egin 
ahal izango da. Ikataroaren  anto-
latzaileak Bizikasi eta Bergarako 
Udala dira. 
Abenduaren 12a, eguaztena, 18:00etan.

bergara gpSaren erabilera eta 
ordenagailua
GPSa erabiltzeko ikastaroa 3 
zatitan banatuko da. 1. zatian, 
GPSari buruzko teoria, nola fun-

tzionatzen duen eta bere koordi-
natu sistema eta koordenatuak; 
2. zatian, GPSaren erabilera, GPS 
ereduak, kudeatzeko programak, 
Offline aplikazioak, Online apli-
kazioak eta web orriak erabili; 
3. zatian, Geocaching joko apur 
bat izango dute. Matrikula 20 
euro.
Abenduaren 10a, astelehena, miguel Altuna 
institutuan 18:30ean.

bergara Web orri pertsonal eta 
korporatiboen diseinua, ikastaroa
Bi egunetako ikastaroa izango 
da: abenduaren 10ean eta 17an. 
Ez da informatikako maila han-
dirik behar. Nahikoa da Interne-
teko oinarrizko ezagutzak izatea. 
Ikastaro elebiduna izango da eta 
plaza mugatuak izengo ditu. Pla-
za kopurua baino jende gehiagok 
izena emanez gero, izena eman-
dakoen artean zozketa egingo da. 
Matrikula 10 eurokoa da. Izen 
ematea 943 769 394 zenbakian edo 
info@bizikasi.com-en egin ahal 
izango da. Ikataroaren antola-
tzaileak Bizikasi eta Bergarako 
Udala dira. 
Abenduaren 10a, astelehena, miguel Altuna 
institutuan 17:30ean.

kirola

elgeta pilota txapelketa 2012
Jose Mari Zubiaurre-Iñaki Ugar-
teburu / Luis A. Alkorta-Gorka 
Bolinaga; Oskar Askasibar-Haritz 
Gallastegi / Oskar Sarasua-Iñaki 
Olaortua; Haritz Makarro-Mikel 
Ormaetxea / Oskar Sarasua-Iña-
ki Olaortua izango dira lehiatu-
ko diren pilotariak. 
Abenduaren 9a, domeka, Udal pilotalekuan 
10:30ean.

antzuola pilota: larruzko paleta 
txapelketa
Larruzko paleta txapelketa joka-
tuko dute Olalde eta Euskal jolas 
elkarteek herriko pilotalekuan. 
20:00etan hasiko dira parti-
duak. 
Etzi, egubakoitza, pilotalekuan 20:00etan.

arTEzblai

oñati 'izar eta zenaida: indar magikoa' haurrendako antzerkia
5-10 urte bitarteko haurrei zuzendutako antzezlana eskainiko 
dute. Izar eta Zenaida haur euskalduna eta kubatarra dira, 
hurrenez hurren. Elkarri eskua ematean botere magikoa 
dutela konturatuko dira. Gaiztakeriari aurre egingo diote.
Abenduaren 9an, domeka, Gaztelekuan, 17:00etan.

MuSika

arraSate 'arrasate Hiria' 
nazioarteko xx. akordeoi lehiaketa
Hauspoz Euskal Herriko Akordeoi 
Elkarteak antolatuta, Udalaren 
laguntzarekin. Egitarauak hiru 
ekimen jasotzen ditu: Arrasate 
Hiria Nazioarteko Akordeoi Lehia-
keta, Gipuzkoako Lehiaketa eta 
Gipuzkoako Akordeoi Jaialdia. 
Etxeko eta nazioarteko 300 akor-
deoilarik baino gehiagok parte 
hartuko dute. Berritasuna izan-
go da zapatuan, 11:30etik 13:00e-
tara, Arrasateko kaleetan egingo 
duten kalejira. 
Abenduaren 6tik 8ra, eguenetik zapatura, Amaia 
Antzokian 18:00etan. 

arraSate iosif purits
Iazko Arrasate Hiria Akordeoi 
Txapelketaren irabazleak kon-
tzertua eskainiko du Kultura-
ten. 
Abenduaren 7a, egubakoitza, kulturateko areto 
nagusian 20:00etan. 

elgeta alai abesbatza
Xalbadorpe elkarteak antolatuta. 
Atsedenaldian, Gaizka Moralesen 
dantza saioa. 
Abenduaren 12a, eguaztena, Espaloia kafe 
antzokian 17:00etan.

antzerkia

elgeta ikusi Makusi taldearen 
antzezlana
Xalbadorpe elkarteak antolatuta. 
¿Dónde está la pierna del alcalde? 
izeneko antzezlana eskainiko du 
Oñatiko erretiratu elkarteko 
antzerki taldeak. Sarrera doan 
izango da. 
Gaur, eguaztena, Espaloia kafe antzokian 
17:30ean.

ikuS-entzunezkoak

elgeta 'gazta zati bat' 
dokumentala

Jon Maia bertsolariak zuzendu-
tako dokumentala eskainiko dute. 
Munduan bere gaztagatik ezagu-
na den Euskal Herriko herri 
txiki batean abiatzen da istorio 
hau. Sarrera 2,50 euro. Batutako 
dirua ekoizleendako izango da. 
Abenduaren 12a, eguaztena, Espaloia kafe 
antzokian 21:00etan.

erakuSketak

aretxabaleta iker egañaren 
margolanak
Iker Egaña oñatiarraren pintura 
erakusketa zabalduko dute gaur, 
eguaztena, Arkupe kultura etxean. 
Ordutegia: lanegunetan, 11:00e-
tatik 13:00etara eta 18:00etatik 
20:00etara; zapatuetan, 11:00etatik 
13:00etara; eta domeka eta jaie-
gunetan itxita egongo da. Hilaren 

28ra arte egongo dira ikusgai 
Egañaren lanak. 
Gaur, eguaztena, Arkupen 11:00etan.

bergara taila elkartearen 
erakusketa
Aroztegi aretoan Bergarako tai-
la elkarteko kideen lanak daude 
ikusgai. Domekara arte, hilak 9, 
egongo da zabalik. 
domekara arte, Aroztegi aretoan.

oñati 'igelaren itxuraldaketa' 
txotxongilo erakusketa
Corrado Masacciren Igelaren 
itxuraldaketa txotxongilo erakus-
keta didaktikoa. Hilaren 12an, 
eguaztena, zabalduko dute eta 
urtarrilaren 7ra arte egongo da 
zabalik, ondorengo egunetan izan 
ezik: abenduak 24, 25 eta 31 eta 
urtarrilak 1, 5 eta 6. 
Abenduaren 12a, eguaztena, kultura etxean 
18:00etan.

HitzalDiak

eSkoriatza koloneko prebentzioa
Izaskun Markinez Debagoieneko 
Ospitaleko zirujauak koloneko 
kirurgiaren gaia landuko du, eta, 
horri oso lotuta, koloneko min-
bizia goiz detektatzeko progra-
mari eta duen garrantziari buruz 
ere hitz egingo du.
Abenduaren 11, martitzena, ibarraundi museoan 
19:00etan.

arraSate 'Miguel de 
Madinabeitia'
Arrasateko iragana astintzen 
hitzaldi zikloaren barruan eskai-
niko du berbaldia Josemari Velez 
de Mendizabalek. Arrasate Zien-
tzia Elkarteak antolatutako ema-
naldia izango da. 
Abenduaren 11, martitzena, kulturateko areto 
nagusian 19:00etan.

arraSate 'antifascismo en 
Colombia' 
Antifascismo en Colombia; desde 
la perspectiva de la marcha patrió-
tica hitzaldia eskainiko du Juan 
Pablo Torresek. Kolonbiako 
Marcha Patriotica-ko kide da 
Juan Pablo. Han bizitakoak azal-
duko ditu.
Abenduaren 12a, eguaztena, dat tabernan 
19:00etan.

bergara Harrera elkartearen 
aurkezpena 
Harrera Elkartearen aurkezpena 
egingo dute Irizar jauregian eta 
ondoren luncha Artatse elkartean. 
Harrera Elkartearen helburuak 
zeintzuk izango diren azalduko 
dute, eta baita elkartea sortzeko 
egon diren arrazoiak ere. 
Abenduaren 12a, eguaztena, irizar jauregian 
19:00etan.

arraSate 'Sahara okupatuaren 
egoera' hitzaldia
Sahara okupatuaren egoera Gdeim 
Izik-eko kanpamenduaren II.urteu-
rrenean hitzaldia eskainiko dute. 
2012an Askapenako brigadetan 
parte hartu izan duten bi kidek 
eskainiko dute hitzaldia. 
Abenduaren 11, martitzena, irati 
tabernan19:30ean.

goiEna

aretxabaleta iosif purits 
akordeoi jolea
Iosif Purits akordeoi joleak 
kontzertua eskainiko du Are-
txabaletan eta Arrasaten. 
Aretxabaletan bihar, eguena, 
20:00etan, eta Arrasaten egu-
bakoitzean, hilak 7, Kultura-
ten. Arrasate Hiria akordeoi 
txapelketaren barruan anto-
latu dituzte. Iazko txapelduna 
da Purits.
bihar, eguena, Zaraia aretoan, 20:00etan.

ikEr gomEz

bergara 'la danza del cisne' 
emanaldia
Iker Gomez dantzariaren kon-
painiak La danza del cisne 
ikuskizuna eskainiko du Zaba-
lotegi aretoan. Hiru dantzari, 
arkitektura eta ikus-entzu-
nezkoak nahastuko dituzte 
emanaldian. Betiko ikuskizu-
na era garaikidean eskainiko 
dute. Sarrera 8 euro.
Abenduaren 9an, domeka, Zabalotegin, 
19:30ean.

goiEna

arraSate San nikolas boloa
Ohiturari eutsiz, bihar, eguena, San Nikolas eguneko boloa 
egingo dute Herriko Plazan (euria egingo balu Uarkape pilo-
talekuan izango da). Udalbatzak goxokiak eta oparitxoak 
botako ditu, umeen gozemenerako.
bihar, eguena, herriko plazan, 12:00etan.

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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AINtZANE 
OIArbIdE

G
aur gauean ametsetan 
ibili naiz. Ametsean 
euskara pertsona 
bilakatu zait. Pertso-

na nagusia, itxuraz ez lodi 
eta ez mehe, baina ibiltzea 
kosta egiten zitzaion. Aurpe-
gia ez diot ondo ikusi, baina 
ez zirudien oso pozik zegoenik. 
Soinean, muskuiluek dituzten 
lapa eta bizar batzuk zituen 
erantsita. Pisua hartu du 
erantsitako gehiegikeria 
arrotz hauengatik. Emakumea 
dela dirudi, baina bularrik 
ez diot ikusi. Elbarrituta dago 
nonbait, gaixotasun baten 
ondorioz. Ametsean, beso 
banatatik tiraka, bera maite 
duten seme-alabak agertu 
dira. Tira batera eta tira bes-
tera… Jende asko inguratu 
da bere izena goraipatu eta 
aldarrikatzera, baina euska-
ra triste dago. Ez du inguru-
ne horretan egon nahi, soi-
neko zuriz jantzia egon nahi 
du, garbi, guztien lagun, esku-
ragarri. 

Maitasun dezente falta 
zaio, baina, eta batzuk baka-
rrik dauden lekuan ez du egon 
nahi. Benetako maitasuna 
nahi du, guztiona… Erabile-
ra politikorik gabea. Ez dago 
eroso. Berdin dio nola pen-
tsatzen duen bakoitzak, baina 
Ama Euskara da eta seme
-alaba guztiek berdin maita-
tzea nahi du. Esnatu naiz, 
baina sentsazio gazi-gozoa 
dut ahoan. 

Euskara  
amets

a z k e n  b e r b a

60 urte baino gehiago
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ArrItxU bArrUsO  |  bErgara

Unibertsoaren jabe bazina, nola-
ko jendea egingo zenuke? Ondo 
legoke, esaterako, unibertsitatean 
gelarik gela atea jo eta "ikasle 
espertuei" eguna poztera dedika-
tuko litzatekeen jendea egitea. 
Horixe bururatu zitzaien Asier 
Kortabarria bergararrari eta uni-
bertsitateko bere taldekideei, eta 
ideia hori errealitate bilakatzeko 
aukera izan dute Ateak film labu-
rraren bitartez.

Bada, unibertsitaterako egin-
dako film laburra Gaztezulo aldiz-
kariaren Hi eta hire munduak 
bideo lehiaketara aurkeztu zuten, 
eta lehenengo saria eskuratu dute: 
"Esperientzia oso aberasgarria 
izan da Ateak film laburra egitea, 
eta saria, nolabait, propina bat 
izan da", kontatu digu bergara-
rrak.

Bergarar asko tartean 
Asier Kortabarria ez da proiektu 
horretan parte hartu duen berga-
rar bakarra. Izan ere, figurante 
lanetan ibili dira Ana Madinabei-
tia, Mikel Aginagalde eta Ander 
Barruso. Azken horrek, gainera, 
filmaren marrazkiak eta kartela 
egin ditu. "Lehenengo aldia izan 
arren, ondo ibili ziren kamera 
aurrean. Orain, saria irabazita, 

pote batzuk hartzera gonbidatu 
beharko ditut", dio, barrezka, 
bergararrak. 1.500 euroko saria 
irabazi dute lau taldekideek.

itziar lazkanoren kolaborazioa 
Ideiaren originaltasunaz harata-
go, aipatzekoa da lanaren kalita-
tea eta emaitza bikaina, detaile 
txikiz josia. Gainera, profesional 
handi batekin lan egiteko aukera 
izan dute, Itziar Lazkano aktore 
ezagunarekin: "Aktore profesional 
batekin lan egitea luxua da, alde 

batetik, baina baita erantzukizu-
na ere. Grabazio eguna iristean 
Itziar oso gertuko eta adeitsu 
agertu zen, eta oso erraza izan 
zen harekin lan egitea". 

Aktore ezagun batekin lan 
egiteko aukera, sari potoloa... 
benetan izan da esperientzia boro-
bila, Ateak filmeko lantaldeak 
erraz ahaztuko ez duena. A! Eta 
badakizu, unibertsitateko geleta-
ko ateak jo eta ikasleen eguna 
poztera dedikatzen zaren horre-
takoa bazara, jarraitu horrela. Film laburraren kartela.  |   arTEan 

Ateak film laburrean parte hartu duen lantaldea.  |   arTEan proDukzioak

Asier Kortabarria bergararrak unibertsitateko kideekin egindako 'Ateak' film laburrak saria irabazi du

figurante lanetan bergarako hiru gazte ere ibili dira, eta marrazkiak ander barruso bergararrarenak dira

'ateak' ireki eta ikasleen eguna poztu 
b u k at z e kO


