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Horrela gertatzea saihesten aha-
legindu diren arren, ez da posible 
izan eta etzi, domeka, bi krosek 
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Zubikoa kiroldegi 
aurreko aparkalekuan.

gabonei buruZko gehigarria
Etxera bueltan, ohiturak…  | barruan

Neguko azoka egingo dute lehen 
aldiz Aretxabaletan  |  19

Debagoienean ere eros daiteke 
Aldundiaren bonuekin   |  29

Trauti elkarteak zailtasunak dituztenendako
aparkalekuak aldarrikatuko ditu |  8

bakoitzari berea

aste honetan 'puntua'-n:

• Ino Galparsoro, 04/08 
auziaz

• Boluntarioak dira 
arima

Jaso 'Puntua' etxean: 943 25 05 05

d e b a g o i e n a   2  |   i r i t z i a  6   |   h e r r i a k  8   |   k i r o l a  2 6   |   k u lt u r a  2 8   |    z u r e  i r a g a r k i a k  3 0   |   z o r i o n  a g u r r a k  3 1   |   t e l e b i s ta - i r r at i a  3 2   |   e z k o n t z a k  3 3   |   e s k e l a k  3 3   |   n o n - z e r  3 4

SinaDurak
Pozik edo triste | 6
agurne juldain

herri mailako eraldaketa beharra | 16
Miguel lazpiur

gune librea frontoian | 36
agurne barruso

15 | ez da berdina...
ainhoa negeruela

20 | erabagixaren arua hasi da!
nuria Fernandez de arroiabe

Elena Lete "buru-belarri" 
ibiliko da alkate lanetan 
bergaran urtarrilean   |  16

"erantzukizun 
ariketa bat 
izan da, ez 
zegoen 
ezetz esaterik"

bergarako 
pilotalekua 
betetzea du 
helburu Libre 
ekimenak  | 17

agintaldi osoa 
baldintzatuta 
elgetan, 
aparejadorearen 
auzia dela eta  | 24



2015-12-11  |  EgubakoiTza  |  gOIENA2

ubANE mAdErA  |  bErgara

Goizez eta arratsaldez etengabe 
lanean dihardute handik eta 
hemendik etorritako boluntarioek 
Bergarako Elikagaien Bankuan, 
orain dela bi asteburu batutako 
guztia sailkatzen. "Eguneroko 
banaketak-eta egiten segitu behar 
da, gehi kanpaina berezian egin-
dako batuketa sailkatu", azpima-
rratu du Jose Antonio Agirre-
beñak, bertako ordezkariak. 
Zein da panorama?
Erdia baino gehiago etorrita dago, 
eta horko zati bat sailkatuta eta 
behean jenero piloa sailkatzeko 
dugu. Behin hori eginda,  pisatu, 

paletak goiko pisura ekarri, inben-
tarioa ordenagailuan sartu eta 
guztia banatzeko gertu utzi behar 
da. Baina hemendik kilometro 
eskasera lagun baten pabilioian 
62 edukiontzi ditugu eta Elorrion 
(Eroskin) ditugu bi trailer handi 
oraindik etortzeko. Egun batzue-
tan jende asko dator, beste batzue-
tan gutxiago… eta poliki-poliki 
bagoaz neurria hartzen. 
Egoera horretan, oraindik jakina, 
ez da kontatu jasotako guztia, bai-
na ikusten da iaz baino gehiago izan 
dela, ala?
Bai. Euskal Herri guztian egin-
dako gutxi gorabeherako konta-

ketan, Gipuzkoan 630.000 kilo batu 
direla uste da, iaz 570.000 izan 
ziren. Iaz, gure esparruan 190.000 
kilo batu ziren eta aurten gehia-
go batu dela segurua da. Zenbat? 
Hori jakingo dugu hemendik hila-
betera. Aurten, gainera, beste 
ekimen berezi bat egin dugu: Eros-

kiko supermerkatuetan bonu 
laguntza erosteko aukera. Eta 
leku batzuetan oso-oso erantzun 
ona jaso du. Pentsa, supermerka-
tu batzuetan 14.000 euroko sal-
menta egin dute bonuen bitartez. 
Bonu horiei esker, geratzen zaigu 
diru-kopuru bat gure alde, eta 
beharra dugunean, zerbaiten fal-
ta dugunean, eskatzen dugu behar 
dugun produktu hori, gure alde 
dagoen aurrekontutik murriztuta. 
Zifra potoloak mugitzen dira zuen 
bueltan: 190.000 kilo batu, 4.000 
familiari laguntzen diezue; 14.000 
euro batu bonutan… baina hori guz-
tia nahikoa da gaur egungo errea-
litateari erantzuteko? Zein da orain-
go erretratua?
Eskatzera etortzen direnen kopu-
rua jaitsi egin da apur bat. Horie-
tako batzuk euren herrialdeeta-
ra bueltatu dira, hemengo krisiak 
eraginda. Eta bestalde, orain arte 
guk bakarrik egiten genuen bana-
keta bat iaztik hona Gurutze 
Gorriarekin batera egiten dugu; 
eta horren eraginez, Gipuzkoako 
Elikagaien Bankuetara eskaera 
gutxitxoago dator. Zifratan begi-
ratuta, 24.000 lagunetik gora bana-
tzen genuen iaz Gipuzkoan, eta 
aurten gaude 22.000 inguruan. 
Hilabeteetan zehar, poliki-poliki 
murrizten joan da eskatzaile kopu-
rua. Guk 4.000 lagun ingururi 
banatzen segitzen dugu gure espa-
rruan. 
Oraingo sasoi bereziari begira bana-
keta berezirik egiten duzue?

Urte osoko martxa jarraitzen 
dugu, baina garai honetan Gabon-
tako elikagai bereziak etortzen 
dira: turroiak, pastak, gailetak… 
eta horiek hartu eta hilero ema-
ten dugunaz gainera, horiek ere 
ematen ditugu. Eta, adibidez, 
badira garai batzuk esne aldetik 
nahiko justu ibiltzen garela, eta 
eskaera handia izaten dugu. Eta 
orain, berriz, esnea daukagu bela-
rrietatik irteten. Eta kontsumi-
tzeko epe motza duenez, ba, orain 
banatuko dugu normalean baino 
hiruzpalau bider gehiago.
Hemen lan handia egiten duzuela 
begi-bistakoa da, baina orain, gai-
nera, aitortza esanguratsua jaso 
duzue, ezta?
Bai, XXI. Gipuzkoako boluntarioen 
saria. Eta berezia da; izan ere, 
Gipuzkoako Foru Aldundian jaso 
arren, Gipuzkoan dauden gobernuz 
kanpoko elkarteek eurek erabaki 
dute elikagaien bankuetan lanean 
dihardutenak saritu behar direla. 
Hau ez da bankuei eman zaien 
saria, baizik eta boluntarioei eurei 
ematen dietena. Eta bada bultza-
datxoa lanean segitzeko. 
beste mezuren bat nahi baduzu 
helarazi…
Eskerrak ematen gabiltza eten-
gabe, eta horretarako aprobe-
txatuko dut: Mutrikutik Gatza-
garaino dauden laguntzaile 
guztiei eskerrak emateko. Dena 
den, lana ez da sekula bukatzen 
eta bagabiltza esaten elikagaiak 
hartzera datozenei laguntzera 
ere etor daitezen. Ze hau bolun-
tarioen lana izanda, ba atzo goi-
zean, adibidez, Arrasatetik ber-
tatik zortzi lagun etorri ziren, 
baita sei mutil gazte jator ere… 
baina batzuetan jendeak ezin 
izaten du etorri, nahiz eta etor-
tzeko asmoa adierazi… Beraz, 
bai, ahal duena ahal denean etor 
dadila laguntzera hau guztiau 
sailkatzen, eskertuko dugu, eta 
aldez aurretik abisatzen badu, 
hobeto. Izan ere, ez da komeni 
ezer jakiteke hemen jende piloa 
batzea. Baina hamar bat lagu-
neko taldeak ondo hartzen ditu-
gu egunero-egunero. 

Jose Antonio Agirrebeña, Bergarako Elikagaien Bankuan, eguaztenean.  |   u.m.

Jose antonio agirrebeña | bergarako elikagai bankua

"Jenero piloa dugu 
sailkatzeko, eta batutako 
guztia iritsi barik dago" 
batutakoa zenbatu barik ere, kopurua ikusita, 
badakite iazko 190.000 kiloak gaindituko dituztela

"Supermerkatu 
batzuetan 14.000 
euro saldu da 
bonuen bitartez"

Debagoiena

u.m.  |  dEbagoiEna

Euskarazko komunikabideen balio 
sozialaren gaineko ikerketa proiek-
tuaren lehen emaitzak aurkeztu-
ko ditu Mondragon Unibertsita-
teko Hezikom ikerketa taldeak 
datorren abenduaren 16an, eguaz-
tena, Mondragon Unibertsitatea-
ren Aretxabaletako campusean. 
2014an eta 2015ean Eusko Jaur-
laritzako Hizkuntza Politikarako 
Sailordetza babesle nagusi dela 
egindako ikerketaren emaitzak 
dira, Goiena Komunikazio Tal-
dean eta Berrian egindako iker-
keta pilotuan oinarritutakoak.

Horrekin batera, gai beraren  
inguruko ikuspegi orokorraren 
berri emango du Marti Petit iker-

tzaile katalanak, eta euskarazko 
komunikabideen balio sozialaren 
pertzepzio ezberdinak agertuko 
dituzte beste zenbait eragilek; 
batzuk aipatzearren, Iban Aran-
tzabalek, Goienako zuzendari 
nagusiak, berba egingo du eus-
karazko herri ekimeneko komu-
nikabideen pertzepzioaren gai-
nean, Andoni Aranburu EITBko 
Estrategia eta Komunikazio 
zuzendariak EITBk duen pertzep-
zioa azalduko du eta Jose Luis 
Retolazak, Deustuko Unibertsi-
tateko ordezkariak erakundeen 
balio sozialak kuantifikatzeko 
metodologiaz jardungo du. 

Jardunaldiak 09:00etan hasi 
eta 13:45ean bukatuko dira. 

euskarazko komunikabideen 
balio soziala aztergai, Mun
goiena komunikazio Taldean eta Berria-n 
egindako ikerketa pilotuen emaitzak aztertuko dira
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Bihar, zapatua, Erronka izen-
buru duen hitzaldian parte 
hartuko dute Eneko Atxa 
sukaldariak, Fagor CNA mar-
karen enbaxadore moduan, 
eta Alberto Iñurrategik, 
WOPeak proiektuaren enba-
xadore moduan. 11:30ean da 
hitzordua, BBKn. Era berean, 
besteak beste, Fagorrek babes-
tutako 2T on Chamlang filma 
estreinatuko da; Iñurrategik, 
Va l l e j ok  e t a  Zaba l z ak 
(WOPeak) egindako azken 
bidaia kontatzen du. 

eneko atxaren eta alberto 
iñurrategiren hitzaldia, 
Fagor Cnaren eskutik

AEBetako merkatuan behar 
besteko merkatu ahalmena 
izateko, Mondragon Linguak 
Global Word Inc. erosi du, 
New Jerseyko itzulpen-zer-
bitzuetako enpresa, zeinak 
J ohnson&Johnson  e t a 
Liberty Mutual bezalako 
bezero garrantzitsuak dituen. 
Eragiketa honen bitartez 
nazioarteko ezarpenaren 
alde egin du kooperatibak, 
eta zerbitzu globalagoa 
eskaintzeko ahalmena indar-
tu du.

Mondragon Linguak 
aebetako global Word 
inc. enpresa erosi du

u.m.  |  oñaTi

Siriako egoera, sexu askapena, 
erabakitzeko eskubidea eta bes-
te hizpide izan dituzte eta izango 
dituzte domekara bitartean Oña-
tiko Antixena gaztetxean, Deba-
goieneko VII. jardunaldien baitan. 
Hain justu, gaur, egubakoitza, 
Kitzika gazte taldearen eskutik 
landuko dute sexu askapenaren 
gaia –18:00etan– eta 22:00etan, 
berriz, Muskizko Marak kantal-
dia egingo du. Bihar, zapatua, 
berriz, Erabakitzeko eskubidearen 
nondik norakoak hitzaldia egingo 
du Unai Apaolazak, 11:00etan; eta 
17:30erako gaztetxeen gaineko 
tailerra iragarri dute.  

Datorren urtean 
Etzi, domeka, bukatuko dituzte 
jardunaldiok, liburu baten aurkez-
penarekin: Igor Meltxor idazlearen 
Caso Bidegi, ¿a dónde ha ido a 
parar el dinero?, Larraitz Ugarte-
ren, Bide Azpiegituretako diputa-
tu ohiaren, hitzaurrea duena –libu-
ru bera aurkeztuko du Meltxorrek 
eguaztenean Eskoriatzako Zaldibar 
aretoan, 19:00etan; baita bigarren 
bat ere: Gestión a la Vasca)–

Bestalde, Oñatiko Antixena 
gaztetxeak antolatuta, Euskal 
Herriko gaztetxe eta gazte asan-
bladen topaketa Oñatin egingo 
da datorren urteko otsailean. Iaz 
Laudion egin zuten.  

Debagoieneko gaztetxeak 
jardunaldiak egiten dabiltza
Eguaztenean hasi ziren eta domekan bukatuko 
dira, liburu aurkezpen batekin

ubANE mAdErA  |  dEbagoiEna

Eskaintza onenak egiten dituz-
tenek "benetako altxorrak" esku-
ratzeko aukera izango dute Emau-
sek abenduaren 16ra (eguaztena) 
bitartean abian duen IX. enkan-
tean: "40 edo 50eko hamarkade-
tako litografiatutako latorrizko 
hegazkin zein tiobibo bana, mahai
-gaineko Nintendo bideokontsola 
bat ederki dabilena edo, bestela-
ko jostailuen artean, Mari Carmen 
y Sus Muñecos-en imintzioa egi-
ten duen panpina bat (mini Doña 
Rogelia besoan duena)", horiek 
dira batzuk, adibidez. 

Ia 200 aukera 
Guztira, 194 objektuk osatzen 
dute enkantea. Bi eurotan esku-
ra daitezke horietako merkeenak 
(Naranjitoren itsulapikoaren 
irteerako prezioa da hori, kasu) 
eta, gehienez jota, 80 euroko pre-
zioa izango dute aukeran jarri-

tako objektuek (Ama Birjina bat 
da, adibidez, 80 eurogatik eskain-
tzan atera dena).

Edozein modutan, produktu 
gehienak 3, 5, 10, 15 eta 20 euro-
ko prezioa dute enkanteko abia-
puntu. Eta "benetako altxorrez" 
gainera, denetarik aurki daiteke 
Emausek kudeatzen dituen Gipuz-
koako hiru saltokietan enkante-
ra atera dituzten objektuen artean: 
Arrasateko EkoCenterren, Irun-
goan zein Donostiako EkoShop-ean, 
hain zuzen ere. 

Hiru saltokietakoak aukeran 
Izan ere, eta nahiz eta Emausen 
saltokiak Gipuzkoako hiru leku-
tan izan, edozeinek egin ditzake 
eskaintzak hiru saltokiotako edo-
zein produktu eskuratzeko. 

Hori bai, eskaintzak gutxie-
neko formaltasuna jarraituta 
aurkeztu behar dira: idatziz eta 
gutun-azal baten bidez. 

 Hautetsontziak jarri dituzte 
horretarako Arrasaten, Irunen 
zein Donostian, notario batek 
lakratutakoak. Hiru hautetson-
tziak abenduaren 16an egingo 
duten erakusketara eramango 
dira, eta notario baten aurrean 
zabaldu, eta eskaintzarik onenak 
egin dituztenek eskuratuko dituz-
te eurek aukeratutako objektuak.  

Arrasateko katalogoa
Arrasateko EkoCenterrari dago-
kionez, bertan aukeran jarri dituz-
ten objektuen artean Erdi Aroko 
ezpata bat bada, antzinako kri-
seiluak, golf karrotxo vintage-a, 
antzinako telefonoak, panpinak, 
eskulturatxo erlijiosoak… guztien 
artean objekturik garestiena libu-
ruxka bat da, ornamentu metali-
koak dituen loreen gaineko libu-
ru bat, hain justu; 30 eurotan jarri 
dute. Eta, aldiz, objekturik mer-
keenak hiru eurotan jarri dituzte 

saltzen: hiru LP, paseatzera joa-
teko eguzkitakoa eta konpasa 
gordetzeko kutxatila bat.  

Jendea hasi da euren eskain-
tzak eramaten Arrasateko EkoCen-
terrera, Bidekurtzeta kalera. 
Oraingo astean iragarri denez 

enkantea, asteburuan espero dute 
jende gehien, Jon Barkerok, Arra-
sateko EkoCenterreko arduradu-
nak esandako moduan, "dena 
den, lehen egunean bertan (eguaz-
tena, abenduaren 9) ere etorri 
zen jendea", gaineratu du.

'benetako altxorrak'daude  aukeran 
emaus-en iX. enkantean
abenduaren 14ra arte (astelehena) egin daitezke eskaintzak, saltokietan 

Arrasateko katalogoan dauden objektuetako batzuk.  |   Emaus
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Hyundai Tucson Gama: CO2 (gr/km) emisioak: 119-175. Kontsumo mixtoa (L/100km): 4,6-7,5.

Tucson berria 18.900 etik aurrera.
Aldaketa gure bizitzari lotuta dago. Berari esker sentsazio berriak ezagutzen ditugu 
eta une beteak gozatzen, gure irudimenaren motorra baita. Jarrera hori esker jaio da 
Hyundai Tucson auto berria. Bere itxura eta berrikuntza teknologikoek zure gidatzeko 
era aldatzen lagunduko dizute. Saia zaitez aldaketaren indarra ezagutzen: 
www.hyundai.es-en.

Kilometro-
mugarik
gabeko 
garantiaurte

OIARTZUN
943 49 48 30
Lintzirin poligonoa 1
(Leroy Merlin ondoan)

BEASAIN 
943 80 40 54
Errepide nagusia
(Hotel Castillo ondoan)

ELGOIBAR
943 74 14 80
Olaso poligonoa 17

IRUN
943 63 97 69
Behobia zubia

ordezkaritza kurdua 
hemengo esperientzia 
ezagutzen izan da egunotan
sei hizkuntza aktibistak goiena, durangoko azoka, 
Emun, arizmendi ikastola eta beste ezagutu dituzte
u.m.  |  dEbagoiEna

Kurduak oso sakabanatuta dau-
de munduan, diaspora handia 
dute. Horrexegatik daude jabe-
tuta Goiena Komunikazio Taldea 
moduko hedabide bat zein garran-
tzitsua den eurena moduko egoe-
ra bizi duen herri baten kohe-
siorako, zein hizkuntzaren eta 
kulturaren biziraupenerako. 
Eta hori abiapuntu, hainbat 
hizkuntza aktibista kurdu Deba-
goienean euskarazko komuni-
kazioa lantzen duen kooperati-
ba bisitatzen izan ziren aste-
lehenean. Besteak beste, zeregin 
hori betetzeko ze egitura eta ze 
finantzazio erabiltzen den eza-
gutzeko helburuarekin egin zuten 
bisita. Hizkuntzarekin ez ezik, 
hezkuntzarekin ere lotura duten 
ordezkariak dira Debagoieneko 
eta Euskal Herriko hainbat 
proiektu ezagutzen ibili direnak.   

Euskara, euskal kultura… 
Esperientzien elkartrukea oina-
rri duen Garabide kultura elkar-
teak gonbidatuta etorri zen 
ordezkaritza kurdua joan den 
zapatuan (abenduaren 5ean) 
Euskal Herrira, gaur arte (egu-
bakoitza) etorri ere. Goiena tal-

dea bisitatzeaz gainera, Aran-
tzazun ere izan dira, Durangoko 
Azoka ezagutu dute, Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiko euskara 
plangintza, Emun, Huhezi, Kilo-
metroak ekimena, eta, bestela-
koen artean, baita Arizmendi 
Ikastola ere. 

Kurduak Goienako erredakzioan, astelehenean.  |   jokin bErEziarTua

mAItE txINtxurrEtA  |  arETxabaLETa

Jon Bilbaorekin batera Amerika-
nuak liburua idatzi zuen William 
Douglass estatubatuarra Aretxa-
baletan izan zen herenegun, eguaz-
tena, Huheziren campusean. Hare-
kin batera, hainbat unibertsita-
teko ikerlariek eta diasporako 
ordezkariek hartu zuten parte 
Amerikanuak. 40 urte izeneko 
jardunaldientan; izenburu bera 
duen liburua "gizarteratzea" eta 
euskal diasporari buruz gehiago 
ikasteko helburuarekin antolatu-
tako jardunaldietan, alegia.

Antropologo estatubatuarra 
emigrazioei buruzko tesi doktorea 

egitera etorri zen lehen aldiz Eus-
kal Herrira, eta, azaldu duenez, 
ia kasualitatez hasi zen euskal 
diasporari buruz ikertzen. Orain, 
berriz, gaian aditua da, eta Ame-
rikanuak lana mugarri bihurtu 
da diasporari buruzko lanen artean. 

Aldaketa handia
Hain zuzen, 1975ean argitaratu 
zuten liburua. Ordutik hona AEBe-
tan, eta bereziki Douglassen esta-
tuan, Nevadan, asko aldatu da 
euskal gizartea. Hark azaldu due-
nez, jada pasatu zen euskal artzai-
nen aroa AEBetan, eta gaur egun 
oso gutxi gelditzen dira.

euskal diaspora, haren 
eraldaketa eta beste berbagai
'amerikanuak. 40 urte' jardunaldia egin dute 
Huheziko campusean, diasporako adituekin

Douglass idazlea erdian, Elustondoren hitzak entzuten.  |   maiTE TxinTxurrETa

'bildu independentziara' leloarekin arrasaten egin du 
hitzordua datorren martitzenerako eh bilduk
Gotzon Elizburu, Ander Rodriguez eta Amaia Larrañaga Arrasate-
ko Kulturateko Jokin Zaitegi aretoan izango dira abenduaren 15ean, 
Bildu independentziara leloarekin. EH Bilduren Gipuzkoako zerren-
dako kide dira, Diputatuen Kongresurako. Bestalde, joan den astean, 
besteak beste, Marian Beitialarrangoitia Kongresurako zerrendabu-
rua Aretxabaletan eta Bergaran izan zen (kanpaina bezperan, azken 
horretan). 

Joseba agirretxeak, kongresurako eaJren hautagaiak, 
garaia berrikuntza gunean jardungo du goizean 
Gaurko, egubakoitza, egin du hitzordua EAJk Debagoienean. Jeltzaleek 
Arrasate bisitatuko dute lehenengo, 11:30ean Fagor Elektronikaren 
kanpoko aldean izango dira eta. Besteak beste, Diputatuen Kongresu-
rako EAJren hautagai Joseba Agirretxea ondarrutarrak enpresaren 
gainean jardungo du. Horren ondoren, hauteskundeetarako prestatu-
tako programaren banaketa egingo dute Arrasaten eta Aretxabaletan 
eguerdi partean, eta arratsaldean gauza bera egingo dute Eskoriatzan. 

 a-20 

PSE-EEko ordezkariak kanpai-
naren lehen egunean (joan den 
barikuan) bertan Arrasaten izan 
ziren, Kongresurako Gipuzkoako 
zerrendaburu Odon Elortza tar-
teko.  Hark gogor kritikatu zuen 
Rajoiren gobernuaren lau urteo-
tako lana, eta pentsioen gainean 
jarri zuen arreta. Gaurko, barikua, 
Arrasateko azoka txikian hitzor-
dua egin dute, besteak beste, 
Senaturako Gipuzkoako hautagai 
Miren Gallastegik eta Arrasate-
ko zinegotzi sozialistek. 

odon elortza hautagai sozialistak arrasaten salatu zuen PPk 
pentsioen aurrezkietan egin duen"lapurreta"

Odon Elortza Arrasaten  |   goiEna
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I
datzi diozu gutuna Olentzerori? Emaus 
Gizarte Fundazioko ordezkariek opa-
ri solidario eta sostengarriak eskatu 
dizkiote. Arrasateko eta Irungo EkoCen-
terretan eta Donostiako EkoShopean 

horrelako opariak egiteko ideiak lor ditza-
kegu. Abenduaren 9tik 16ra arte, enkantea 
egingo dute Arrasateko EkoCenterrean eta 
Gipuzkoako beste bi zentroetan. Baina 
horretan parte hartzen ez dutenek ere 
EkoCenterrera joateko arrazoi asko dituz-
te. Emaus Gizarte Fundazioko Ekonomia 
Solidarioko zuzendariak, Alberto Gastonek, 
azalduko ditu arrazoi horiek.

Zer aurkituko dugu Arrasateko EkoCen-
terren?
Ia denetik. Askotariko produktuak ditugu: 
arropa, altzariak, liburuak… eta bilduma-
gileendako moduko artikuluak ere bai; 
antzinako gauzak, dekorazioa… 

Nola bizi du Debagoieneko jendeak 
bigarren eskuko gauzak erostea?
Igarri dugu bereziki Arrasaten aurreiritziak 
daudela bigarren eskuko erosketaren ingu-
ruan, lehen jendeak premiarengatik jotzen 
zuelako horretara. Donostian, aldiz, orain 
boladan dagoena, fashion dena, bigarren 
eskutik erostea da. Beraz, badago oraindik 
lan bat egiteko; izan ere, Arrasateko EkoCen-
terrean saltzen ditugu kalitate handieneko 
gauzak. Batzuetan, ia berriak dira; beste 
batzuetan, berri-berriak, stockean zeude-
nak eta erakunderen batek eman dizkigu-
nak. Edozein kasutan, guztiz baleko pro-
duktuak dira. Banan-banan begiratzen 
ditugu, gainera; aparailu elektrikoak, alde 
batetik, garantia behar dutelako, baina 
baita bestelako produktu guztiak ere: altza-
riak, arropak… Erabiltzeko gutxieneko 
maila bat ematen dutela ziurtatzen dugu.

Norendako da Arrasateko EkoCente-
rra?
Guztiendako. Debagoienari ematen dio 
zerbitzua; beraz, bailarako herri guztietara 
dago zuzendua. Hori bai, antzeman dugu 
batez ere Arrasateko jendea etortzen dela 
bertako EkoCenterrera.

Berez, Foru Aldundiaren hondakinak 
kudeatzeko planean dago EkoCenterra, 
eta eskualde bakoitzeko bat egon behar-
ko litzateke, onura publikoko espazio bat 
delako. 

Gure espazioek duten gauza ederra 
hauxe da: elkarbizitza polita dagoela 
horietan. Hala, alde batetik, benetako 
premia duen jendea aurkitu dezakezu; 
baita bildumagileak, antikuarioak eta 
kontsumo arduratsua egin nahi duten 
gazteak ere.

Zergatik joan beharko genuke EkoCen-
terrera eta ez, esaterako, merkatari-
tza-gune handi batera?
EkoCenterrera zoazenean, alde batetik, 
produktuen bizitza baliagarria luzatzen 
duzulako; ia artikulu guztiak bigarren esku-
koak direnez, dena erabili eta botatzeko-
tzat duen gizarte kontsumistaren salaketa 
egiten ari zara. 

Bestetik, ingurumen-balioa sortzen ari 
zara. 

Horrez gain, txertaketa-enpresa bat da 
Emaus, eta gure langileetako batzuek 
enplegua aurkitzeko zailtasunak dituzte; 
beraz, balio soziala ere sortzen da.  Eta, 
azkenik, aukera: oso prezio onetan eta 
lehiakorretan gauzak erosteko aukera.

Herritar batek edozein produktu Emau-
si ematen dionetik, ze pauso jarraitzen 
dira?
Bi kasuistika gerta daitezke: batetik, EkoCen-
terrera herritarra bera dator produktuarekin, 
ez duelako gehiago erabiliko, baina ez 
duelako bota nahi. Garrantzitsua da azpi-

marratzea ondo dauden produktuak hartzen 
ditugula, ez daudela botatzeko moduan. 
Hortaz, pertsona horrek EkoCenterrean 
gauzak uzteko daukagun lekura ekartzen 
digu produktua. Gero, selekzioa egiteko 
gunera pasatzen da, eta langile batzuek 
begiratu egiten dute eta ikusten dute ea 
garbi dagoen, ea altzariak pieza guztiak 
dituzten, etxetresna elektrikoak probatu 
egiten dira…  Balioztatzea eta gero, salgai 
ipintzen dira.

Hori izango litzateke aukera bat. Bes-
tea da guri deitzea horretarako daukagun 
kamioiarekin bultoa jasotzera joan gaitezen. 
Hori erosoagoa da norberak autoan eraman 
ezin ditzakeen gauzen kasuan, altzariak, 
adibidez. Horretarako, telefonoz dei die-
zaguke edo www.emaus.com webgunearen 
bitartez gurekin kontaktuan ipini.

Jasotzen duzuen guztia jartzen da 
gero salmentan?
Ez. Artikulu batzuk ez daude salgai ipin-
tzeko moduan; adibidez, zikina dagoen 
arropa edo ondo ez dagoen edozer gau-
za. Ahal denean, artikulu horiek ere kudea-
tzen ditugu, prozesuen balio-katean sar 
daitezen. Badaude baimendutako kudea-
tzaile batzuk, produktua banandu eta 

balioa ateratzen diotenak. Saiatzen gara 
zirkulua itxi dadin. Hala ere, kasu batzue-
tan, botatzea beste irtenbiderik ez da 
egoten.
 
Beste zer aurkituko du jendeak EkoCen-
terrean?
EkoCenterra, definizioz eta hondakinak 
prebenitzeko planaren arabera, espazio 
berezia kontsideratzen da. Izan ere, eraikin 
berean, alde batetik, salmentaren gunea 
dago, gune ikusgarriena, sartu eta bereha-
la ikusten dena; baina gero, hondakinak 
sailkatzeko lana egiten dugu, eta kamioiak 
deskargatzeko lekua ere badago.

Horrez gain, sentsibilizazio ekintzak 
ere egiten ditugu. Arrasaten, urtarrilean, 
ehunezko artikuluak berrerabiltzearen 
inguruko ikastaroak emango ditugu. Arra-
sateko EkoCenterra orain dela gutxi ire-
ki genuenez, oraindik ez du ibilbide luzea, 
baina Donostiako zentroan kontzertuak, 
ekintza kulturalak, erakusketak… anto-
latzen ditugu. 

Gure helburua da jendea etor dadila ez 
bakarrik gauzak erosteko, baizik eta baita 
kulturarekin, artearekin, hezkuntzarekin eta 
sentsibilizazioarekin lotutako gauzak ger-
tatuko direlako ere.

Alberto Gaston, Emauseko Ekonomia Solidarioko zuzendaria.

ALBERTO GASTON • EMAUS-EKO ARDURADUNA

"Bigarren 
eskua 
'fashion' da"

Askotariko 

jendeak 

erabiltzen du 

EkoCenterra

Produktuak 

banaka 

begiratzen 

dituzte

Batzeetarako telefonoa:  943 77 18 71

Bidekurtzeta 2 - 20500 Arrasate • www.emaus.com
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gipuzkoako
Foru aldundia

arrasateko
udala

bergarako
udala

aretxabaletako
udala

eskoriatzako
udala

oñatiko
udala

antzuolako
udala

aramaioko
udala

elgetako
udala

leintz gatzagako
udala

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

argitaratzailea goiena komunikazio 
taldea kooperatiba elkartea
otalora lizentziaduna 31 
20500 arrasate
Lehendakaria aitor izagirre
Zuzendari nagusia iban arantzabal

Zuzendaria  eneko azkarate
erredaktore burua ubane Madera
Sailetako arduradunak Xabi urtzelai 
(kirola), iñaki iturbe (diseinua), Mireia 
larrañaga (publizitatea)

Maketazioa iñaki iturbe, kepa Martelo
argazkilaria imanol soriano
Publizitatea Mireia larrañaga, 
amaia Mundiñano, ziortza Martin, 
imanol elortza
testuen zuzenketa sergio azkarate.
harpidetza eta banaketa Marta leturia. 
administrazioa agurtzane gaintzarain, 
ane berezibar, iratxe bengoa

egoitZa naguSia 
arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31 
132 posta-kutxa  
tel.: 943 25 05 05  |  Faxa: 943 25 05 00
berriak@goiena.com

PubLiZitatea 
arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31  
tel.: 943 25 05 05  |  Faxa: 943 25 05 00
publi@goiena.com

harPiDetZa 
arrasate 20500 
otalora lizentziaduna 31
tel.: 943 25 05 00  
harpidetza@goiena.com

Lege gordailua:  ss-965/2014
iSSn: 2174-369X
tirada: 18.850 ale
Difusioa: 18.507 ale

KOMUNIKAZIO TALDEA

laguntzaileak

'Ezustean' iritzi 
zutabeari buruz 
Leire Etxeberria
(goienaren irakurle bat)
oñati

Aintzane Oiarbidek dio 
ezustean harrapatu duela 
Goienako Erredakzio 
Batzordeak hartutako 
erabakiak. Ni ez, eta txalotzen 
dut erabaki hori, arrazoizkoa 
iruditzen zaidalako. 

Irudipena neukan Oiarbidek 
zaborren eta hondakinen gaia 
behin eta berriz jorratu duela 
Azken berba zutabeetan. Baina 
objektiboa izan nahian, 
hemerotekara jo dut. Eta gai 
horrekin lotutako idatzien 
kopurua uste nuena baino 
handiagoa da: Oiarbide, 
gutxienez, 19 iritzi artikulutan 
aritu da atez atekoaren kontra, 
2011tik hona. Ezin esan 
Goienak ez dionik gai horri 
buruz duen iritzia emateko 
lekurik eskaini. 

Badut, gainera, sentsazioa 
Oiarbidek zutabea alderdikeriaz 
erabili duela askotan; bereziki 
zaborren gaiarekin, baina baita 
beste gai batzuekin lotuta ere. 
Zer da alderdikeria? "Alderdi 
jakin baten iritziekin bat egitea 
edo haiei men egitea, interes 
orokorra aintzat izan gabe". 
Beste era batera esanda: alderdi 
jakin baten ideiak interes 
orokorreko gisa aurkeztea. 
Propaganda egitea, alegia. Hori 
ere adierazpen askatasunaren 
parte izango da, baina 
komunikabide publiko batean 
iritzi zutabe bat alderdikeriaz 
erabiltzea ez da etikoa, nire 
ustetan. Hori ez al da "marra 
gorria gainditzea"?

Oiarbidek 2012ko apirilean 
idatzitako zutabe batean honela 
zioen: "Iritzi desberdinak 
errespetuz eta baldintza 
berdinetan adieraziz, edozeinek 
du aukera esaten dena egia, 
gezurra edo erlatiboa den 
epaitzeko". Eta "baldintza 
berdinetan adieraztea", horixe 
da Goienatik eskatu diotena. Ez 
besterik. Izan ere, guztiok ez 
daukagu hilabetero zutabe 
batean gure iritzia emateko 
aukerarik. 

Baliteke nire iritzia 
bakarrik izatea, baina herritar 
xume bezala –ez naiz 
politikaria, ez nago inongo 
alderdi politikorekin 
lerrokatuta– asper-asper eginda 

nago gai serioekin egiten den 
erabilera politikoaz. Goienako 
zutabeetan iritziak irakurri 
nahi ditut, alderdien sigletatik 
harago, eta ez alderdien arteko 
tirabirak.

Gu ere Inorekin 
gaude
Oihana Aranburu, Yolanda Perez de 
Arenaza, Izadi mondragon, Juan 
mari Sampedro eta Arkaitz biain
arrasate

Abenduarekin etorri da 
zoritxarrez ohituak gauden 
beste makrosumario baten 
epaiketa. 

Bertan gure herrikidea den 
Ino Galparsoro izango da 
epaitua. Aski ezaguna da Ino 
Arrasaten, egunerokoan nahiz 
garai ezberdinetan senide, 
lagun, herritar, lankide, 
militante, zinegotzi edota alkate 
bezala. Eta azken eginbehar 
honetan, 2008an, arrasatearron 
harridura eta saminerako, 
kartzelaratua izan zen. 

Arrasaten eta oro har 
Euskal Herrian, gaur 
egungoarekin alderatuz, eta 
itxura baten, garai zailagoak 
ziren, ikuspegi batetik 
gatazkatsuagoak, eta Inoren 
kartzelaratze horrekin 
Espainiako Estatuaren 
ahultasun eta mendeku gosea 
ikusi ahal izan genuen. 

Beste askorentzat bezala eta 
beste bizipen batzuk 
gutxiesteko asmorik gabe, 
Inorekin batera Arrasateko 
Udaleko gobernu taldeko kide 
izan ginenontzat kolpe benetan 
gogorra izan zen. 

Politikoki nahiz 
emozionalki muturreko egoera 
baten aurkitu ginen, pertsona, 
lagun, alkate eta lankide bezala 

suposatzen zuen guztiagatik. 
Hiru hilabetez, bizi genuen 
gatazkaren trukerako txanpon 
mediatiko eta morala izan zen 
Ino. 

Horrelako mugimenduekin 
lasaitu eta lasaitzen jarraitzen 
ditu Espainiako Estatuak bere 
tresneria polizial, judizial eta, 
azken finean, politikoen 
bitartez, euskal gatazkaren alde 
bateko kaltetu, edozein 
aurrerapenen aurrean 
aztoratzen diren gatazkaren 
onuradun makur, edota 
dagoeneko besterik ikusteko 
itsutuegi dauden zenbait 
norbanako eta kolektibo. 

Eta parez pare datorkigun 
epaiketa berri honekin 2008an 
gauden sentsazioa datorkigu, 
duela hilabete batzuk Euskal 
Herriko tabernekin edota azken 
asteotan Askapenaren aurkako 
epaiketarekin bizi izan dugun 
bezala. 

Aurretik esandakoarekin 
jarraituz, duela urte batzuk 
garai ilunagoa bizi genuen, 
baina, egia esan, epaiketa 
hauek eta, oro har, Espainiako 
Estatuak euskal gatazkaren 
konponbidearen aurka egiten 
dituen mugimenduek askatzeke 
daukagun korapiloa bere 
horretan uzteko interesa 
baduenik frogatzen dute. 
Euskal Herritik etorri dira 
azken urteotan konponbidera 
begirako jarrera eta urratsak, 
baina Espainiatik, tamalez, 
atzerapauso eta soka tenkatze 
saiakerak besterik ez. 

Hala ere, laino ilunak eta 
ekaitza nahiago dituztenei 
hobekien dakigunarekin 
erantzuteko dei egin nahi diogu 
Arrasateko herriari: abuztuan 
zoritxarrez joan zitzaigun Patxi 
Arburua taldekide eta 
lagunaren izaeraren isla fidela 
den inurri-lanarekin, eta maite 
ditugunak zainduz. Hauek dira 

2008an Inok jasotako babesaren 
osagaiak, eta hauek dira gaur 
egun ere korapiloa askatzeko 
beharrezko lanabesak.

Zaborra
Jon Errasti Iriarte
Eskoriatza 

Eguerdian, ETBn entzun dut 
bazkalosterako Eskoriatzako 
boto-emaileen erdiak-edo berea 
emanda zeukala. Ni ez naiz 
joan, ez dut botorik eman, 
galdeketa hau aginteko eta 
oposizioko taldeen 
inkonpetentziaren zuritzea 
baino ez delako eta botoa 
emateak edozein gai bataila 
bihurtzen duen lehia 
politikoaren konplize egiten 
gaituelako. 

Parisen eragiten dugun 
desastreari konponbidea jarri 
nahian bilduko dira 
astelehenetik aurrera; susmoa 
daukat han ere ez dela ezer 
ganorazkorik erabakiko. Gu, 
berriz, hondakinak nola batu 
bozkatzen, gaiaz ia ezaupiderik 
gabe erabat teknikoa dena 
erabakitzen. Hiritarrok 
hondakinak bereizita atera 
behar ditugu bai ala bai, gure 
obligazioa da, aitzakiarik gabe, 
eta zein den hori batzeko 
modurik efizienteena ez da 
iritzi kontua, irizpide tekniko 
eta datu kontua baizik, eta, 
horretarako, badira adituak, 
badira esperientziak, eta horiek 
entzunda erabakia hartzea 
politikarien, guztien, 
eginbeharra da, eta baita, 
helburuak bete ezean, sistemari 
zuzenketak ezartzea. Hiritarroi 
dagokiguna erabakiok betetzea 
da, ez sistemarik egokiena 
hautatzera jolastea, sistemaren 
egokitasuna ez baita aukera 
kontua. Egokiena bat da, eta 
punto. Nola da posible iturri 
beretik datu diferenteak 
aurkeztea? Zer ezkutatzen da 
"sistema erosoenaren" 
argudiopean? Hondakinak 
biltzeko sistema inposatu zaion 
horri, noiz galdetu diote, ontzi 
berdea jarri zenean? 
Horiarekin, akaso? Sistema 
ahalik eta erosoena izan behar 
da, jakina, baina, hori baino 
gehiago, eraginkorra izan behar 
da, ahalik eta tarte txikiena 
utziaz zabarkeriak bilketari 
eragin diezaiokeen kalteari. 

Nik honen guztiaren atzean 
arerioaren lana oztopatzeko 

Pozik edo triste

z a b a l i k
AgurNE
JuLdAIN
goiena.eus/
komunitatea/

B
aditugu egunak pozik 
gaudenak eta beste 
batzuetan, aldiz, tris-
te. Sentimendu hauek 

eguneroko sentimenduak dira. 
Gertaeren arabera modu 
batean edo bestean senti gai-
tezke. Baina guk ere egin deza-
kegu egun batean alaiago edo 
tristeago sentitzea.

Orokorrean, esan dezake-
gu gehienontzat Gabonak garai 
tristeak direla, batez ere adin 
batetik aurrera. Niretzat ez. 
Bizitza gogorra da, bai, baina, 
askotan, guk gogorrago egiten 
dugula uste dut.

Gertuko norbait hiltzen 
bazaigu Gabon garai inguruan, 
batez ere Gabonak heldu bai-
no apur bat lehentxeago, 
orduan, Gabonak tristeak 
izango dira, baina maiatzean, 
otsailean, urrian… hiltzen 
bazaigu, orduan, Gabonak, 
agian, ez zaizkigu hain tristeak 
egingo. Edota etxean haur 
txikien irribarrea izaten badu-
gu, orduan, Gabonak pozik 
pasatzeko aukera gehiago 
izango ditugu. 

Ba, nire kasuan ez. Niri 
ere gertukoak hil zaizkit, 
Gabon garaitik gertu eta urrun, 
baina nik Gabonak pozik pasa-
tzea aukeratu nuen orain dela 
urte batzuk. Gogorra da Gabo-
nak maite dituzun horiekin 
ezin pasa izana, baina joan-
dakoek zu triste egotea nahi 
dutela uste duzu? Ni ziur nago 
ezetz! 

Norberaren aukeran zati 
handi bat dago pozik edo tris-
te egoteko egun batean edo 
bestean, eta, bizitza gogorra 
izanda ere, norberak topa deza-
ke pozik egoteko aitzakia, haur 
baten irribarrea izan gabe. 
Norberak egin diezaioke irri-
barre bizitzari; zentzuz, baina 
irri.

Ez al da polita Gabon egun 
hauetan herritik paseoan joan 
eta ditugun argi politak ikusi 
eta kantu alaiak entzutea? 
Egin irribarre eta sentitu pozik, 
bizitza bakarra dugu eta; tris-
tea da dugun bizitza bakarra 
izanik triste bizitzea. Ala ez?

gutunak
karaktereak, gehienez: 1.900 (hutsuneak barne). goienak eskubidea du gutuna  
laburtzeko. gutunak ezin izango dira kapituluka bidali. gutun edo iritzi-zutabe bati ezin 
izango dio pertsona berak kapituluka erantzun; gutun bakarrarekin erantzun beharko dio.

gutunarekin batera bidali beharrekoak dira: egilearen izena eta abizena, herria eta telefonoa. 
gutuna helarazteko bideak dira: 
otalora lizentziaduna 31, 20500 arrasate  |  gutunak@goiena.eus  |  Faxa: 943 25 05 00
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aitzakia sumatu dut; datuen 
faltsutzea, edo gutxienean, 
erabilera gaiztoa; mugimendu 
zibil edota ekologikoz 
mozorrotutako alderdikeria; 
demagogia eta ardurarik eza 
erakutsi duten aldarrikapenak. 
Eta oso gutxi, sosegua eta 
adosteko gogoa.

Planetak hemen jarraituko 
du tenperaturak hamalau gradu 
igota ere, hondamendira doana 
gizakia bera da. Eta Eskoriatzan 
(eta Bergaran) hondakinak 
biltzeko sistemarik erosoena 
hautatzen. Harrapazank!

Zuetako bakoitzari
Nerea madariaga mujika
(jardun Euskara Elkartearen izenean)
bergara

Zorionak, Jardun! Jardunen 25. 
urteurren jaia mundial irten 
zen! Goiza paella lehiaketarekin 
hasi zen eta hauek lanean 
zebiltzan bitartean beste 
batzuek triki-kantu-jirari ekin 
zioten. Trikiti doinuez gain, 
beste musikari batzuk ere 
animatu ziren, eta baita 
bertsolariak ere. Behin epaia 
burutu ondoren, mahaietan 
jartzeari ekin genion. Bazkaria 
oso ondo joan zen, bertan 
bildutako jendea animatuta 
zegoela nabari zen eta jarraian 
paella lehiaketako sari 
banaketari ekin genion. 
Benetan lan zaila izan zuten 
epaimahaikideek, guztiak 
primerakoak baitzeuden. 
Ondoren, Kopla barik-en unea 
iritsi zen. Oraingoan ere 
musika lagun izanik sorta 
ederra kantatu genuen guztion 
artean. Jarraian mosaikoa 
egiteari ekin genion eta gero 
eguna borobiltzeko Zesuma 
taldeak bertaratutakoen dantza 
abileziak musikaren erritmoan 
jartzea lortu zuen. Behin hau 
bukatuta, kalean ere hainbat 
tabernatan urteurreneko 
abestiak hainbat herritar 
dantzan jarri zituen. 

Egun hau hain ondo irtetea 
ez zen posible izango zuetako 
bakoitzak jai hau antolatzeko 
eskainitako laguntza gabe. 
Beraz, behin eguna pasata, 
eskerrak ematea gelditzen 
zaigu: lantaldeetan parte 
hartutako bakoitzari, abestian 
parte hartutako bakoitzari, 
paella lehiaketan parte 
hartutako bakoitzari, 
epaimahaikide bakoitzari, udal 
ordekari bakoitzari, 
triki-kantu-jiran parte 
hartutako bakoitzari, 
bazkaltzera gerturatutako 
bakoitzari, sariak banatzera 
etorritako Baske Kulinari 
Zenterreko ordezkari bakoitzari, 
Kopla barik-eko partaide 
bakoitzari, musikari bakoitzari, 
mosaikoan parte hartutako 
bakoitzari, gerria dantzan jarri 
zuen bakoitzari... 

Baina oraingo honetan esker 
bereziak eman beharrean 
aurkitzen gara, jaiegun honetan 
goizeko muntaian, bazkarian 
zehar eta guztia desmuntatzen 
lanean ibili den jendeari. Beste 
behin garbi gelditu da talde bat 

osatzeak eta batera lan egiteak 
zenbat errazten dituen gauzak! 

Beraz, eskerrik asko zuetako 
bakoitzari!

Kirola kalera 
Bergaran
Iban biaga 
(a-20 Ez herri plataformaren izenean)
bergara

Defizita (Harluxet hiztegi 
entziklopedikoa)
iz. 1. EKON. Sarreren 
zenbatekoa gastuena baino 
txikiago denean, bien arteko 
kendura; hori gertatzen den 
finantza-egoera.

Udal Gobernuaren arabera 
hau da Agorrosiñen dagon 
arazua. Agorrosiñen bakarrik 
ala Bergarako kirol zerbitzuko 
arazo orokor bat da defizita? 
Bixak batera doiatz edo 
bakoitza bere aldetik, gastu eta 
ingresuetaz ari garenian? Eta 
Agorrosiñek dana pagau egin 
bihar dau? Abonu eta 
ikastaroetan %20ko igoerak 
ekarriko dabe defizitaren 
jaitsiera, Udal Gobernuak 
esaten dabenez. Di-da batian. 
Seguru baietz. Seguru baietz 
abonatuen kopurua murriztuko 
dala. Ziztu bizixan, gaiñera. Eta 
seguru be horrek ingresuen 
kriston jaitsiera ekarriko 
dabela. Eta defizita gora, 
txaflero baten antzera.

Honen harira lagun batek 
esana: "Publikua dan zerbitzu 
bat defizitarixua da 
ekonomikoki, baiña sozialki 
onuraduna da". Onura sozialak 
asko die Agorrosiñen: eskola 
orduetan igeriketa ikastaruak 
emoten die, behar berezixak 
dauken kolektibuak be hor 
dare, baitta eskola eta herriko 
klubak…

Mesedez, gelditu %20ko 
igoera hau eta tasa 
bidezkuaguak topau 
herrittarrondako. Laga 
simulaziñuak alde batera, eta 
datu errealak mahai gañian 
ipinitta segi lanian herriko 
kirol kudeaketa hobia lortzeko, 
bestela Kirola kalera leloari 
dimensiño berri bat emongo 
jatzue: danok kalera jun 
biharko gara kirola egittera.

Ze garrantzi 
ematen zaio 
berdintasunari 
Udalean?
Eneko Fernandez
(EH bilduko udal taldearen izenean)
arrasate

Arrasateko alkateak egunotan 
adierazi bezala, gu ere asko 
pozten gara Nafarroako 
aldaketa politikoagatik. 

Baina badira txarrerako 
diren aldaketak, eta halakotan 
salaketa egitea dagokigu. 
Uztailean adierazi genuen 
batzordeak zortzira murriztean 
hainbat gai bigarren mailan 

geratzeko arriskua zegoela. 
Zehazki, Kirola, Gazteria, 
Berdintasuna eta Hezkuntza 
batzea ez zitzaigula ideia ona 
iruditzen.

Udal Gobernuak kanpo 
asesoreak kontratatu ditu udal 
antolaketa berritzeko eta uste 
dugu momentu ona dela gure 
kezka azaltzeko.

Argazki eta adierazpen 
publiko asko ematen ari 
zaizkigu, baina udal barruan, 
batzordeetan, lanketa falta da 
protagonista. Besteak beste, 
uste dugu Udalak ez diola 
berdintasunari behar besteko 
garrantzirik ematen. Hiru 
adibiderekin ahaleginduko gara 
baieztapen hau frogatzen:

-Azaroaren 8an sexu erasoa 
egon zen Nafarroa etorbidean. 
Uste dugu kasu honetan Udalak 
ez duela behar beste egin, gaiak 
eskatzen zuen, minimo, KGBH 
batzordekideak biltzea, 
gutxienez, informatzeko. Ez zen 
egin.

-Azaroaren 3ko plenoan 
guztiok erabaki genuen, 
A-25erako bakoitzak bere 
adierazpena zuela, batzar bat 
egitea testu bakarra adosteko. 
Ez zen bilerarik deitu eta 
Gipuzkoako Batzar Nagusien 
testu bera proposatu zitzaigun, 
ia bezperan.

-Azaroaren 19ko gauean 
Emakume Txokoan erasoak 
izan ziren. Bertako langileek 
aspaldi eskatuta eta Segurtasun 
Batzordearen oniritziz, lan 
batzuk zeuden 2015eko 
aurrekontuetan aurreikusiak. 
Baina Oscar Garcia zinegotziak 
bere kabuz erabaki zuen obra 
hauek ez egitea. Gobernuaren 
asmoa Emakume Txokoa lekuz 
aldatzea omen da, baina, 
bitartean, Oscarren soluzioa 
izan da kamerak jartzea 
langileen iritziaren aurka eta 
lanak egitea, baina Segurtasun 
Batzordearen babesik gabe. Uste 
dugu hau lantzeko KGBH 
batzordea biltzea ezinbestekoa 
zela, baina ez da hala izan.

Azkenik, abenduaren 3an 
bildu da KGBH batzordea. 
Nahiz eta paradoxikoki gai 
zerrendan berdintasun arloko 
gairik aurreikusita ez egon, hau 
guztia salatu dugu, baina uste 
dugu herritarrek ere jakin 
behar dutela zein den Udaleko 
sail honen eta beste batzuen 
kinka. Berdintasuna gai serioa 
da, azaroaren 25ean kopiatutako 
testuan aipaturiko 
"feminismoaren alde egotea" 
edukiz betetzea bestekoa.

Abenduaren 31n 
Arrasaten ebatu 
soka!
gari uribetxeberria eta Edurne 
Iraola
(arrasateko sareren izenean)
arrasate

Lelo horrekin Arrasaten 
kartelak ikusi ditugu egunotan. 
Zazpi preso daude Arrasaten eta 
hainbat iheslari ere bai. Senide 
edo lagun bakoitzak, batez 

beste, 1.646 kilometro egiten du 
astero, guztira 1.526,16 euroko 
diru kostuarekin, errepide 
arriskuekin... Iosu Arkauzen 
kasuan, gainera, espetxean 
mantentzen dute, nahiz eta 
Europak Frantzian betetako 
zigor urteak kontatu behar 
dituela esan Espainiako 
Estatuari. Beste lege urraketa 
bat. 

Urte asko, urte gehiegi igaro 
ditugu labirintoan. Irteera 
sumatu ezinik. Handik aterako 
gintuen hariaren bila. Baina, 
urte askoren buruan, azkenean, 
aurkitu egin dugu! Hari argia. 
Argi izpia. Irteera aldera goaz 
orain, aterabidearen 
hurbiltasunarekin eta 
itxaropenarekin. Nor bere hari 
zatiari helduta.

Baina, ibilbidean aurrera, 
hainbat harri agertu zaizkigu. 
Hainbat behaztopa harri 
etsigarri. Batzuk ttikiak dira, 
baztertzen errazak. Beste batzuk 
mugituko baditugu, esku 
askoren laguntza behar. Baina 
badira harri puska mugigaitzak 
ere. Alimalekoak. Labirintoa 
labirintikoago egiten dutenak, 
irteeraren poztasuna zapuzten 
dutenak.

Baina harriak ez daki nire 
haria hariagoa dela zurearekin 
lotuz gero, eta guztion hariak 
harilkatuta, soka bat sortzen 
dela. Zenbat eta hari gehiago 
lortu, zenbat eta hari gehiago 
lotu, orduan eta sokagoa da 
soka, sendoagoa, gotorragoa. 
Eta hamaika hari finez 
osatutako soka irmoaz harria 
bilduta, denok norabide berean, 
tira handik eta tira hemendik, 
kirrikilun-karrakilun, harria 
mugitzea lortu dugu. Eta bidea 
zabaltzearekin batera, konkorra 
gutxitu egin zaigu eta tenteago 
goaz gu, zuzenago, zeren urte 
asko, urte gehiegi igaro 
baititugu labirintoan, zama 
handiegiarekin.

Eta urrun ditugunekiko 
hurbiltasunak eta itxaropenak 
bultzatzen gaituzte irteerarantz.

Zeu ere etorri gurekin eta 
ebatu soka abenduaren 31n, 
19:00etan, Herriko Plazan. 

Denon beharra dugulako, 
urtarrilaren 9an, Bilbon eta 
Baionan, harriak mugitzen 
hasteko. Zatoz!

Espainiarekin 
apurtu, euskal 
estatua eraiki!
Aitziber Plazaola 'xibo', Arianna 
Arizabaleta; Jose ramon 
Kortabarria 'moztu'
(bergarako Ezker abertzalea)
bergara

Egunen batean, ahalik eta 
lasterren, Espainiako 
Hauteskundeetan ez parte 
hartzea, hori da nahi duguna. 
Ez dugu Espainiaren barruko 
autonomia bat edo bi 
(Nafarroarekin) gehiago izan 
nahi; ez dugu pertsona, 
emakume, langile eta herri 
bezala zapaltzen gaituen estatu 
baten parte izan nahi. Ez dugu 

40 urte gehiago iraungo duen 
erreforma batean parte hartu 
nahi, Espainia eta 
Frantziarekin kateak apurtu 
nahi ditugu. Horregatik egiten 
dugu Hauteskunde Espainoletan 
parte hartzeko deialdia, Estatu 
bat eraiki eta gure 
hauteskundeetan bakarrik parte 
hartzeko. Bozka, mobilizazioa 
eta borroka, erakusteko 
independentzia nahi dugunak 
indartsu gaudela eta asko 
garela. Erakusteko preso eta 
iheslari politikoak etxean nahi 
ditugunak gehiengoa garela. 
Erakusteko pertsona, emakume 
eta langile gisa ditugun 
eskubide guztiak defendatzen 
ditugunak gehiengoa garela. 
Behar beste indar batu behar 
ditugu kalean eta instituzioetan 
bagoazela sinesteko eta 
sinestarazteko. Gaur eta hemen 
hori da erronka, irteera lerroan 
ehunka mila herritar kokatzea, 
nahikoa indar dugula 
erakusteko eta lehenbailehen 
independentzia eta eraldaketa 
sozialerako abian jartzea, 
helmugara iristeko, indarrez! 
Espainian ez dago aldaketa 
sozialerako aukerarik, EHn eta 
Herrialde Katalanetan estatu 
berriak eraikitzea da 
aldaketarako aukera bakarra. 

Egunero bakea, justizia eta 
askatasunaren alde lan egitera 
gonbidatzen zaituztegu. Zentzu 
horretan, abenduaren 12an 
Bergarako Pilotalekuan gure 
eserlekua beteko dugu eta zuk 
ere Epaiketa Politikoen aurkako 
zure eserlekua bete dezazun 
deia egiten dizugu. 

Abenduaren 20an 
hautetsontziak gure bozka 
banarekin beteko ditugu eta zuk 
ere zure bozkarekin bete 
ditzazun gonbidatzen zaitugu. 
Laster Euskal Estatuko 
hautetsontziak betetzeko 
abenduaren 20an Espainiakoak 
bozka independentistaz, EH 
Bilduren aldeko bozkaz bete 
behar ditugu.

Estatu federala
Jon Otero uribarren
arrasate

Erabakitzeko eskubidea onestea 
da hoberena, baina eman 
dezagun ez dutela onartzen. 

Orduan, zer? Estatu 
federala? Zer legerekin? 

Hizkuntza legeak aldatzen 
direla eman dezagun. 

Hots, Euskadin ez da 
behartuko gaztelera jakitera. 

Hau da, euskal 
herritartasuna izateko, jakin 
beharko litzateke edo euskara 
edo gaztelera, bietako bat. 
Aukeran.

Egingo genituzke ikastetxe, 
ikastola batzuk, non gaztelera 
gorrotatzen duten gurasoek 
bidaliko lituzketen beren 
seme-alabak, eta berton, 
euskara eta ingelesa bakarrik 
emango liratekeen. Hots, 
gaztelera, ezta ikasgai moduan 
ere. 

Ez zinateke zu horren aldeko 
izango, nahiz eta aguantatu 
behar izan Espainia hitza?
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Trauti elkarteko kideek begiak 
zabaldu gura dizkiete oñatiarrei. 
Begiak zabaldu eta elbarrien 
lekuan jartzeko gonbidapena egin-
go diete: Jarri bere lekuan, ez 
bere tokian. Hori dioten kartelak 
jarriko dituzte bihar, zapatua, 
10:00 aldera elbarriendako hain-
bat aparkalekutan, eta herritarrei 

eskatuko diete errespeta ditza-
tela horiek. Kartel jartzea buka-
tutakoan, 11:30 aldera, txorizo 
muturtxo bat jatera gonbidatuko 
dituzte oñatiar guztiak, Foruen 
plazan, kontzientzia kanpaina 
ospakizuna izan dadin gura dute 
eta. "Gure beharren berri izan, 
eta era berean gurekin bat egin 
dezatela herritarrek", diote.

Orritxo batzuk banatuko 
dituzte orduan. "Jakinaraziko 
dugu zein egoera sortzen diren 
elbarrien aparkalekuen bueltan. 
Izan ere, sarritan, herritarrak 
ez dira jabetzen zein eragozpen 
sortzen dituzten bost minutuko 
kontua dela esanda", dio Trau-
tiko kide den Mikel Etxezarre-
tak. Eta adibide zehatzekin osa-
tu dituzte kontzientzia kanpai-
naren berri ematen duten 
orritxo horiek: kiroldegian umea 
jaso behar duelako bi minutu-
rako bakarrik izango dela esanaz 
aparkatzea lau argiak piztuta; 
espaloian edo zebra-bidean apar-
katzea botikara joateko larrial-
di bat dela esanaz… 

Beharraren arabera eskatu 
Oñatin 50 eta 100 aparkaleku 
artean daude elbarriendako; 
datu zehatzik ez dute. Trautiko 
kideak pozik daude kopuruare-
kin, jakinik unean uneko beha-
rrak beti sor daitezkeela: "Elba-
rrien kopurua aldatuaz doa, 
behar bereziak edozein unetan 
sor daitezkeelako", dio Etxeza-
rretak, eta Rafael Kortabarria 
kideak gaineratu du: "Kale Zaha-
rrean, esaterako, gutxitxo zeu-
den eta orain jarri dute beste 
bat". Araudiak dio 40 aparkale-
kuko bat elbarriendako izan 
behar dela, baina Trautikoek 
badakite hori betetzea zaila dela: 
"Beharrik egon ezean ez da inpor-
ta, baina beharrak sortzerakoan 
eskatu egiten dugu. Eta Udala-
ren aldetik babes handia jaso 
izan dugu; laguntzeko gertu 
daude beti". 

Isunen eraginkortasuna 
Aparkaleku horiek gainerakoak 
baino askoz zabalagoak dira: 
"Gurpil aulkian gabiltzanok atea 
guztiz zabaldu beharra daukagu 
gero aulkia jartzeko alboan. Eta 
ohiko aparkaleku batean jarriz 
gero autoa ezingo genuke atea 
guztiz zabaldu; hortaz, ezinbes-
tekoa da guretako", dio Etxeza-
rretak, eta Kortabarriak gaine-
ratu du: "Aparkaleku horiek dira 
mugikortasun mugatua dutenen-
dako, eta askok ez dute hori uler-
tzen". Herriaren erdigunean eta 
auzoetan, errespetua berbera dela 
diote, baina erdigunekoak ez 
errespetatzeak beti sortzen ditu 
eragozpen handiagoak: "Han dau-
delako banketxeak, udaletxea eta 
beste hainbat zerbitzu".

Errespetarazteko biderik min-
garriena isunak jartzea dela argi 
dute: "Poltsikoa ukitzen digute-
nean hartzen dugu min", diote 
Trautiko kideek, eta badute asmoa 
kanpaina udaltzainei ere zabal-
tzeko. Hala ere, horren aurretik 

kontzientzia kanpainak eragina 
izatea gurako lukete.

Hurrengoan txarteldunak 
Elbarrien txartela Udaleko Gizar-
te Zerbitzuetan eskatu behar da, 
eta handik Foru Aldundira bide-
ratzen dute. Diputazioak elbarri-
tasun mailaren eta mugikortasun 
arazoaren gaineko balorazioa 
egiten du, eta erabaki txartela 
dagokion edo ez. %33tik gorako 
elbarritasuna izan behar du horre-
tarako eta mugikortasun arazoak 
dituztenek gutxienez zazpi puntu. 

Txartel hori bakarrik erabil 
daiteke titularra gidatzen doanean 
edo titular hori garraiatzeko era-
biltzen denean. Gainerako kasue-
tan ezin da erabili. "Amaren, 
aitaren eta aitajaunaren txartela 
erabiltzen da askotan, hura egon 
barik autoan, eta ezin da", argi-
tu dute Trautikoek. "Txartela ez 
da behar bezala erabiltzen asko-
tan eta horren gaineko hausnar-
keta ere egin gura dugu", argitu 
du Etxezarretak: "Hurrengo kan-

Trautiko kideak, Rafael Kortabarria eta Mikel Etxezarreta.  |   mirari aLTubE

Trautiko kideek kanpaina egingo dute bihar, oñatin, 
horiendako aparkalekuen arauen berri emateko

Elbarriendako 
direnak, errespetatu

Zabu egokitua Kalegoieneko parkean
Kalegoieneko jolas parkean egokitutako zabu bat jarri dute. Gurpil 
aulkian dabiltzan umeendako da hori, eta lokarria duenez lasai ibil 
daitezke jausi barik. Trautiko kide Lukene Igartua, Urdin 
mutikoaren ama, pozik dago: "Aurrerapausoa da hori jarri izana", 
eta Udala animatu gura du Oñatiko beste parke batzuetan ere 
beste halakoren bat jartzeko. Urdinek oso pozik hartu du zabua, 
orain bera ere ibil daitekeelako gora eta behera.

Urdin, pozik, Kalegoienean dagoen egokitutako zabuan.  |   mirEia bikuña
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o
ndo baino hobeto eza-
gutzen dute  osagarrien 
mundua Jon gonzalez 
eta Ane Fernandez de 
retana senar-emaz-

teek. Zer da Hampton?
Produktu esklusiboak dituzten 
dendak dira eta han eskura dai-
tezke zilarrezko bitxiak, erlojuak, 
poltsak, eskularruak… hau da, 
era guztietako osagarriak. Indar 
handiko irudia dute komertzioek 
kanpotik, eta barrura sartuta pre-
zio benetan lehiakorrak ditugu. 
Prezioaren eta kalitatearen arteko 
harremana asko zaintzen dugu.
Ideia zelan sortu zitzaizuen?
Erloju etxe bateko agente komer-
tziala nintzen ni eta emazteak 
Durangoko bitxi-denda batean 
egiten zuen lan; hain zuzen, han 
ezagutu genuen elkar. Denda hura 
itxi egin zuten eta orduan buru-
ratu zitzaidan bion jakintzak bate-
ratu eta Hampton zabaltzea.
Hortaz, eskarmentu handia duzue.
Familian guztiak dira enpresariak 
eta nik ere gaztetatik egin dut 
lan bezeroen aurrean. 18 urtere-
kin bitxi-denda zabaltzeko auke-
ra izan nuen eta lau urte egon 
nintzen Oñatin; oso pozik egon 
ere. Madrilgo etxe batek agente 
komertzial izateko aukera eskai-
ni zidan, eta, saltsa guztietan 
sartzea gustuko dudanez, sei urtez 
ibili nintzen bitxiak eta erlojuak 
saltzen. Bidaia asko egin ditut, 
gainera, Italiara, Suitzara… eta 
badakit zer datorren.
Nondik dator izena?
Denden irudia indartsua izan 

dadin gura izan dugu beti, eta 
horrekin lotuta bururatu zitzai-
gun. Hampton da estatubatuar 
aberatsak oporrak pasatzera joa-
ten diren tokia. 
Hamptongo osagarrien ezaugarriak 
zeintzuk dira?
Poltsei dagokienez, ez dira marka 
ezagunak, baina bai esklusiboak. 
Greziako etxe bati erosten dizkie-
gu, eta hori, Guess, Maichel Kors 
eta antzekoetan oinarritzen da; 
horri esker, 60 euroren bueltako 
produktuak ditugu. Bitxien kasuan, 
ez dugu bisuteriarik. Italiatik 
ekartzen dugu asko eta Espainia-
koak ere baditugu; Salvatore, esa-
terako. Erlojuei dagokienez, moda

-modan dauden Daniel Wellington 
etxekoak dauzkagu, eta Mr Boho 
ere bai. Gabonei begira Albert 
Pons etxea sartu dugu; garestiagoa 
da, baina merezi du, erabiltzen 
dituelako zilarra, 18 kilateko urrez-
ko xaflak, turmalinak, diamanteak, 
errubiak… 
bezeroek zer topatuko dute Ham-
tonen?
Esklusibotasuna prezio ezin hobean 
eta tratu pertsonala. Hain zuzen, 
personal shopper ikasketak egiten 
hasiko naiz laster. Durangoko 
dendan lekua daukagu, eta beze-
roak aholkatu gurako genituzke.
Eta non topatuko ditugu dendak?
Orain dela bi urte zabaldu genuen 
Durangoko denda, Montevideo 
kalean dago, gaztetxearen alboan. 
Eta orain dela hiru hilabetetik 
Gasteizen ere bagaude, Ortiz de 
Zarate kalean, guardiako botika-
ren alboan. Facebooken ere bagau-
de; bezeroekin kontaktua zaintzen 
dugu horrela.
gabonetarako baduzue kanpainarik?
Dagoeneko abian daukagu. Olen-
tzero egunerako opariak gaur eros 
ditzakezu eta gero aldatzeko epea 
oparia emandako egunetik kon-
tatuko dugu, ez erositako egunetik.
Zelakoa da Jon gonzalezen egun 
bat?
Erotzeko modukoa! Denda bi ditu-
gu eta sei hilabeteko umea; atera 
kontuak. Gogorra da, baina abian 
jarritako proiektuan sinisten dugu, 
ilusioz gainezka gaude eta inda-
rrak edonondik ateratzen ditugu.
Etorkizunerako desio bat.
Asmo handiak ditugu, baina ez 
dugu bizkorregi joan nahi; izan 
ere, oso denbora laburrean zabal-
du ditugu bi denda eta umea izan. 
Aurrera begira hainbat proiektu 
ditugu, horien artean geure linea 
sortzea. Hortaz, ate mordoa zaba-
lik eta horiekin aurrera egiteko 
gogo izugarria.

"osagarri esklusiboak 
prezio ezin hobean ditugu"

Jon gonzalez | Hampton osagarriak denden jabea

bitxiak, erlojuak, poltsak eta beste dituzte Jon gonzalez arrasatearrak eta Ane Fernandez de retana emazteak; 
orain dela bi urte zabaldu zuten lehenengo denda durangon, eta orain dela hiru hilabete, bigarrena, gasteizen

"Kalitatea, 
prezioa eta 
tratua dira 
gure oinarriak"

"Proiektu asko 
ditut; geure 
linea sortzea, 
adibidez"

Jon Gonzalez arrasatearra Gasteizen duen dendan.  |   HampTon

Gasteizko denda barrualdetik.  |   HampTon

Poltsa eskaintza handia.  |   HampTon

Ortiz de Zarate 17 • GASTEIZ • 945 03 32 09 / Montevideo 3 • DURANGO • 946 05 62 95
hamptonosagarriak@gmail.com
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Noiz: abenduak 31
Ordua: 12:00
Tokia: Ibai-Arteko saltokietan

Banaketa: abenduak 19
Ordua: 13:30
Tokia: Herriko Plaza

Noiz: Abenduaren 12an eta 19an
Ordua: 11:30-13:30/16:00-19:00
Tokia: Biteri plazan

jokin bErEziarTua

Zubiaga bitxitegiaren denda berriak abenduaren 3an ireki zituen 
ateak. Hainbat arrasatear elkartu ziren 55 urte luzez Maalan kokatuta 
egon den bitxitegiaren lokal berriaren irekiera egunean. Seber Altube 
plazan egongo dira aurrerantzean, orain arteko ilusio berberarekin. 
"Eskerrik asko urteotan gurekin egon zareten guztioi!", diote.

Zubiaga, 55 urtez erreferente

Abandonatutako katuen alde lan egiten duen Kaonbi 
elkarteak bigarren eskuko azoka egingo du bihar
Kaonbi elkarteak bigarren eskuko elkartasun azoka antolatu du 
biharko Biteri plazan, 10:00etatik 14:00etara. Denetarik jarriko 
dute salgai: jostailuak, liburuak, poltsak, prakak, kamisetak, 
txaketak, askotariko bitxiak... Azokan lortutako dirua herrian 
abandonatuta agertzen diren katuak zaintzeko bideratuko da. 
Gainera, antolatzaileek "asko" eskertzen dute katuendako onu-
ragarriak izan daitezkeen gauzak jasotzea: "Janaria, mantak, 
botikak, ohetxoak... Dena da ongietorria", adierazi dute.

JOKIN bErEZIArtuA  |  arrasaTE

Gizendu jaku txarrixa, eta herri-
xa saltoka ibiltzeko gogotsu dago... 
Badatoz hainbat arrasatearren-
dako jairik kutunenak diren san-
tamasak. Komisiñoak, herriko 
kultura taldeek eta Udalak eguaz-
tenean aurkeztu zuten kartela eta 
egitaraua, ekintza zerrenda luze 
batekin eta hainbat nobedadere-
kin. Hori bai, aurten ere txerria 
izango da jaietako ikurra: euskal 
txerria da, Sabiñe du izena eta 
Udala auzoko Uxarte etxetik dator: 
"Potolo-potolo dator eta itxura 
ederrarekin, urtero moduan". 

Aurkezpenean, historian atze-
ra egin zuten azokaren jatorria 
azaltzeko. 1351ko irailaren 20ra 
egin behar da atzera horretarako: 
"Egun hartan sinatu ei zuen Gaz-
tela eta Leongo Pedro I.a erregeak, 
Valladoliden, abenduaren 21ean, 
22an eta 23an Arrasateko azoka 
nagusia egiteko baimena", dio 
Komisiñoko Oihan Vitoriak. 

Alkatearen esker on hitzak 
Kultura taldeek eta Komisiñoak 
antolatu dituzte ekintza gehienak, 
betiere, Udalaren laguntzarekin. 
Horregatik, Maria Ubarretxena 
alkateak eskerrak eman zizkien 
eragile horiei guztiei. Eta gaine-

ratu zuen aurrerantzean herriko 
jai guztietan Udalak parte-hartze 
"aktiboagoa" izango duela: "Ekin-
tzetan parte hartzera gonbidatu, 
eta bizikidetzan eta sexu erasorik 
gabe jai zoriontsuak ospatzera 
deitzen zaituztet". Komisiñotik 
ere, antzeko mezua: "Gozatu azo-
kaz, mokaduez, ikuskizunez, dan-
tzez, kantuez, bazkariaz eta lagu-
narteaz, gertuen falta ditugunak 
gogoan eta umorea aldean". 

Bazkaria eta pilota partidua
Musakolako kiroldegian egingo 
den herri bazkarirako txartelak 
atzotik daude salgai, Bengoa, 
Kajoi, Ederra eta Amaiur taber-

netan, 18 eurotan. Bestalde, Ben-
goetxea VI.ak eta Untoriak eta 
Irribarriak eta Zubietak eskuz 
binakako txapelketa barruan 
jokatuko duten partidurako txar-
telak Monte eta Buenuena taber-
netan daude salgai, 20 eurotan. 

Jaietarako aurrekontuaren 
berri ere eman dute egitarauan, 
gastu bakoitza ondo zehaztuta: 
ekintza guztietarako 93.545 euro-
ko partida bideratu da. 

Altuna, Vitoria, Ubarretxena eta Mendieta, Portaloian, aurtengo kartelarekin.  |   j.b.

Santamasetarako egitaraua, 
'Sabiñe' txerria bezain potoloa
Herri bazkarirako txartelak salgai, bengoa, kajoi, Ederra eta amaiur tabernetan

Egitaraua osorik 
ikusteko: eskaneatu 
Qr kode hau 
poltsikokoarekin.
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Edertasuna lantzeko 
tratamenduez gain, 
Pinpilinek etxean 
moduan egoteko aukera 
eskaintzen dio bezeroari; 
bere lana maite duen aditu 
baten gertuko zerbitzua, 
preziorik onenean

Ile-apaindegietan "aspal-
di" hasitako abenturak 
abuztuan irekitako este-

tika zentro propioarekin du 
jarraipena gaur egun. Izen 
handiko profesionalak izan 
ditu ondoan orain arteko 
ibilbide luzean.   

Nola amaitu duzu 
estetikaren munduan?
Istorio luzea da. Ile-apain-
degietan hasi, estetika-
rekin jarraitu, eta antzer-
kiaren munduan bukatu 
nuen. 14 urterekin Gali-
ziara joan nintzen estilis-
mo ikasketak egitera, bost 
urtez, eskola profesional 
batera. Gerora, ospe han-
diko Andres Muñiz [Urrez-
ko Artazia hainbat urtetan] 
ezagutu nuen Santiago 
de Compostelan; harekin 
hasi nintzen lanean Gali-

Lana izugarri gustatzen zait eta maite dut jendearekin 
egotea. Gainera, prezioak ahalik eta gehien estutzen 
saiatu naiz; betiere, bezeroengan pentsatzen

ziako telebistan eta Espai-
niako telebistarako ere 
egin genituen zenbait lan. 
Muñizen bidez ere antzer-
kia ezagutu nuen; hark 
bultzatu ninduen nire ibil-
bide propioa abiatzera. 
Gero, amodio kontuenga-
tik itzuli nintzen Euskal 
Herrira, eta Aretxabaleta-
ko Tximak ile-apaindegian 

eta Arrasateko No Más 
Vellon ibili nintzen. 
Pinpilin aspaldiko asmo 
baten emaitza da, beraz.
Bai. Kosta zitzaidan este-
tika zentro propioa ireki-
tzeko urratsa egitea, inber-
tsio handia da eta. Jendea-
r e n g a n d i k  j a s o t a k o 
maitasunak animatu nin-
duen pausoa ematera. 

Abuztuan ireki zenuen.
Lehen astean. Lana izuga-
rri gustatzen zait, maite dut 
jendearekin egotea. Trata-
menduez harago, bezeroa 
gurekin dagoenean lasai 
eta gustura egotea, egu-
nerokotik deskonektatzea 
nahi dut. Prezioak ahalik 
eta gehien estutu ditut, 
jendearengan pentsatzen. 

Pinpilin estetika zentroko arduraduna

“Bezeroa gurekin dagoenean lasai eta 
gustura egon dadila da nire helburua"

Alejandra Pazos, abuztu hasieran ireki zuen Pinpilin estetika zentroan. 

Alejandra Pazos
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Ibai-Arteren Gabonetako kan-
painaren barruan, dagoeneko 
hasi dira Erregeetako loteria-
ren partaidetzak banatzen 
–89.169 zenbakia–. Bihar eta 
hilaren 19an, 11:30etik 13:30era 
eta 16:00etatik 19:00etara, puz-
garriak eta jolasak ipiniko 
dituzte Biterin. Gainera, Gabo-
netako produktuz osatutako 
100 otzara banatuko dituzte 
Ibai-Arteko txartelarekin eros-
keta egiten duten bezeroen 
artean. Abenduaren 19an bana-
tuko dira otzarak Herriko 
Plazan, 13:30ean. Azkenik, 
urtea ondo amaitzeko, cava 
banatuko da doan eguerditik 
aurrera merkatarien elkarte-
ko komertzioetan.

Ibai-Artek bezeroei 
opariak eginez ospatu 
gura ditu Gabonak

Hiru astez jostailuak batzen 
aritu ostean, bihar egingo 
dugu Truke Merkatua. Azoka 
Plazan izango da, 11:00etatik 
13:00etara. Pertsona bakoitzak 
jostailu bat hartu ahalko du, 
askotan soberan gelditzen 
direnak haur txikitxoenen 
jostailuak izaten direlako eta 
guraso berriek ez dutelako 
izaten trukea egiteko auke-
rarik. Amaieran soberan gera-
tzen diren jostailuak herrian 
beharra dutenen artean bana-
tuko ditugu. Aurten, nobeda-
de gisa, trukea egiten den 
momentuan jostailuak sortze-
ko tailerra ere egongo da.    

Bihar ospatuko dugu 
jostailuen Truke 
Eguna, Azoka Plazan

JOKIN bErEZIArtuA  |  arrasaTE

Patinatzeko izotz pista jarriko 
du Udalak abenduaren 23tik 
urtarrilaren 7ra –urtarrilaren 
1ean itxita egongo da–, Biteri 
plazan. Ordu erdiko erabilera-
gatik euro bat kobratuko da. 
Horrez gain, Udalak herriko 
ekonomia sustatzeko pizgarri 
gisa ikusten du izotz pista: "Erdi-
gunean horrelako zerbitzu bat 
eskaintzeak herriko jendea era-
karriko du eta herri barruko 
jende mugimendua sortuko du, 
dinamizaziorako motor garran-
tzitsu bihurtuz. Merkataritzak 
eta ostalaritzak mugimendu 
handiagoa eta salmenta gehia-
go izango ditu. Eta kanpotik 
etorriko den jendeak herrian 
erosketak egingo ditu", diote.

Publizitatea jartzeko deia 
Pistak 11,8 metro izango ditu 
zabaleran eta 14,5 metro luze-
ran, eta 171 metro koadro oku-
patuko ditu. Udalak dendei eta 
enpresei dei egin die pistaren 
hesietan publizitatea jartzeko: 
"Gabon garaia momentu inte-
resgarria izan daiteke Arrasa-

teko eta inguruko herrietako 
biztanleei eta bezeroei mezu 
jakin bat helarazteko, edo jai 
hauetako erosketak zuenean 
egitea gogorarazteko, edo urtean 
zehar izandako leialtasuna txa-
lotzeko". Publizitatea jarri gura 
dutenek kirola@arrasate.eus 
helbidera idatzi edo 943 77 16 
77 telefono zenbakira dei deza-
kete. 

6.900 txartel inguru saltzea
Izotz pista ekartzeak 21.558 euro-
ko aurrekontua izango du. Gas-
tu horietan sartzen dira pista-
ren alokairua, Txatxilipurdiko 
dinamizatzaileen kontratazioa, 
Alkideba enpresaren itxitura 
zein kabinaren alokairua eta 
Eguzkigraf enpresari txartelak 
inprimatzeagatik ordaindu beha-
rrekoa. Hala ere, Udalak gastu 
horri aurre egiteko kontuan 
hartu ditu sarreren salmenta 
–6.900 txartel inguru salduko 
direla kalkulatu dute– eta izotz 
pista inguratuko duten hesietan 
jarriko den publizitatea; hortik 
15.218 euroko sarrera lortzea 
espero da. 

Izotz pista Biterin, 
herriko ekonomiaren 
pizgarri izan nahian
abenduaren 23tik urtarrilaren 6ra jarriko dute; 
ordu erdiko erabileragatik euro bat kobratuko da

Iaz Bergaran jarritako izotz pistaren oso antzekoa ekarriko dute.  |   juLEn iriondo

o M u n i tat e a  g o i e n a  
t X at X i l i p u r d i   |   a r r a s at ek

Goienako erredakziora heldu zen argazkian ikusten denez, "berde fluor 
kolorez" agertu zen Aramaio erreka astelehen goizean, Maala inguruan: 
"Ikertzen ari dira nork bota zuen eta zertarako, baina halako 
koloratzaileak erabiltzen dira azterketak egiteko, adibidez, urguneen 
edo urtegien ibilbideak jakiteko", jakinarazi du Udalak ohar bidez. 

Aramaio erreka berde kolorez 

J.b.  |  arrasaTE

EH Bilduk 2016ko udal aurre-
kontuak lantzeko bilera irekia 
deitu du biharko Kulturateko 
Jokin Zaitegi aretoan (11:00). 
EH Bildu taldeak herritarre-
kin batera landu gura du gaia: 
"Inoiz baino behar handiagoa 
dugu guztion artean elkartu 
eta bat eginik herrigintza 
herritik bultzatzeko. Urtearen 
amaiera honetan aurrekon-
tuen eztabaidaren atarian 
gaude. Eta bertan PNVk eta 
PSOEk garatu nahi dituzten 
planteamenduak agerian gera-
tuko direnez, erantzun bate-
ratua osatu nahiko genuke", 
adierazi dute. 

Aurrekontuak 
lantzeko bilera 
EH Bilduk deituta
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ZEURE NEURRIRA 

             ZEURE GUSTURA

mirEia Larrañaga

Arrasateko Udalarekin ere euskaraz kanpainaren barruan, Hibai Zabala 
eta Izaskun Unamuno izan dira azken sarituak. Ibai-Arten gastatzeko 
75 euroko bonua eta Goienak argitaratzen duen Puntua aldizkariaren 
urtebeterako bazkidetza irabazi dute. Hilaren 13an amaituko da 
kanpaina, eta datorren astean jakinaraziko dituzte azken irabazleak. 

Udalarekin euskaraz egitearren

Udalak ekitaldi berezi batekin piztu zituen Gabonetako argiak 
abenduaren 4an. Goikobaluko neska-mutikoek Gabonetako zen-
bait kantu abestu ondoren, Gureak enpresako langileak izan 
ziren, atzerako kontu baten ostean, argiak pizteko arduradunak. 
Apaingarrien kostua 20.000 euro ingurukoa da eta urtarrilaren 
7ra arte egongo dira piztuta. Udal Gobernu berriaren erabakia 
izan da Gabonetako argi apaingarriak jartzearena; izan ere, 
2007az geroztik ez dela halakorik egiten Arrasaten.  

Gabonetako argi apaingarriak piztuta, Olentzero 
noiz etorriko zain daude herriko neska-mutikoak

Abenduaren 6a egun berezia da; bereziki, ume eta gaztetxoendako. 
Etxe partikularretan egiten diren boloez harago, badira hainbat 
urte Udalak Herriko Plazan antolatzen duena bolo nagusia. Baina 
zenbait auzotan ere aspaldiko ohitura ez da oharkabean pasa: 
Musakolan eta Uribarrin ere ospatu dute aurten. Gainera, Goros-
tizako zenbait haurrek eta gurasok baserritar jantzita ospatu dute 
aurten San Nikolas Eguna: "Eskerrik asko bizilagunei, fruitu 
lehorrak, polboroiak eta gozokiak banatzearren!", adierazi dute.

San Nikolas Eguneko ospakizuna arrakastatsua 
izan da erdigunean eta herriko zenbait auzotan

Erdiko kalea Gabonetako argi apaingarriak piztu eta gutxira.  |   jagoba domingo

Gorostizako auzotar talde bat ohitura berreskuratzen ari da.  |   mELina LopEz

J.b.  |  arrasaTE

Aste bukaera berezia dator 
Bedoñako auzotarrendako; izan 
ere, Santa Eulalia jaiak ospatuko 
dituzte gaur iluntzean hasi eta 
domeka arratsaldera arte. Auzo-
ko elizaren izena hartzen dute 
festek, eta, urtero moduan, haur, 
gazte zein helduendako egitarau 
zabala prestatu du auzoko batzor-
deak: haurrendako jolasak, Gorri-
ti eta haren animaliak, txokola-
te eta gaztaina erre jana, kan-
tu-afaria, doke txapelketa... 

Portaloikoak kantu afarian 
Bihar, zapatua, egingo dute urte-
roko kantu afaria, Errastiko 
jatetxean. Portaloi elkartekoek 
girotuko dute afalostea eta sas-
ki ederra zozketatuko dute ber-
taratutakoen artean. 

Domekan, berriz, urtean zehar 
hildako auzotarren omenezko 
meza egingo dute; ohitura denez, 
Garagartzako abesbatzak ere 
hartuko du parte. 

Santa Eulalia jaiak ospatuko dituzte 
Bedoñako auzotarrek asteburuan

JAIETAKO EGITARAUA

ABEnDuAK II ostIRAlA

19:OO jaien hasiera, suziriekin.

19:3O patata-tortilla eta postre 
lehiaketa Loramendi elkartean. 
sariak hiru onenendako.  

ABEnDuAK 12 lARunBAtA

11:3O Eskola-etxean, ume eta 
gazteendako jolasak.

15:3O gorriti bere animaliekin 
egongo da Elizondon.

17:OO Eskola-etxean, txokolate 
eta gaztaina erre jana.

18:OO mus eta briska 
txapelketak Loramendi 
elkartean. 

21:OO kantu-afaria Errastikon.

ABEnDuAK 13 IGAnDEA

11:3O doke txapelketa.

12:3O meza nagusia hildako 
auzotarren omenez, garagartzako 
abesbatzaren partaidetzarekin. 
ondoren, Loramendi elkartean, 
auzoko ogia, gazta, txorizoa, 
txakolina eta salda beroa 
dastatzeko aukera egongo da.

Urtarrilaren 2an, 3an eta 4an 
Uarkapen egongo den Txiki-
landia Gabonetako parkerako 
hezitzaile bila dabiltza. Arra-
satekoa izan behar da eta 
aintzat hartuko dira aurretik 
Txatxilipurdin lan egin izana, 
begirale titulua izatea eta lan 
esperientzia izatea. Abendua-
ren 15era arteko epea dago 
curriculuma kultura@txatxi-
lipurdi.com helbidera bidali 
edo Txatxilipurdiren bulegoan 
aurkezteko (943 79 54 46). 

Txikilandiarako 
hezitzaile bila dabil 
TxatxilipurdiJOKIN bErEZIArtuA  |  arrasaTE

Joan den aste bukaeran 300 akor-
deoi jotzaile baino gehiago izan 
ziren Arrasaten. Akordeoi lehia-
ketei eta jaialdiei esker, beste 
urtebetez akordeoiaren nazioar-
teko hiriburu bihurtu zen Arra-
sate asteburu batez. Arrasate Hiria 
Nazioarteko Lehiaketan hamaika 
lagunek hartu zuten parte eta 
Janne Valkeajoki finlandiarra 
izan zen irabazlea; txapela, garai-
kurra, diploma eta 3.600 euro ira-
bazi zituen. Bigarren saria Txi-
nako Shen Wang-ek irabazi zuen 
eta hirugarrena Errusiako Arse-

niy Strokovskiy-k: "Urtez urte 
hobea den esatea zaila da baina 
maila altua izan da aurten ere, 
oso altua", dio Hauspoz elkarteko 
Aitor Furundarenak. Antolatzai-
leak "oso gustura" daude: "Berta-
koa zen hasieran eta gero nazioar-
tekoa egin genuen. Gaur egun, 
kanpoan egundoko izena dauka 
Arrasateko lehiaketak".

Bestalde, Arrasate Musika-
letik Iker San Jeronimo eta Lide 
Zubia aurkeztu ziren lehiaketa-
ra; diplomez gain, urrezko eta 
zilarrezko dominak irabazi zituz-
ten, hurrenez hurren. 

Arrasate Hiria Akordeoi Lehiaketak 
"egundoko" izena dauka nazioartean

Maria Ubarretxena saria ematen Janne Valkeajoki irabazleari.  |   imanoL soriano

Kooltur Ostegunak ekimena-
ri esker, Vinyland filma iku-
si ahalko da abenduaren 17an 
Amaian (22:00); sarrera, bost 
euro. Aurretik Last Fair Deal 
musika taldearen emanaldi 
akustiko laburra egongo da 
eta gero filma aurkeztuko dute 
Marcos Garcia eta Mikel 
Insausti zuzendariek, Jose 
Luis Olabeaga, Iñigo Arzallus 
eta Jose Joaquin Forcada akto-
reekin batera. Proposamen 
interesgarria, zalantza barik. 

'Vinyland' filma hilaren 
17an Amaian, Kooltur 
ekimenak antolatuta
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Abenduan, 
ZABALIK 
egunero, 

25ean izan ezik

HIPER ASIA
Ordutegia 09:30 - 14:00 / 16:30 - 21:00

Gipuzkoa Etorbidea 24 - ARRASATE
Tel.: 622 13 88 86

x.u.  |  arrasaTE

Jaizale tabernak asteburuan hasi-
ko du abenduko egitarau progra-
ma, eta Santutxutik datorren 
bakarlari batek egingo du estrei-
naldia, Mikel Urakenek, gaur, 
egubakoitza (22:30) egingo duen 
emanaldiarekin. 

Asteburu betea izango da Jai-
zalen, zapatu arratsalderako (18:30) 

beste kontzertu bat antolatu dute 
eta, Criminal Remains taldeare-
na. Eskaintza borobiltzeko, dome-
kan Ain-1 taldeak joko du (19:00).

Datorren egubakoitzean, hilak 
18, Lukas Prest taldearen ema-
naldia izango da (18:30), hilaren 
22an santamasak ospatuko dituz-
te eta hilaren 26an Euskaltzaleon 
Mus Txapelketa jokatuko dute.

Mikel Uraken bakarlaria, kontzertu batean.  |   igor zabaLbidEa

emaitzak

betrayer-elorra 2-1
abokajarro-olympiakojos 3-1
dribling-rayo Makabro 5-0
Monte taberna - lasagabaster 3-2
aldatz-sonografos  3-3
olympiakojos FC-elorra jMa 4-9

SailkaPeNa

  taldea p j
 1 Monte taberna 9 3
 2 aldatz 7 3
 3 dribling 6 3
 4 abokajarro 6 3
 5 elorra jMa 4 3
 6 sonografos 4 3
 7 lasagabaster 4 3
 8 betrayer 3 3
 9 olympiakojos FC 0 3
 10 rayo Makabro  0 3

PaRtiDUak

abenduak  12, zapatua
10:30 dribling-olympiakojos / betrayer
11:30 betrayer-Monte tab. / olympiak.
12:30 abokajarro-lasagabaster / Monte

abenduak 13, doMeka
11:00 aldatz-rayo Makabro / elorra JMa
12:00 sonografos-elorra jMa/ rayo Mak.

z a l D i b a R

x.u.  |  arrasaTE

Arrasateko ziklo-kros laster-
ketara (domekan, 10:00etan) 
indartsu iritsiko dira Arra-
sateko ziklistak, martitzenean 
Beasainen jokatutako proban 
Dorletako Amakoak protago-
nista izan ziren eta –Gipuz-
koako Txapelketa zegoen 
jokoan–. 

Batetik, kadetetan Ando-
ni Azkarate eta Iñigo Aran-
buru podiumera igo ziren, 
bigarren eta hirugarren sail-
katuta. Eta bestetik, Zigor 
Urainek garaipena eskuratu 
zuen, ostera ere, master 40 
kategorian. Arrasateko las-
terketaren ondoren hiru pro-
ba geratuko zaizkie denbo-
raldia amaitzeko.

Dorletako Amako 
ziklistak aurrean 
lokatz artean

x.u.  |  arrasaTE

Juanito Arriaran hil zen aben-
duaren 1ean Gasteizen, 81 
urte zituela. Arriaran futbol
-zale amorratua zen, eta joka-
lari moduan Alavesen iritsi 
zen gailurrera, bigarren mai-
lan jokatuta.

Entrenatzaile moduan, 
berriz, ibilbide oparoa egin 
zuen. Hainbat alditan zuzen-
du zuen Logroñes taldea. Lehe-
nago Eibarren egon zen, urte-
betez (1973-1974), eta 1981ean 
Burgosko Mirandes taldea ere 
zuzendu zuen. Horrekin bate-
ra, UDAko eta Mondrako 
entrenatzaile ere izan zen. 
Goienako kolaboratzaile ere 
izan zen, kirol saioetan parte 
hartuta. 

Juanito Arriarani 
azken agurra egin 
zioten herritarrek

x.u.  |  arrasaTE

Vene Herrero idazle arrasa-
tearra Kulturaten izango da 
abenduaren 16an, azken lana 
aurkezten. 

Historian eta Antzerkiaren 
Historian doktore Herrerok 
Jose Estruch: el teatro como 
nexo identitario izeneko libu-
rua idatzi du, eta, adituen 
esanetan, Arrasatekoaren lana 
1939an erbesteratutako antzer-
ki errepublikarraren biblio-
grafia osoena da. Hala, Herre-
rok Jose Estruch (Alacant, 
1916) antzerki zuzendariaren 
ibilbidea errepasatzen du. 
Madrilen hil  bazen ere 
(1990an), Estruch-ek Monte-
videon egin zuen ibilbide pro-
fesional gehiena. 

Vene Herreroren 
azken lanaren 
aurkezpena

xAbIEr urZELAI  |  arrasaTE

"Urteak daramatzagu Harreman 
gobernuz kanpoko erakundeare-
kin kolaboratzen, eta dakiguna 
eginez laguntzen diegu, abesten", 
adierazi du aste barruan Goiko-
balu abesbatzako kide Juan Anto-
nio Barriocanalek. 

Gaur, egubakoitza, Goikoba-
luren kontzertu berezia izango 
da San Frantzisko Xabier elizan 
(20:00), eta, urtero legez, mimoz 
prestatu dute hitzordua: "Urrian 
Portugalen izan ginen abesten 
[Pilarreko zubian], Coimbran, 
eta handik bueltan hasi ginen 
kontzertu hau prestatzen. Abes-
tuko ditugun hainbat abesti ondo 
ezagutzen ditugu, eta errepasatu 
baino ez ditugu egin, baina bes-
te batzuk berriak dira guretako". 

Denetariko piezak 
Gaurko kontzertuan Goikobalu-
koekin batera Goikobalu Txiki-
koek ere hartuko dute esku, eta 
estilo askotako abestiak abestu-

ko dituzte. Nagusiei dagokienez, 
hauxe izango da errepertorioa: 
"Benito Lertxundiren Oi ama 
Eskual Herri abestuko dugu, Moce-
dades-en Eres tú, Abba-ren Chi-

quitita, Ella Fitzgerald-en Satin 
doll, Carlos Leiteren Lata d'agua, 
Ertzainak taldearen Aitormena, 
Juncal Guerreroren Mutil txale-
ko gorri, eta, azkenik, Goikoba-
luko emakumezkoek, gazteekin 
batera abestuko dute Hator Hator 
mutil etxera", zehaztu du Barrio-
canalek. 

Hala, emanaldiaren ostean 
Harremanekoek prestatutako 
luntxa izango da.

2016an Bartzelonara 
Gaurko kontzertuaz batera Goi-
kobalukoak dagoeneko 2016ra 
begira daude: "Etxeko hitzordue-
kin batera urtero lauzpabost bidaia 
egiten ditugu kanpora. Aurten, 
besteak beste, Portugalen eta 
Segovian izan gara, eta datorren 
urtera begira Bartzelonara joa-
teko asmoa dugu. Bidaia hori, 
berez, aurten egin behar genuen, 
baina agenda arazoak tarteko 
datorren urterako utzi genuen. 
Ea urtarril amaierako lotzen 
dugun emanaldi hori, eta horre-
kin batera beste batzuk ere anto-
latzen ditugun".  

Iazko kontzertuko irudia.  |   goiEna

Harremanen aldeko kontzertua 
egingo du Goikobaluk gaur
san Frantzisko xabier elizan izango da emanaldia, 20:00etan hasita

Mikel Urakenen emanaldiarekin hasiko 
da Jaizaleko abenduko eskaintza



2015-12-11  |  EgubakoiTza  |  gOIENA14 oñati

O.E.  |  oñaTi

Herriko artisauek azoka berezia 
egingo dute bihar, zapatua, goi-
zean Foruen plazan. Materia 
ezberdinak lantzen dituzten 
artisauak egongo dira: "bitxi-
gintza egiten dutenak, zerami-
ka, xaboiak, arropa margotzen 
dutenak edo oihalekin eta harie-
kin lana egiten dutenak, adibi-
dez", Lavandula Xaboi Ta Kre-
mak etxeko Ainara Beobidek 
azaldu duen moduan.

Guztira hamahiru artisau 
egongo dira: Arantxa Madina-
beitia, Marije Leibar, Mirari 
Sagarzazu, Gema Muñoz, Eginez 
Bizi, Lanatalan, Iñaki Jaure-
gialtzo, Mikel Jauregialtzo, 
Edurne Ugarte, ta Punttu, Dor, 

Lorea Suarez eta Lavandula 
artisau xaboiak eta kremak.

Oinaztu aisialdi taldekoek 
eskulan tailerra egingo dute 
aldi berean, Gurutze Gorriko 
jostailu kanpaina kalera ateraz.

Herriko artisauen azoka egingo 
dute bihar goizean Foruen plazan

Aurtengo Gabonetako erakusleiho lehiaketa martxan dago. Herri-
ko 33 merkatarik hartuko dute parte eta herritarrek dagoeneko 
aukera dute euren botoa emateko; herritarren saria 500 txantxi-
koa izango da eta parte hartzen duten herritarren artean 200 
txantxi zozketatuko dituzte. Sari banaketa hilaren 19an egingo 
da udaletxeko osoko bilkuren aretoan, 13:30ean. 

Gabonetako erakusleiho lehiaketan herriko 33 
denda eta komertziok hartuko dute parte

Datorren eguaztenean, hilak 16, Olabarrietan eta Goribarren argia 
kenduko dute transformadoreetan lana egin ahal izateko. Goriba-
rreko 2, 3, 6, 7, 8 eta 15 zenbakietan 09:00etatik 13:00etara kenduko 
dute eta Olabarrietako 1etik 49ra eta 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 
94, 96 atarietan, 15:00etatik 17:00etara. Auzo horretan argiteria 
publikoa ere kenduko dute.

Argia kenduko dute Olabarrietan eta Goribarren 
eguaztenean, transformadoreetan lana egiteko

Aurreko urtean egin zuen bezala, aurten ere antolatu du Txalo-
ka ludotekak jostailu truke azoka. Bihar, zapatua, egingo dute, 
10:30etaik 13:30era, ludotekan bertan. Aurrez eramandako jos-
tailuen truke txartel bana jaso dute umeek eta bihar txartel 
horiek eraman beharko dituzte beraien jostailuaren truke gus-
tuko duten beste bat hartzeko.

Txaloka ludotekak antolatuta, bihar goizean egingo 
dute Gabonetako jostailu truke azoka

Domekan, hilak 13, da jostunen zaindariaren eguna, Santa Lutzia 
eguna, eta Lagun Leku erretiratuen elkartean omenaldia egingo 
diete bi jostuni. Eurak izan ziren, gainera, Oñatz dantza taldeko 
jantzi beltzak josten aritu diren jostunetako bi. 18:00etan hasiko 
da omenaldia. Pintxoak ere banatuko dituzte eguna ospatzeko.

Bi jostun omenduko dituzte domekan Lagun Leku 
elkartean, Santa Lutzia eguna ospatzeko

Joan den urteko argazkia.  |   i.s.

O.E.  |  oñaTi

LPM Eta Lagunak talde oñatia-
rrak bi sari irabazi ditu Euskal-
tzaleen Topaguneak Durangoko 
Azokaren barruan antolatu duen 
Euskal Herriko ikus-entzunezko 

rallyan. Kameratola lanak publi-
koaren saria eta epaimahaiaren 
hirugarrena irabazi ditu. 

Eusk.aroa gaiari helduta, 
hamazazpi taldek aurkeztu zituz-
ten beraien lanak emandako 50 

orduen barruan. Abenduaren 
8an, martitzenean, eman zituzten 
sariak eta "originaltasuna eta 
umorea" aipatu eta saritu zituen 
epaimahaiak. Gainera, lanek era-
kutsitako maila ere aipatu gura 
izan zuten epaimahaikideek: 
"Harrigarria da zelako lan des-
berdinak egin dituzuen denak 
gai beretik abiatuta, eskertzekoa 
da halako aniztasuna izatea".

Lehen saria Uda Films taldeak 
irabazi du Jorrai lanarekin eta 
bigarren saria Sant Antonitarrak 
taldearen Irudien aroak filmak.

Euskal Herrik ikus-entzunez-
ko rallyaren hamaikagarren edi-
zioa izan da eta guztira 67 per-
tsonak parte hartu dute rally 
honetan: 25 Bizkaikoak, 24 Gipuz-
koakoak, hamaika Arabatikoak 
eta bat Nafarroakoa.

Kameratoia rallyko bi sari Oñatira heldu dira

Oñatiarrak Tokikom-eko Joxe Rojasekin.  |   TopagunEa

OIHANA ELOrtZA  |  oñaTi

Aloña Mendiko Igeriketa Sailak 
30 urte bete ditu eta bihar, zapa-
tua, egingo du urteurren hori 
ospatzeko ekitaldia. "Ospatu beha-
rrekoa da, dudarik gabe, baina 
oso ospakizun xumea egingo dugu. 
"Igerilekuan bertan elkartuko 
gara. 50 metro igeri egingo dugu 
bakoitzak eta segidan aldatu eta 
kalera joango gara; poteatu lehe-
nengo eta afaldu egingo dugu 
gero", azaldu du hasieratik tal-
deko kide den Artzak, Xabier 
Infantek.

30 urte hauetan Oñatiko ige-
ri taldean parte hartu duten hama-

sei urtetik gorako guztiak daude 
gonbidatuta biharko ospakizu-
nera. "Batzuk kanpoan dira, bes-
te batzuk ikasten dabiltza... oste-
gun goizerako 105ek zuten izena 
emanda", zehaztu du Artzak. 
19:00etan elkartuko dira Zubikoan 
eta ordu horretan itxi egingo 
dituzte igerilekuak, euren urteu-
rren ospakizunarekin hasteko. 

Gorabeherarik ez 
Urte hauetan guztietan taldeak 
ez duela gorabehera handirik 
izan dio Infantek, denetariko 
emaitzak lortuta, eta egungo egoe-
ra ere ona dela.

Igeriketa Sailaren 30 urteak 
ospatuko dituzte bihar

Igerilari gazteak entrenatzen eguen.  |   x. inFanTE

O.E.  |  oñaTi

Behartsuenei laguntzea, toki-
ko merkataritza indartzea 
eta Oñatin kirola sustatzea 
izan dira EAJren lehentasu-
nak 2016ko aurrekontuak 
lantzeko orduan. Datorren 
eguenean, hilak 17, eztabai-
datuko ditu aurrekontuak 
udalbatzak abenduko ohiko 
osoko bilkuran, 19:30ean. 

Alderdi jeltzaleak prentsa 
oharrez jakinarazi duen 
moduan, lehentasun horiek 
burutzeko proposamen hauek 
egin ditu: lekuko merkata-
ritzan kontsumitzeko bonu 
sozialak eskaintzea, Urrutxu 
eta San Martin eremuak kirol 
zerbitzuetara egokitzea eta 
igerilekua handitzeko eta 
paddle pistak egiteko iker-
keta lanak gauzatzea. Arlo 
sozioekonomikoan, 'leihatila 
bakarra' proposatu du opo-
sizioko alderdiak, autonomo 
eta ekintzaileendako lagun-
tza gisa. Ekintza turistiko 
interesgarriak egitea ere 
proposatu du, herriko osta-
laritza eta merkataritza sus-
tatzeko.

EAJk hiru 
lehentasun 
jarri ditu 
2016ra begira
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E
z da berdina eus-
kaldun berriei die-
gun miresmena eta 
espainol-berriei 
digutena.

Ez da berdina, goizalde-
ra, etxera bidean mutil bat 
gure aurretik joatea edo gure 
atzetik etortzea.

Ez da berdina biolentzia 
matxistak eraildako emaku-
meen kopuru totala gordin  
ematea, edo urtea hasi ordu-
ko, amorrua baretze aldera, 
kopurua berriz 0-tik hastea.

Ez da berdina Jainkoa 
maite dutenez ostia kontsa-
kratuekin pederastia hitza 
idatzi izanak batzuei sortu 
dien nazka eta mina (horre-
la adierazi zuten) eta pede-
rastiak  haurrei, beraien 
senideei eta ingurukoei sor-
tzen diguna.

Ez da berdina Iruñeko 
erakusketa horrek Jainkoa-
ri sortu dion trauma eta 
haur horiei guztiei pederas-
tiak sortu, eta sortzen, die-
na.

Ez da berdina Parisko 
atentatuan hil den izen eta 
abizen eta amets eta lagun 
eta ikasketadun biktima iza-
tea, edo Sirian hildakoa iza-
tea.

Ez da berdina biolentzia, 
egilearen arabera, terroris-
moa denean edo giza esku-
bideen defentsa denean.

Ez da berdina hipster 
bizardun batek Siriarako 
txartela erostea, edo txartel 
berdina jatorri siriarreko 
gazte belgikarrak erostea.

Ez da berdina, baina onar-
tu egiten dugu.

Ez da 
berdina...

"Ez da berdina, 
baina onartu 
egiten dugu"

N i R e  U S t e z

AINHOA 
NEgEruELA

OIHANA ELOrtZA  |  oñaTi

Domekan izango da, 19:00etan, 
aurtengo Gabonetako kontzertua. 
Herriko Udal Musika Bandak eta 
bost abesbatzek parte hartuko 
dute: Oñatik, parrokiakoak, Gan-

barak, Ganbara Txikik eta Txan-
txikuk. "Aurreko urteetako kon-
tzertuen antza izango du dome-
kakoak. Musika bandarekin 
hasiko gara eta gero abesbatzak 
entzungo ditugu. Amaieran, elka-

rrekin joko dugu abesti bat", dio 
emanaldiaren zuzendariak, Iña-
xio Ibarrondok.

Haitiko Marbial herriko esko-
la proiekturako dirua batzeko 
ontziak jarriko dituzte sarreran.

O.E.  |  oñaTi

Euskal Herriko bertso eskolen 
arteko harremanak sortzea eta 
bertsotan haritzea du helburu 
Bertso Truk ekimenak. 26 ber-
tso eskolak parte hartu dute 
eta horietako bat da Oñatikoa. 
Apuntatu direnen artean tal-
deak egin dituzte eta oñatiarrei 
Sakanako eta Larrabetzu-Mun-
giako bertsolariekin jardutea 
tokatu zaie. "Oñatin bi bertso 
saio antolatuko ditugu. Batera 
nafarrak etorriko dira eta bes-
tera bizkaitarrak; eta gu bi 
herri horietara joango gara", 
dio Oñatiko bertso eskolako 
Mirari Sagarzazuk. 

Saioa egingo den herriko 
bertsolariek erabakitzen dute 
nolakoa egin. Bihar, adibidez, 
Sakanakoak etorriko dira Oña-
tira eta etxekoek proposatuta-
ko formatua izango du saioak. 
Xabier Pascual izango da aur-
kezlea eta sei bertsolarik par-
te hartuko dute, herri bakoi-
tzeko hiruk, eta ondoren luntxa 
izango da guztiendako. Anti-
xena gaztetxean izango da, 
20:00etan.

Bizkaitarrak noiz etorriko 
diren eta oñatiarrak Sakanara 
eta Mungiara noiz joango diren 
zehazteke dago oraindik; datak 
adostu gabe dituzte.

Sakanako bertsolariak datoz 
bihar, Bertso Truk-en baitan

Bost abesbatza eta Udal Musika 
Banda Gabonetako kontzertuan
domekan izango da san migel parrokian eta iñaxio ibarrondok zuzenduko du

Joan den urtean egin zen kontzertuko argazkia.  |   goiEna

O.E.  |  oñaTi

Itsasoaren emazteak ikuski-
zuna eskainiko dute Oinkari 
dantza konpainiak eta Hika 
antzerki taldeak hilaren 18an 
Santa Anan. Dantza, antzerkia 
eta musika uztartzen dituen 
ikuskizuna da eta euskal dan-
tza tradizionala oinarri har-
tuta, Euskal Herriko kostal-
deko arrantzaleen emazteen 
bizipenak kontatzen ditu. 
Hirurogei dantzari, lau musi-
kari eta bi aktore bilduko dira 
taula gainean olatuaren joan-e-
torrian eta sare artean. 

Agurtzane Intxaurraga da 
zuzendaria eta baita aktoree-
tako bat ere; Miren Gojenola 
da bestea. Musikariak Pello 
Ramirezek zuzenduko ditu 
eta dantzariak Villabonako 
Oinkari taldekoak izango dira.

Udaleko Kultura Sailak 
antolatu du ikuskizuna eta 
abenduaren 18an izango da, 
Santa Ana aretoan, 22:00etan. 
Sarrerak, baina, salgai daude, 
dagoeneko, Interneten, hamar 
eurotan. Hauxe da helbidea: 
http://bibe.me.

Amantalen ahotsa lanean 
egin zuten topo lehen aldiz 
Oinkarik eta Hikak.

'Itsasoaren 
emazteak' 
ikusteko 
sarrerak salgai 

 

Oñatiko sarekideok urtarrilaren 
9an Sarek eta Bagoazek antola-
tutako mobilizazioetan parte har-
tzeko dei egin nahi dizuegu. Bai-
ta abenduaren 26 eguerdian Oña-
t iko plazan egingo dugun 
mobilizaziora ere. Mugitu ditza-
gun harriak guztion artean!

Dispertsioa eta gaixo larrien 
harritzarrak edo oztopoak traba-
tik kendu nahi ditugu lehenbizi. 
Bilbon eta Baionan egun eta ordu 
berean, bi estatuei mugikortasun 
ez horretatik irteteko eskatuko 
diegu. Horretarako guztion akti-
bazioa izango da beharrezkoa, 
ideia eta ibilbide ezberdinak ditu-
gun pertsonak bat egitea ezin-

bestekoa dela uste dugu, honela 
lortuko dugu harriak mugitzea. 
Giza eskubideak, konponbidea, 
bakea leloak euskal jendartearen 
gehiengoaren onarpena izan du 
eta lelo honekin gure asmoak 
berresten ditugu. Beraz, oñatiar 
guztiak Bilbora joan daitezen 
gonbidatzen ditugu, animo eta 
harriak mugitzera!

Egitaraua 
Abenduaren 26an, zapatua, mobi-
lizazioa, 13:00etan: Oñatiko plazan 
harria mugituko dugu! 

Urtarrilaren 9an, Bilbon mani-
festazioa, 17:00etan. Autobusak 
jarriko ditugu eta laster komu-
nikatuko dizuegu txartela noiz 
eta non erosi ahal izango duzuen.

Mugi daitezen harriak U-9an! 
o M u n i tat e a  g o i e n a   |  
s a r e   |   o ñ at i k
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ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

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

ALTZARI DENDA
Ikerleku zeharbidea
Tel.: 943 03 46 30

BERGARA

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

Arrazoi askorengatik da Ford Transit Courier zure 
negozioaren oinarri: dituen emisio baxuengatik (99 g/km) 

eta erregai-kontsumo txikiagatik (3,8 l/100 km).
Urrun eramango zaitu.

5.900 eurotik aurrera

Ford Transit Courier gama, batez besteko kontsumo konbinatua: 3,8-5,3 l/100 km. CO2 emisioak: 99-120 g/km.
EcoBoost motorrak %20 hobetzen ditu kontsumoak motor konbentzional batekin alderatuta. Ford Transit Courier Ambiente 1.0 Ecoboost 100 ZP autoarendako da prezioa. 
Hauek ez daude barne: BEZa, IEDMT (garraiobide mota batzuei ezarritako zerga berezia, autonomia erkidego bakoitzaren araberakoa) eta garraioa. Eskaintzak barne hartzen 
du deskontua FCE Bank PLC SErekin finantzatzearren “Vente a Ford Credit” kanpainaren bidez, 36 hilabeteko gutxieneko iraupen-konpromisoarekin. Gobernuaren Pive planaren 
ekarpenaren menpe dago eskaintza.
Penintsulan eta Balear uharteetan baliagarria hilabetea bukatu arte. Ez da bateragarria beste deskontu batzuekin. Iragarkian agertzen diren modeloek ez dute zertan eskainitakoak 
izan. Ford.es.

JuLEN IrIONdO  |  bErgara

Urtarril hasierarako egongo da 
"buru-belarri" alkate gisa lanean.
Eskualdatzea gauzatzen ariko zare-
te dagoeneko.
Udal Gobernuko parte naiz; beraz, 
neurri handi batean ezagupena 
badut. Baina Juanjek eramaten 
dituen gaien eguneko jarraipena 
berarekin zuzenean tratatzen ari 
gara, jarraipena ahalik eta erra-
zena izan dadin gero, eta bidean 
ez galtzeko ez informazioa, ez 
tramiteak, ezta denbora ere.
Zein da lehen inpresioa izango duzun 
zeregin berriari buruzkoa?
Ni udal batetik nator [22 urtez 
izan zen langile Arrasatekoan], 
nahiz eta ez erantzukizun honekin. 
Gaur egun ere Jaurlaritzan nago, 
erantzukizun berdintsuarekin edo 
kargu batekin; beraz, ezagupena 
badut. Baina egia da herri maila-
ko lana oso gertukoa dela, arlo 
oso desberdinak eta arlo guztiak 
ukitzen direla. Erantzukizun han-
di bat da; ohore bat da, zalantzarik 
ez, baina erantzukizun handi bat. 
Baina taldea oso ona da, langileen 
korpusa oso osatuta dago, eta 
aurrera egingo dugu, eta ondo. 
Eta, horrez gain, Juanjek lan itze-
la egin du hilabete hauetan. Bidea 
markatu du, neurri batean, hain-
bat gauzatan, eta horrek erraztu 
egingo du geratzen den bidea. 
Ezustean hartu zintuen proposa-
menak? Hasieratik egon da garbi 
zu izango zinela ordezkoa?

Hori ezin dizut nik esan. Niri 
proposatu zidatenean, ulertu 
nuen proposamena landuta zegoe-
la, borobilduta, eta erantzukizun 
ariketa bat izan da, ez zegoen 
ezetz esaterik, nahiz eta jakin 
honek aldaketa handia ekarriko 
duela nire bizitzan, lanean... Ez 
hori bakarrik, ni Oregi sailbu-
ruaren sailean nago, eta konpro-
miso bat nuen berarekin lau 
urterako. Egin beharreko kon-
tsultak egin nituen, baietza jaso 
nuen, eta aurrera.
Ze bertute jar ditzake Elena Letek 
udalaren zerbitzura, alkate bezala?
Udala ezagutu egiten dut. Ez 
naiz aurretik zinegotzi izan, bai-
na Udaleko esparruak zeintzuk 
diren eta nola jorratzen diren 
badakit. Funtzio publikoaren 

esparrua ezagutzen dut, itsu-itsu 
sinisten dut funtzio publikoan 
eta pentsatzen dut udala dela, 
funtzio publiko arloan, gehien 
ematen duena, gertuen dagoena 
eta gehien igartzen dituena 
herriaren eta jendearen nahiak. 
Pentsatzen dut nire ekarpena 
hortik etorriko dela; pentsatzen 
dut, gainera, gobernantzaren 
ikuspuntua landu egin behar 
dugula denok, bai gizarteak eta 
bai erakundeek, kasu honetan 
udal erakundeak. Eta horretan 
jardun nahi nuke, gure progra-
ma betez, baina ikuspuntu horre-
tatik. Gizartearekin lan egin 
behar dugu, eta harreman hori 
ez dago hain landuta. Eta gus-
tatuko litzaidake bi mundu horiek 
uztartzea.

elena Lete | juanje alberdiren ordezkoa alkatetzan

"Erantzukizun ariketa bat izan 
da, ez zegoen ezetz esaterik"

Elena Lete, eguaztenean, udaletxe aurrean.  |   juLEn iriondo

dedikazio osoa eskainiko dio udalari, Hirigintza batzordeko buru jarraituko 
du, eta egungo alkatearen zenbait ardura banatu egingo dituzte taldean

G
arrantzi handiagoa edo 
txikiagoa izan dezaketen 
eztabaidekin entreteni-
tuta gauden bitartean –

hauteskunde aurreko garaian 
gaude–, nire ustez askoz ere garran-
tzitsuagoak diren eta herri osoa-
rentzat gako diren gaiak ahaztu 
egiten ditugu. Krisi osteko egoera 
honetan, aldaketa garrantzitsuak 
gertatu dira zentzu askotan; 2015. 
urtean gaude, ahaleginak batuz 
lanean hastea beharrezkoa da.

Herriak aldaketa garrantzi-
tsuak behar ditu, eskatzen ditu; 
memoria ariketa txiki bat egiten 
badugu, oroituko gara aurrez ere 
egindakoak garela; 1980an, adibi-

dez: herria birbideratu eta egoe-
rara egokitzeko gai izan ginen; 
ez ziren urte onak izan, baina 
ondo atera zen, eta hor daude 
Estatutua, Kontzertua, Lurralde 
Historikoen Legea... Herri eredua 
zehaztu eta egituratu zen.

Lehentasunak finkatu eta ados-
teko garaia da, ideia garbiekin, 
behar errealei aurre egingo die-
tenak. Herria eraldatzeko apustu 
garbia egin behar da. Gastu publi-
koaren aurrean, aktibitatea han-
ditzea lehenesteko pentsatutako 
aurrekontuak. Zalantzarik gabe-
ko babesa industria sektoreari 
eta hazkundeari: lanpostu gehia-
go; gazteria lan merkatura bide-
ratzea; egungo lanpostuak birzi-
klatzea. 

Diru-bilketa handiagoa lekar-
ke honek, eta gizarte zerbitzuak 
mantentzea. Gure Kontzertu Eko-
nomikoaren defentsa lerrokatua 
eta koordinatua, denon ardura 
litzatekeena, politikariena, era-
kundeena, hedabideena eta gizar-
tearena, oro har.

Herri mailako
eraldaketa beharra

mIguEL 
LAZPIur

N i R e  U S t e z

J.I.  |  bErgara

Udal Gobernuaren botoekin, 
urriaren 26ko osoko bilkuran 
onartu zituzten 2016ko ordenan-
tza fiskalak. Kirol tasei, baina, 
zenbait alegazio jarri zizkioten. 
Agorrosingo zerbitzuaren gares-
titzeagatik EH Bilduk jarritako 
alegazioek, dena den, ez dute 
gehiengoaren babesik jasoko 
gaurko (18:00) ezohiko osoko bil-
kuran.

EH Bilduk, batetik, bere ale-
gazioetan zioen Agorrosingo pre-
zioen "igoera justifikatzeko ez 
dela azterketa ekonomikorik 
egin"; bazioen, baita ere, %20ko 
igoera "gehiegizkoa" dela; igoera 
herrian erroldatutakoei soilik 
ezartzea "ez dela zuzena eta zile-
gi" ere bazioen koalizioak. 

Alegazio hauen aurrean, Uda-
leko Errenta teknikariak, kon-

tuhartzailearen txostenean oina-
rrituz, dio zerbitzua "defizitarioa" 
dela, eta, ondorioz, "justifikatuta" 
dagoela "igoerak onartzea".

Bestalde, teknikariak ere 
badio %20ko igoerarekin "zerbi-
tzuaren kostua berdintzera" jotzen 
dela, baina "kostuaren gainetik" 
jarri gabe, eta, beraz, %20ko igoe-
rak ez duela "tasak arautzen dituen 
arautegian" jasotakoa urratzen.

Mankomunitateak ere aur-
keztu zien alegazioa kirol tasei, 
prezioen artean agertzen zen 
bailarako kirol txartelarena ken-
tzeko eskatuz –2016an ez da egon-
go–; onartu egingo dute.

Bilketa sistema aldaketa 
Mankomunitateari herrian bos-
garren edukiontzia jartzeko eska-
ria egitea ere gaurko osoko bil-
kuran onartuko dute.

EH Bilduk Agorrosingo 
igoeragatik jarritako alegazioek 
ez dute aurrera egingo gaurko 
osoko bilkuran
%20ko igoerak Errenta teknikariaren bermea 
du, eta 2016ko tasan aplikatu egingo da
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Bihar frontoian laranja 
nahi du nagusi Librek

JuLEN IrIONdO  |  bErgara

"Atsegina, sakona, ikusgarria..."; 
halako ekitaldia iragarri du Librek 
bihar –zapatua– arratsalderako. 
35/02 eta 04/08 auziak salatzeko 
ekitaldia izango da; Arrano taber-
nari eta Artatse elkarteari eta 
Aittor Arantzabal, Mikel Zubi-
mendi, Mikel Garaiondo eta Ino 
Galparsoro –arrasatearra hau– 
auzipetuei babesa eskaintzeko. 
Bergararrak ez ezik, debagoien-
darrak deitu dituzte Udal Pilota-
lekura: "Garrantzitsua da denon 
parte-hartzea". 

"Halako epaiketa eta senten-
tzia politikorik" onartzen ez dute-
la adierazteko, 18:00etan izango 
da hitzordua. "Publiko mota guz-
tientzako" egitaraua izango da, 
"festa eta aldarrikapena uztartuz" 
egingo dena. Musiraka dantza 
taldearen saioa izango da, adibi-
dez, biolin, gitarra eta bertsoz 
lagunduta. "Hitz musikatuak" ere 
iragarri dituzte, eta auzipetuek 
zein Arranoko eta Artatseko eta 
Libreko ordezkariek hitza har-
tuko dute. Mosaikoa egingo dute 

amaitzeko, Kopla Barik bertso 
eskolakoen bertsoa lagun. Eki-
taldirako sarrerak Pol-Polen, 
Ariznoan, Arranon eta Kortaza-
rren eskura daitezke –Arrasaten, 
Iratin–, eta bihar 17:00etatik aurre-
ra frontoiko leihatilan.

Pilota partiduak ondoren 
Ekitaldiaren lehen zatiaren ostean, 
pilota partiduak jokatuko dira 
frontoian: Arranoko txapelketa-
ko finala, Biritxi eta Igartua aurrez 

aurre; nesken partidua, Atorra-
sagasti-Ruiz Arizabaleta-Mada-
riagaren kontra; eta Mikel Goñi 
jokoan ikusteko aukera ondoren, 
Beñat Iñarra lagun, Eneko Mugu-
rutza eta Aritz Rezustaren kontra. 

Partiduen ostean, kalejira 
egingo dute erraldoi, buruhandi, 
trikitilari, hankapalo, batukada, 
eta abarrekin –amaiera Arranon–. 
22:30ean, berriz, kontzertuak egon-
go dira gaztetxean: Anger, Mon-
tauk eta DJ Naken Selektor.

pilotalekua bete nahi dute 04/08ko auzipetuei eta 
arrano eta artatseri babesa eskaintzeko ekitaldian

Azaroaren 13an ekitaldia iragartzean egindako mosaikoa.  |   imanoL soriano

Bi hilean behin egiten den 
azoka izan arren, azarokoaren 
ostean abenduan ere egingo 
da oraingoan, Gabonak gertu 
daudela eta. 11:00etatik 
14:00etara izango da, San Mar-
tin plazan, eta 30 postu jarri-
ko dituzte. Elkartrukea, berre-
rabilera eta artisautza susta-
tzeko azoka da.

30 postu izango dira 
plazan oraingo 
Domeka Azokan

Mugikorrarekin argazkiak 
ateratzeko oinarrizko ikasta-
roa egingo dute hilaren 15ean 
eta 16an Arizondo Argazkila-
ri Elkartearen egoitzan. Lau 
orduko ikastaroa izango da, 
19:00etatik 21:00era bi egunez. 
Hamalau lagunentzako lekua 
dago ikastaroan. Izena, Uda-
leko Kultura zerbitzuan.

Mugikorrarekin 
argazki ikastaroa 
datorren astean

J.I.  |  bErgara

Gabonetako argiak ere atzo 
piztu eta dagoeneko sumatzen 
da urte amaiera badatorrela, 
bai herriko bazterretan bai 
antolatutakoetan. Erakusleiho 
lehiaketan parte hartuko duten 
komertzioek ere atzorako behar 
zituzten apainduta –sariak, hila-
ren 23an: 300, 250, 150 eta 50 
euro, hurrenez hurren, lehen 
hiru sailkatuentzat eta herri-
tarren saria jasotzen duenaren-
tzat, bonuetan–. 

Eskulan tailerra gaur 
Bestalde, gaur –egubakoitza– 
18:00etan hasita haurrentzako 
eskulan tailerra egingo dute 
Zabalotegin. Bertan, Gabone-

tako apaingarriak egingo dituz-
te, gero etxera eramateko. Arte-
kaleko eskulan tailerrekoek 
gidatuko dute saioa. 

Postalen XI. lehiaketa
Gabonetako postalen Serafin 
Esnaolaren oroimenezkoa ere 
martxan dago dagoeneko, 3 eta 
12 urte arteko haurrentzako. 
Orri laurdeneko neurriko kar-
tulinan egin beharko da posta-
la, eta atzean izen-abizenak eta 
adina jarri. Gabonei buruzko 
postalak izango dira, eta aur-
keztu beharko dira abenduaren 
18an, 19:00ak eta 21:00ak artean, 
Gure Ametsa elkartean. Sari 
banaketa hurrengo egunean 
izango da, Napar ferian, 12:30ean.

Gabonetarako girotzen joateko 
kontuan hartzeko moduko ugari

Neurriak 36tik 68ra

Ibargarai hiribidea 14 • BERGARA
Tel.: 943 76 23 93
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Janaria ere etxera 
eramaten dugu

Plater gustukoenak:

• Xia-Jiao (ganba-enpanadillak)

• Curry triangeluak okelaz beteta

• Langostino frijituak almendrekin

Etor zaitez!

943 25 06 77 • Fraiskozuri plaza 7 (Frontoi parean) • BERGARA

BEHEKO
TABERNA

Menestra 
eta untxia dira 

gure berezitasunak

ANGIOZAR   
Tel.: 943 76 55 74

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Fraiskozuri plaza 8.
943 76 59 54 BERGARA

TELEIXA
BILTEGIAK

Eraikuntza
materialak 

Telleria (Labegaraieta)
BERGARA

Tel.: 943 76 27 93
Matxiategi 1. 943 76 72 73. Mizpildi 8. 943 76 12 32. BERGARA

Logela multimedia taldeak 
3-10 urte bitarteko umeenda-
ko antzezlana taularatuko du 
bihar, zapatua, arratsaldeko 
zortzietatik aurrera: Barban-
txo. Hiru dimentsioko irudie-
kin lagunduko dute ikuski-
zuna. Sarrerak lau eurotan 
izango dira salgai Zabalotegi 
aretoko leihatilan bertan.

'Barbantxo' 3D 
antzerki multimedia 
taularatuko dute bihar

18an, Musika Eskolakoen kon-
tzertua (18:30, Udal Pilotale-
kuan). Sarrerak leihatilan 4 
eurotan (2 euro umeek). 19an, 
Udal Bandarena, Aritzetarena, 
Orkestra Sinfonikoarena, 
Orfeoiarena eta Musika Esko-
larena. Sarrerak hilaren 11tik 
aurrera bergara.eusen eta 
liburutegian, zortzi eurotan.

36. Gabon kontzertua 
hilaren 19an eta musika 
eskolakoena 18an

Domeka honetan egun osoko 
irteera egingo dute, 7 ordu 
inguruko ibilbidea osatuz: 
Zumarraga-Isazpi-Samiño-Aiz-
purutxo-Gorla-Bergara. 08:00an 
autobus geltoki nagusian 
elkartuko dira. Gaur izango 
da izena emateko azken auke-
ra, Pol-Polen bulegoan 19:00tik 
20:00ra bitartean. 

Pol-Poleko gazte 
taldearen irteeran izena 
emateko azken eguna

m.t.  |  bErgara

Azaroaren 29an egin zen 
Donostiako Maratoiko 60 urte-
tik gorakoen proban Gipuz-
koako txapelduna izan zen 62 
urteko bergararra. 3 ordu eta 
12 minutuko marka egin zuen. 
Gasteizko maratoi erdian ere 
hartuko du parte.
Ze asmorekin zoaz gasteizera?
Beste maila bat da. Gasteize-
ra deskantsatzera joaten naiz, 
nolabait esateko. Erritmo-
txoarekin bai, baina disfru-
tatzera. Maratoia oso gogorra 
izaten da, eta burua ez dago 
horrelako beste lasterketa 
potolo bat egiteko.
donostian oso emaitza ona lor-
tu zenuen. gustura?
Denbora baino gehiago, garran-
tzitsuena bukatzea zen. Azken 
lau kilometroak oso gogorrak 
egin zitzaizkidan, baina buru 
gogorra daukadanez, iritsi 
nintzen helmugara. Pozik.
24 maratoi egin dituzu. Espe-
rientziak laguntzen du horrela-
ko une gogorretan?.
Bai. Azkenengo kilometroetan 
beti sufritzen da, eta, gorputza 
gaizki egon arren, buruak 
"segi" dio. Esperientzia izan 
ezean, agian, geratu egingo 
nintzen.
Jarraitzeko asmorik baduzu?
Bai. Umeen ilusio hori izan 
bitartean jarraituko dut. Gai-
nera, bizitzan edozein erron-
ka hartzeko ere laguntzen du.

"Umeen ilusio 
hori izan 
bitartean 
jarraituko dut 
korrikan"

Aitor Eraña.  |  juLEn iriondo

mAItE txINtxurrEtA  |  bErgara

Hilaren 16an emango dute abenduko 
zinema zikloko lehen filma: Lara 
Izagirreren Un otoño sin Berlín. Dra-
ma erromantikoa da, eta atzerrian 
bizi izan ostean jaioterrira itzuli den 
June da protagonista. Itzulera gogo-
rra izango da; dena aldatu dela iku-
siko du, baita bera ere.

Abenduaren 23an, berriz, Olivier 
Masset-Depassen Sanctuaire izango 
da ikusgai. Drama da pelikula horren 

generoa, eta benetako gertakari batean 
oinarrituta dago. 1984. urtean koka-
tzen da istorioa; Mitterrand dago 
agintean Frantzian, eta Felipe Gon-
zalez Espainian. Pelikulak ETAko 
Domingo Iturbe "Txomin"-en eta 
Frantziako Errepublikako Konsti-
tuzioaren Kontseiluko kide Gregoi-
re Fortinen arteko gatazka erakusten 
du.

Bukatzeko, hilaren 30ean Gure 
sor lekuaren bila dokumentala proiek-

tatuko dute, Josu Martinezek zuzen-
dua. 1956an, ikusmira handiaren 
erdian, Euskal Herriari buruz eus-
karaz egindako dokumental bat 
estreinatu da Hazparneko zineman. 
Hurrengo  hilabeteetan Iparraldeko 
herrietan, Parisen, San Frantziskon 
edo eta Dakarren proiektatu arren, 
haren arrastoa misteriotsuki desa-
gertu eta denek ahaztu egingo dute 
laster. 

Emanaldi guztiak 20:00an hasi-
ko dira, eta sarrerak 3 eurotan izan-
go dira salgai leihatilan. 

Amamaren arrakasta 
Asier Altunaren Amama filmaren 
emanaldiak izandako arrakasta-
ren ostean erabaki du Udaleko 
Kultura Zerbitzuak Euskal Zine-
maren aldeko apustua egitea. 
Hiru filmak aurtengo Donostiako 
Zinemaldiko Zinemira sailean 
aurkeztutakoak dira.

Euskal ekoizpenen aldeko 
apustua egin du Udalak 
abenduko zinekluberako
Un otoño sin Berlín, Sanctuaire eta Gure sor 
lekuaren bila filmak emango dituzte Zabalotegin

m.t.  |  bErgara

Gaueko hamaiketan hasita, Ber-
garako bertso txapelketa nagu-
siko bigarren eta azkenengo 
finalerdia egingo dute gaur Kor-
tazar tabernan. Bertan, Eñaut 
Uriarte, Gari Lopez de Munain, 
Jon Patxi Aiastui, Iñigo Artzelus 
eta Unai Arantzabal bertsolariak 
arituko dira nor baino nor gehia-
go. Gai-jartzaile lanetan, berriz, 
Ibon Leibar Txinbo arituko da.

Lehen finalaurrekoa aza-
roaren 27an jokatu zen Arrano 
tabernan, eta bertan Etxie izan 
zen onena; finalerako pasea 
lortu zuen hark. Gaur jakingo 
du norekin egingo duen topo 
finalean.

Bertso txapelketako 
bigarren finalerdia 
gaur Kortazarren

m.t.  |  bErgara

Abenduaren 13an, eguerdiko 
12:00etan, Euskal Herriko Biko-
te Gazteen 38. Dantza Solte 
Txapelketa egingo da Udal Pilo-
talekuan, Musika eta Dantza 
eskolak Udalaren laguntzarekin 
antolatuta. Sarrera doan izan-
go da. 

17 bikotek hartuko dute par-
te guztira; tartean, Saioa Gala-
rraga eta Julen Murgiondo ber-
gararrek osatutakoak. Bikote 
horrek pasa den domekan Orion 
ospatutako txapelketa irabazi 
zuen; beraz, domekan faboritoen 
artean izango dira. 

Informazio gehiago gaurko 
Puntua aldizkarian.

Galarraga eta 
Murgiondo faborito 
etziko txapelketan

Abenduaren 26an eta 27an, gaz-
tetxoendako Gabonetako VII. 
hiruko txapelketa egingo dugu 
Udal Pilotalekuan. 26an, arra-
tsaldez, alebinak arituko dira, 
eta 27an, goizez zein arratsaldez, 
infantil eta benjamin maileta-
koak. Jada banatu ditugu ins-
kribatzeko paperak ikastetxee-
tan, eta horiek aurkezteko azken 
eguna hilaren 18a da; animatu 
zaitezte!

Bestalde, urtarrilaren 2an 
eta 3an, Bolintxo torneoa egin-
go dugu, lehen egunean neske-
na eta bigarrenean mutilena. 
Inguruko infantil talderik one-
nak arituko dira.

Saskibaloiak ez 
du etenik 
Gabonetan

m.t.  |  bErgara

Daniel Laskurain bergara-
rraren liburu-sinadura izan-
go da gaur, Ibargarai kaleko 
Elkar liburu-dendan, arra-
tsaldeko seietatik zortzietara 
bitartean. 

Simón, dibujante callejero 
da lanaren izena. Autoedita-
tutako lana da, eta joan den 
astean atera zuen. Bergara-
rrak ateratzen duen lehenen-
go liburua da. 20 urteko artis-
ta eta marrazkilari bat da 
protagonista, bere familiare-
kin batera zirku batean bizi 
dena. Zirkurako kartela egi-
teko enkargua jasoko du, eta 
horrek bizitza aldatuko dio.

40 marrazki baino gehiago 
dituen nobela grafikoa da 
Simón, dibujante callejero lana. 
Gainera, gaur sinadura-eki-
taldira joaten direnei berak 
egindako marrazki original 
bat oparituko die autoreak.

Daniel Laskurain 
liburu berria 
sinatzen izango 
da gaur Elkarren

aitor eraña | korrikalaria

o M u n i tat e a  g o i e n a 
b e r g a r a ko  s a s k i b a lo i  ta l d e ak
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Gabon 
zoriontsuak!

TorangE

gabonetan, etxera bisita
ohituren argazkiak eta historia
herrimina etorkinen bihotzetan

olentzeroren eta erregeen zain-zain
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75 URTE
Eskerrik asko danoi eta Gabon zoriontsuak!

ANdEr LArrAñAgA  |  dEbagoiEna

Gabonak bertan daude, eta, horie-
kin batera, lurrinen iragarkiak, 
bazkari amaigabeak, loteria, 
Gabon kantak, Olentzero eta opa-
riak datoz. Gabonetako argiak 
piztu eta dendetako erakusleihoak 
apaindu dituzte dagoeneko; kon-
tsumismoz betetako egunak dira, 
duda barik, baina baita familian 
elkartzekoak ere. Batez ere, urte 
osoan elkarrengandik urrun bizi 
diren familiendako oso garran-
tzitsuak izaten dira egun horiek, 
ikasketak edo lan kontuak dire-
la-eta euren senitarteko bat kan-
poan bizi delako. Eta Debagoie-
neko etxe askotan ere gertatzen 
da hori, beste leku askotako 
etxeetan bezala. Kontuak kontu, 
senideen pozerako, debagoiendar 
asko bueltatuko dira Gabonetan. 

Hiritzarretatik herritxoetara 
Gehienak Londres, Madril, Bar-
tzelona eta halako hiri handietan 

bizi dira eta Gabonak desberdin 
samarrak dira eskualdeko herri-
koekin alderatuta: kaleko giroa, 
Gabonetako argi ikusgarriak, 
erosketa masiboak, Gabonetako 
merkatuak,  kaleko ikuskizunak, 
turismoa, ohiturak... horiek guz-
tiak beste maila batean bizi dira 
Debagoienean.

lagunak eta senideak ikusteko 
Bestalde, argi dago kanpoan bizi 
direnek zer egingo duten Gabo-
netan etxera bueltatzen direnean: 
ederto jateko, aspaldiko lagunak 
ikusteko eta familiartean igaro-
tzeko aprobetxatuko dituzte egun 
horiek, gehienbat. Motzean, urtean 
zehar faltan igartzen duten guz-
tia egingo dute.

Horren harira, horietako deba-
goiendar batzuekin izan da 
GOIENA, euren bizitokietan Gabo-
nak nola bizi diren eta hemen 
opor horiek zertan aprobetxatu-
ko dituzten jakiteko.

gabonetan, 
denok bueltan 
etxera!
Turroia bezalaxe, debagoiendar 
asko itzuliko dira aurten ere euren 
etxeetako epelera

"Familia eta 
kuadrillakoak 
ikusteko irrikan 
egoten naiz 
urtero"
18 urterekin iritsi zen 
Madrilera Oihane Irureta: 
han Kazetaritza ikasi, eta 
gaur egun Atresmedian 
dihardu lanean. Ordutik 
hona, urtero Bergarara 
bueltatzen da egun berezi 
horietan familiaz eta 
kuadrillakoez gozatzeko.

Madrilgo Gabonak 
handitasunean 
desberdintzen dira. Hango 
kaleak Gabonetako argiz 
betetzen dira eta Puerta 
del Sol-eko zuhaitza oso 
famatua da. Plaza Mayor 
eta Plaza de Españako 
merkatuak ere nahitaezko 
geldiune bilakatzen dira 
Gabonetan. Hala ere, 
Iturbek ez ditu bere herriko 
Gabonak aldatzen 
Madrilgoengatik.

OihaNe iRUReta 
Madril

oiHanE irurETa

"Duela urte 
batzuk kanpoan 
bizi naiz, baina 
urtero nator 
Gabonetarako"
Hildegard Colino ez da 
etxean gelditzen den 
horietakoa. Duela sei urte 
Aretxabaleta utzi eta 
hainbat tokitan bizi izan 
da; duela bi urte joan zen 
Sevillara Biomedikuntza 
ikastera, baina Gabonetan, 
urtero, herrira etortzen da. 
Lagunak eta senideak 
ikusteko aprobetxatzen 
ditu egunok, batik bat.

Kontuak kontu, aurten 
ere etorriko da, eta Gabon 
zahar gauean eskiatzera 
joango da familiarekin: 
"Plan desberdina egin gura 
genuen; elkarrekin ondo 
pasatzeko aukera 
paregabea da, eta denoi 
gustatzen zaigu 
eskiatzea", azaldu du 
Colinok. 

hilDegaRD COliNO 
sevilla

HiLdEgard CoLino

"Heldu eta 
egingo dudan 
gauzetako bat 
izango da Reala 
ikustera joatea"
Valentzian masterra egiten 
dabil Ander Errarte, baina 
Londresen ere bizi 
izandakoa da eskoriatzarra. 
Bidaia azken ordurako 
utziko badu ere, aurten ere 
itzuliko da herrira.

"Egia esan, ez naiz oso 
Gabonzalea, baina oporrak 
beti dira opor eta gogo 
handiarekin hartuko dut 
herria, batez ere, 
horrenbeste denbora 
kanpoan egon ostean. 
Familia eta lagunak faltan 
igartzen dira eta argi 
daukat heldu eta egingo 
dudan gauzetako bat, 
kuadrillarekin bazkari bat 
egiteaz aparte, Anoetara 
joatea dela, Reala 
ikustera", esan du, ilusioz, 
Eskoriatzako gazteak.

aNDeR eRRaRte 
valentzia

andEr ErrarTE
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Gabonetan, 
oparitu 

jolas maitaGarriak!

"Europa mailan 
indar eta ilusio 
handieneko 
Gabonak dira 
Alemaniakoak"
Salamancan, Suedian eta 
Israelen bizi izandakoa da 
24 urteko Jon Barrenetxea 
aretxabaletarra; orain, 
Alemanian dago 
masterreko proiektua 
egiten. Gabonetako 
oporrak etxera bueltatzeko 
baliatzen ditu beti. "Ez dut 
inoiz kalerik egiten, urtero 
bueltatzen naiz familia eta 
lagunak ikusteko. Gogotsu 
hartzen ditut Gabonak", 
esan du Barrenetxeak.

"Europa mailan indar 
eta ilusio handienarekin 
ospatzen diren Gabonak 
dira Alemaniakoak". 
Bestetik, familiarekin 
bakarrik barik, lagunekin 
eta lankideekin afari 
gehiago ospatzen 
dituztela onartu du.

JON baRReNetxea 
aleMania

jon barrEnETxEa

"Gabonetako 
egunak elurra 
zapaltzeko 
aprobetxatzen 
ditut"
Aurtengoa laugarren urtea 
da Ibai Agirreurretarendako 
Bartzelonan; Leintz 
Gatzagatik hiri handi 
batera joan zen 
Fisioterapia ikastera. 

Gabonak etxean 
pasatzen ditu urtero: 
lagunak eta familia ikusi, 
kirol apur bat egin eta 
elurra zapaltzeko 
aprobetxatzen ditu egun 
horiek. Izan ere, aurten 
lagunekin Pirinioetara 
joango da egun batzuk. 

Bartzelonan 
Gabonetako argi 
ikusgarriak eta 
kontsumismoa dira 
protagonista, baina 
Katalunian ere askotariko 
ohiturak dituzte; esaterako, 
Tió de Nadal delakoa.

ibai agiRReURReta 
bartzelona

ibai agirrEurrETa

"Arrasaten 
Gabonak 
biziagoak eta 
herrikoiagoak 
dira"
Almerian dabil Fisioterapia 
ikasten Garazi Bedatse 
Barberan. Edozein 
oporraldi Arrasatera 
bueltatzeko aprobetxatzen 
baditu ere, Gabonak 
bereziak dira harendako: 
familia eta lagunak ikusi, 
parranda bat edo beste... 
horregatik, ilusioz hartuko 
ditu aurten ere oporrak.

Almeriako Gabonak 
beste herri edo hiri 
batekoak bezalakoak direla 
argitu du Barberanek. 
"Arrasaten, Gabonak 
biziagoak eta 
herrikoiagoak direla 
iruditzen zait: santamasak, 
Txoronpio eta Txoronpia, 
Olentzeroren etorrera… 
garai polita da", azaldu du 
arrasatearrak.

gaRazi beDatSe baRbeRaN 
alMeria

garazi bEdaTsE barbEran

"Londresko 
Gabonei, 
herrietakoen 
erromantizismo 
hori falta zaie"
Aramaioko Antton Peña 
Londresen dago lanean 
duela bi urte: testamentua 
on line kudeatzeko enpresa 
batean eta drone batzuk 
gidatzeko softwarea 
egiten.

Ez du inoiz kalerik 
egiten Gabonetan eta 
etxera bueltatzen da 
familiakoekin eta 
lagunekin egoteko. 
Eskiatzeko ere hartzen 
ditu egun batzuk.

Bestalde, herriko 
Gabonetako gertutasun 
hori Londresen ez dagoela 
azaldu du Peñak: 
"Londresko Gabonei, 
herrikoen erromantizismo 
hori falta zaie; etnia 
askotako jendea dago eta 
ez dira ohiturak ospatzen".

aNttON Peña 
londres

anTTon pEña

"Aurtengo 
oporretako 
egunen %75 
antolatuta ditut 
dagoeneko"
2002a ezkero bizi da 
Gorka Galdos oñatiarra 
Suitzan bere familiarekin, 
lan kontuak direla eta. 
Gabonetan beti dator 
Euskal Herrira, eta egun 
horiek familiarekin eta 
lagunekin igarotzen ditu; 
"aurtengo oporretako 
egunen %75 antolatuta 
ditut dagoeneko", onartu 
du Galdosek.

Bestalde, Suitzan 
lankide, familia eta 
lagunarteko Gabonetako 
afariak egiten azaroan 
hasten direla esan du 
oñatiarrak; izan ere, 
horrela, egun seinalatuetan 
familia murriztuarekin 
baino ez dira egoten eta 
aldi berean gertuko guztiak 
ikusten dituzte.

gORka galDOS 
suitza

gorka gaLdos
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  Bihotzez maite duzulako… 
    Gabonetan opari iezaiozu edertasuna

Aurpegi tratamendu pertsonalizatua 

(despigmentazioa, hialuronikoa, oxigenazioa...)

2 saioko packa, %15eko deskontua

Gorputz tratamendua (hidratazioa, masajea…)

2 saioko packa, %15eko deskontua

Erdiko kalea 54 behea  
20500 ARRASATE  
Tel.: 943 79 09 09
www.amagaraestetikazentroa.es

RP
S:

 2
14
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5

G abon  zo r i on tsuak  guz t i o i !

ANdEr LArrAñAgA  |  dEbagoiEna

Gabonak ohituraz jositako egu-
nak dira; Euskal Herrian, behin-
tzat: baserriz baserri kantuan 
joan, jaiotza ipini, gaztaina erreak 
jan... eta horiek urte askoan zehar 
errotutakoak dira. Izan ere, gizar-
teak eta Gabonek izan duten ebo-
luzioak ez du eraginik izan tra-
dizio batzuetan; jai erlijioso eta 
xumeak izatetik, kontsumismoan 
eta handikerian oinarritutako 
garai bilakatu da, baina betiko 
ohiturek bizirik diraute. Askok 
izango dute gogoan duela hamar-
kada batzuk Gabonak nola ospa-
tzen zituzten.

Hiru argazkiren testuingurua 
Oroitzapen horiek berreskura-
tzeko asmoz, urte askoan antzi-
nako argazkiak biltzen eta doku-
mentazio lana egiten ibili diren 
hiru debagoiendarrek Gaboneta-
ko ohiturak erakusten dituzten 
hiru erretratu ekarri dituzte.

Jerardo Elortza filologo oña-
tiarrak, Jose Mari Velez de Men-
dizabal idazle aramaioarrak eta 
Miguel Angel Elkoroberezibar 
ikerlari bergararrak, Oñatiko, 
Arrasateko eta Bergarako argaz-
ki bana ekarri eta horien testuin-
gurua azaldu dute, hurrenez 
hurren.

tradizioa 
argazkietan 
itsatsita
gabonetako lehengo erretratuei 
erreparatuta ikusten da ohitura 
asko aspaldikoak direla

Oñatin duela 80 urte inguru egindako jaiotza biziduna.  |   TErE arrEgi

Oñatin jaiotzak jartzeko ohitura 
oso errotuta egon da betidanik. 
Elizetan eta eskoletan ez ezik, 
etxeetan era jartzen genituen 
Gabonetako figuratxo horiek: 
Jesus jaio berria, amabirjina, 
San Jose, astoa, idia, aingerua, 
artzainak, hiru erregeak... Eta 
oraindik ere ohitura horrek 
jarraitzen duela bistakoa da.

Gure ume-garaian jaiotzarik 
deigarriena ospitale zaharreko 
parbularioan jartzen zuten 

karitateko mojek. R. M. Zuazola 
institutua dago bertan, 60ko 
hamarkada bukaera ezkero. Beti 
jaiotza handia eta dotorea 
egoten zen bertan, baina urte 
batzuetan are ederragoa 
muntatu zuen Bitoriano Beitia 
Kortakogain oñatiarrak. Ohiko 
irudiaz gain, ikusgarriak izaten 
ziren Bitoriano artetsuak 
asmatutako errota, ur-salto, 
erreka eta guzti, edota bueltaka 
ibiltzen zen idi parea.

Baina argazki horretan 
ikusten duguna ere berezia da. 
Laurogei urte-pasa izango ditu 
erretratuak, eta, ikusten denez, 

belen bizidun bat da. Argazkian 
agertzen direnetako pare bat 
identifikatu ditut: Mari Tere 
Arregi eta Andina Arrazola, Kale 
Barriko Trini Mendizabal, Atzeko 
kaleko korkostegitar bat... 
Pentsa zenbat denbora izan 
dezakeen erretratuak!

Duela ia urtebete erakutsi 
genuen Oñatiko Kontzejupetik 
aldizkarian argazki hori. Hala 
ere, Gabonetako antzinako 
ohiturak berreskuratzeko 
asmoz, berriro ere gogora ekarri 
gura izan dut argazkia, Oñatira 
soilik barik, Debagoien osora 
zabaltzeko.

Aspalditxoko belen biziduna

JErArdO 

ELOrtZA
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Zenbaki osatzen dugunok Gabon zoriontsuak opa dizkizuegu
Eskerrik asko gugan jarritako konfidantzagatik

basabe Industrialdea FO-10
20550 Aretxabaleta

943 71 21 12
www.zenbaki.eus

1976an San Antonioko jaiotzen lehiaketan.  |   sEraFin EsnaoLa

Etxeko betiko txokoan, elizetan 
edota hainbat dendetako 
erakusleihoetan ohikoak dira 
Gabonetan jaiotzak. 70eko 
hamarkadan makina bat 
gaztetxo jarri gintuen On Serafin 
Esnaola apaizak jaiotza 
eramangarriak egiten. Arbolen 
enborraren azala, harri zein 
kortxoa, ogi lehorra edo 
plastilina. Oinarrian goroldioa, 
orbela edo zerrautsa. Ezin ahaztu 
zilar-paperarekin egindako 

errekastoa. Denak ziren 
balekoak. Ondo pozik karriatzen 
genituen Gabon egunean San 
Antonioko ermitara. Lehiaketa 
antolatu ohi zuen apaizak eta 
katekesira zapatuetan joaten 
ginenok eta auzoko 
neska-mutikoek hartzen genuen 
parte. Epaimahaia On Serafinek 
berak eta Javier Enak osatzen 
zuten, besteak beste. Errege 
Egunean sari banaketa. Ermita 
aurreko pinuan opariak paper 
dotorean bilduta. Hiru sari nagusi 
–txintxarriekin egindakoak 
irabazi zuenekoa gogoan dut– 
eta opariak denontzat. Oso 

xumeak ei ziren, baina geneukan 
ilusioak zoragarri bihurtzen 
zituen. On Serafin 2002an hil 
zenean auzoko Gure Ametsa 
elkartekoek ohiturari eutsi eta 
auzoko apaiza izan zenaren 
omenez jaiotza eramangarrien 
lehiaketa antolatu zuten. Handik 
hiru urtera Gabonetako postalen 
lehiaketa ere bai. Gaur egun 
postalen lehiaketak irauten du 
eta abenduaren 19ko Napar 
Ferian egingo dute sari banaketa. 
Urteak pasatu dira, baina orain 
dela ehun urte justu jaio zen 
apaiz haren auzotarren ekimenek 
eta ilusioek tinko diraute.

Orain dela 100 urte jaiotako apaizaren arrastoa

mIguEL ANgEL 

ELKOrObErEZIbAr

1965ko Gabon egunean haur arrasatearrak plazan.  |   j. m. VELEz dE mEndizabaL

Estanpa polita. Gabon usaina 
du argazki horrek, duda barik; 
bada, berrogeita hamar urte 
pasatu dira argazkia atera 
zenetik. 1965eko Gabon 
egunekoa da; Arrasateko 
haurrak daude bilduta herriko 
plazan baserritar jantzita 
hainbat pankarta eskuetan 
dituztela.

Egun hartan, arratsalde 
osoan zehar ibili ziren 
argazkiko protagonistak, kalez 

kale, eskuetan zeramatzaten 
karteletako mezuak 
aldarrikatuz. Ariketa ederra da 
erretratuko protagonistak 
identifikatzea. Hala ere, 
ikusten denez, ez da 
Olentzeroren arrastorik ageri.

Aurtengo Gabon iluntzean, 
berriz, argazkiko asko bilobekin 
aterako dira, Olentzerori 
itxarotera, ikazkin zaharrak zer 
ekarriko irrikan. Ea denontzako 
bakea eta ongia den oparia! 
Izan ere, mende erdi pasa 
ostean, aldarrikatzen dituzten 
balioek ez dute 
iraungitze-datarik.

Mezuak bakea aldarrikatzeko

JOSE mArI VELEZ dE 

mENdIZAbAL
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Oparitu barruko arropa familia guztiari: pijama, batak, barruko kamisetak, aterkiak, 
bainu-batak…. 
SIKOL.
Olarte kalea 7, ARRASATE. Tel.: 943 79 89 32

Opariak, osagarriak, oinetakoak, txanoak, ilerako osagarriak, bitxiak, erlojuak… Neska 
eta mutilentzat. Ordutegia: egunero: 09:30-13:00 / 16:30-20:00
Ostiraletan: ordutegi jarraia: 09:30-20:00
Larunbatetan: 10:00-13:00 / 17:00-20:00 
KAPIKUA Opariak eta osagarriak.
Bañez doktorea, 4 ARRASATE. TEL.: 943 79 19 94

Neska eta mutilentzat arropa. Gabonetan ondo pasa!

AMUA
Ibargarai, 2 - Bergara - Tel.: 943 54 00 68

2 eta 16 urte arteko umeentzako. / Denetariko jantziak eta gustu guztientzako.
Bergara erdialdean gaude. Zatoz!
 

SUBIJAI. 
Irizar Pasealekua 1. BERGARA. Tel.: 943 764241

Gabonetan, oparitu etxekoei negu honetarako behar dutena: Barruko arropa, pijamak, 
batak, osagarriak... Ondo pasa gabon jaietan! 
 

IGARZA LENTZERIA. 
Domingo Irala 5 - Bergara - Tel.: 943 76 24 88

M O D A

M O D A

Irakurri kodea 
eta egin zaitez
 gure jarraitzaike
 facebooken.

kapikua.dendari.com
facebook.com/kapikua

Aholkularitza 
eta gertuko 
arreta

amuabergara amua_bergara

Gabonetako 
opariak geurean!
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Euskaraz eta maitasunez bizi nahi dugulako; segi sua pizten! Jaio berri, haur, gazte eta 
nagusientzako arropa organikoa.
MAITIA. 
Erdiko kalea 46, Arrasate. 690 32 23 93. www.maitia.net

Gabon jai hauetan eta 2016an eraman ezazu zure estiloa aldean. Mujika jantzi dendak 
jai zoriontsuak opa dizkizue! 
MUJIKA JANTZI DENDA. 
Barrenkale 1 - BERGARA - Tel.: 943 76 29 91

Moda frantsesa eta Londreskoa. Gazteak eta emakumeak. 
Ondo pasau Gabon jaiak!
JO'KA. 
Irala 5, BERGARA. 943 53 46 16

Bergarako Jolas-en poltsak, fularrak eta era guztietako osagarriak ditugu. Jolas 
didaktikoak ere baditugu, ez bakarrik umeentzat, izan ere, 0 eta 100 urte arteko 
pertsonentzat baditugu jolasak. Ondo pasa Gabonetan! 
JOLAS - Barrenkale 27 - BERGARA - Tel.: 943 76 46 48

Etor zaitez, lentzerian azkena dena ezagutzera. Iratxo-ren partez, 
Gabon jai zoriontsuak izan!
IRATXO.
Telesforo Aranzadi kalea 2 - BERGARA - Tel.: 943 76 00 79

Aukera zabala: Poltsak, fularrak, 
arropak eta osagarriak...

•
Jolas didaktikoak 

Iratxo
M e r t z e r i a
L e n t z e r i a

Umetxoentzako, haurrentzako, gazteentzako eta emakumezkoentzako arropa.
Gabon zoriontsuak!
UME.  
Garibai 6, ARRASATE - Tel.: 943 79 97 86

UmeArrasate
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Uribarri 37 (Udala bidean) Arrasate
Erreserbak: 943 79 49 39
www.santaanamondragon.com    

Entsalada epela gulekin
•

Perretxiko eta tipulinen nahaskia
•

Bakailaoa plantxan pistoarekin eta panaxearekin
edo

Ahate-konfita panadera-patatekin
•

Gazta-tarta andere-mahats eta mugurdi 
marmeladarekin edo

•
Xixona turroi izozkia

•
Eredun urteko ardoa

MENU 1 

22 € 
(BEZa barne)

GABONETAKO MENUAK

Eguneko menua: 18,50 € (kafea eta BEZa barne). 
Gabonetako opor bezperan eta Errege egunerako menu bereziak.
Karta
Enpresentzako catering-a (kafea, etxeko pastak, pintxoak, arrazioak…)
Etxera eramateko janaria prestatzen dugu. 
Neguan, jangelan zerbitzatuko da: Plater konbinatuak eta ogitartekoak.
Meriendak – Txokolatea + txurroak – 3 € BERRIA!

Iberikoak
•

Entsalada epela gulekin eta ganbekin
•

Bieira betea
•

Legatz eta langostino broxeta
•

Azpizuna plantxan piperrekin eta patatekin 
(½)
•

Aingeru-torrada intxaur-saltsarekin edo 
mango-sorbetea

•
Sonsierra ardo ondua

•
Kafea

MENU 2 

33 € 
(BEZa barne)

Santamas bezperan afariak emango dira.

ANdEr LArrAñAgA  |  dEbagoiEna

Munduko leku askotako etorki-
nak daude Debagoienean; gizar-
tearen atal garrantzitsu bat dira. 
Horiendako ere Gabonak garran-
tzitsuak dira, noski: euren etxee-
tatik urrun daude familian iga-
rotzeko egun garrantzitsu horie-
tan, eta, gainera, hori gutxi balitz, 
sarritan, hemengo Gabonekin 
alderatuta, desberdin samarrak 
dira euren ohiturak.

Erlijioaren eskutik 
Gabonak, gaur egun, politikoki 
onartutako jaiegun bihurtu dira, 
eta, kontsumismoaren isla bila-
katu badira ere –Bizarzuri eta 
bere jantzi gorria ikustea beste-
rik ez dago–, jakina da erlijioan 
oinarritutakoak direla. Hala ere, 
askok diote oinarri paganoak 
dituzten jaiak direla, urtaro alda-
keta ospatzen omen da eta; ezta-
baida amaigabea da hori. Jainko 
batekiko edo bestearekikoa izan, 

fedeak Gabon gaua, Eguberri 
eguna eta Errege eguna ekarri 
zituen Euskal Herrira. XXI. men-
deko Gabonetan, erlijioaren pre-
sentzia ez da hain nabarmena; 
hala ere, sustraiak eta ohiturak 
mantentzen direla bistakoa da: 
jaiotza jartzen da etxeetan, erli-
jioak bustitako Gabon kantak 
abesten dira... 

Debagoienean –eta orokorrean 
mendebaldeko gizartean– bizi 
diren etorkinek kristautasunean 
errotutako Gabonekin bizi behar 
izaten dute, baina euren erlijioe-
tatik jaiotako tradizioak manten-
tzen saiatzen dira: gehienek, 
kristautasunarekin lotutako egun 
horiek ospatu barik, Gabon zahar 
gaua eta urte berria ospatzen 
dituzte. 

Kontuak kontu, etorkin horie-
tako batzuekin izan da GOIENA, 
kulturen arteko talka hori ikus-
teko eta Gabonetako euren ohi-
turak ezagutzeko.

herriminarekin 
gabonak 
gogoratzen
debagoieneko etorkinek desberdin 
bizi dituzte gabonak; kulturak eta 
erlijioak eragin handia dute 

alla gheorghieva moldaviarra da 
izatez, baina bulgariako gizon bate-
kin maitemindu zen eta bi alaba 
ditu gaur egun bikoteak. duela 12 
urte etorri zen aretxabaletara, eta, 
nahiz eta gabonetako ohiturak mol-
datu dituen, ez ditu bere sustraiak 
alde batera uzten.
moldaviarra zara, baina familia 
bulgariarra duzu. Nongo ohiturak 
mantentzen dituzue gabonetan?
Egia esan, bi herrialdeek antzeko 
ohiturak dituzte, gauza txikietan 
baino ez dira desberdintzen.
Eta zeintzuk dira ohitura horiek?
Herrialde gehienetan bezalaxe, asko-
tariko ohiturak ditugu; esaterako, 
hara ez doa olentzero, baina bai 
bizarzuri. bizarzurik erregina-la-
guntzailea du, Elur-maluta delakoa. 
Eta elur-malutaz, hain justu, janz-

ten dira neskak. Euren zeregina da 
bizarzuriri laguntzea eta bizarzu-
riren beldur diren haur txikiak lasai-
tzea.
Jan ere bapo jango duzue.
bai, noski. Etxera datozen gonbi-
datuei asko gustatzen zaien plater 
bulgariar bat, esa-
terako, banitsa da. 
bistara tortilla bat 
ematen du, baina ez 
du zerikusirik: hos-
topil bat da, gazta 
zuriarekin eta arrau-
tzarekin beteta. Banitsa-ren azpian, 
datorren urtean izan dezakezun 
zortea iragarriko duten papertxoak 
sartzen dira. gurean, broma beza-
la, etxeko lanak jartzen ditugu; esa-
terako, mahaia jaso, platerak gar-
bitu... eta halakoak.

Zein esango zenuke dela bulga-
riako edo moldaviako gabonen 
eta Euskal Herrikoen arteko des-
berdintasun nagusia?
datak. gabon zahar gaua egun 
berean ospatzen da, baina Egube-
rria abenduaren 25ean izan barik 
urtarrilaren 14an izaten da. Eta hori 
gaur egun, demokrazian. komunis-
mo garaian erlijioa ez zegoen horren 
garatuta bertan eta azken hori ez 
zen ospatu ere egiten.
Faltan igarriko dituzu zure herrial-

deko gabonak.
bai, asko. Hala ere, 
aspaldian ez gara joa-
ten. Han, garai horre-
tan elur mordoa egi-
ten du; metro pasa 
beti, eta, askotan, 

hegazkinak ezin dira aireratu. Lanean 
jaiegunak kontatuta ditugu eta ezin 
gara hegaldiak galtzen edo atzera-
tzen ibili, inoiz ez dakizulako zer 
gerta daitekeen. Horregatik, hara 
joateko, oporrak lasaitasunez har-
tu behar dira.

Alla Gheorghievaren alaba elur-malutaz jantzita, Bulgariako Gabonetan.  |   aLLa gHEorgHiEVa

"Bulgarian elur-malutaz 
janzten dira neskak"

aLLa gheorghieVa  | aretXabaletan bizi den Moldaviarra

"Komunismoan 
erlijioa ez zegoen 
garatuta han eta 
Eguberria ez zen 
ospatzen"
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Lentzeria • Mertzeria • Kortsetegia  
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Eguberri on!

ding Chenen familia txinatarra da, 
baina bera arrasaten jaiotakoa da. 
noizean behin izan da Txinan, bai-
na inoiz ez gabonetan. Hala ere, 
onartu du bere familiak garai horie-
tan ospatzen dituzten ohitura batzuk 
mantentzen dituela.
txina ohituraz jositako herrialdea 
da; gabonak ere garrantzitsuak 
izango dira, ziurrenik.
bai, askotariko ohiturak ditugu, 
baina gabonak ez dira ospatzen, 
urte berria baizik. mendebaldeko 
ohitura bat da gabonetakoa, eta, 
nahiz eta gaur egun oso hedatuta 
dagoen jaia den, ez dugu berezko 
ohituratzat. urte berria, udaberriko 
jai izenez ezaguna ere, egutegi txi-
natarra kontuan izanda urtarrilaren 
21etik otsailaren 18ra bitartean 
ospatzen da urtearen arabera, ilar-

giaren egutegiarekin lotuta baitago: 
aurten, otsailaren 8an izango da.
urte berria aipatu duzu...
bai. Hamabi animalia ditu egu-
tegi txinatarrak: hamabi urtean 
behin animalia desberdin baten 
urtea da eta hori bera ospatzen 
dugu, hain justu. 
orain, 2015ean, 
ahuntzaren urtean 
gaude eta tximua-
renean sartuko gara 
2016an. animalien 
kontu hori horosko-
poarekin lotuta dago: urte horretan 
jaioko direnen izaera baldintzatzen 
duela esaten da.
Eta nola ospatzen duzue?
Esan bezala, nik ez dut inoiz nire 
haragitan hori bizi izan, baina, etxean 
entzun dudanagatik, Txinan izuga-

rrizko giroa egoten da ospakizun 
horretan; txinatarrendako jai garran-
tzitsuena da. petardo, etxafuego 
eta su artifizial mordoa botatzen 
dira kaleetan, eta pelikuletan ikus-
ten den moduan, dragoi erraldoi 
baten mozorropean jende mordoa 
ibiltzen da kalean giroa alaitzen: 
jai-giro itzela egoten da, ikuskizun 
hutsa. arte martzialetan oinarritu-
tako dantza batzuk ere egiten dituz-
te. bestalde, guretako, familian 
biltzea da garrantzitsuena: mahaia-

ren bueltan senide 
guztiak esertzen gara 
eta tripa-festa ede-
rra egiten dugu. Fun-
tsean, guztiok bil-
tzeko aitzakia da; nik, 
behintzat, horrela 

sentitzen ditut gabonak.
Eta, gainera, gastronomia bereiz-
garria duzue txinan. Zer jaten 
da egun horietan?
itsaskiak eta arraina, batik bat. bes-
tela, tallarinak, enpanadillak... jana-
ri txinatarra, orokorrean. 

Gabonetan Chenen familiak egindako plater batzuk.  |   ding CHEn

"Guretako, familian biltzea da 
garrantzitsuena"

Ding Chen  | arrasaten bizi den tXinatarra

2012a ezkero bizi da swejan adhi-
kari oñatin, eta ordutik ez da nepa-
lera joan. nahiz eta bere herrial-
deko gabonak oso desberdinak 
ez izan, familiaren eta lagunen 
epeltasuna faltan igarriko duela 
onartu du.
Azaldu nolakoak diren Nepalgo 
gabonak.
ba, egia esan, ez dira hemengoe-
kin alderatuta oso desberdinak: 
mendebaldeko gizarteak horretan 
eragin nabarmena izan duela bis-
takoa da. gabonetako zuhaitza 
jartzen dugu etxeetan, opariak 
egiten dira, dendetako erakus-
leihoak gabonetako apaingarriz 
josita daude, kalean dagoen giro 
alaia nabarmena da...
Antzerakoak bai, baina Olen-
tzero ez da, ba, haraino joango...

Ez, noski, urrun samar dago nepal. 
Ez da ez olentzero ez bizarzuri 
joaten.
Zer egiten da, ba?
abenduaren 24a eta 31 ospatzen 
dira; 25a eta urtarrilaren 1a, ez. 
Familian biltzen gara, guztiok bate-
ra afaria egiten dugu, xanpaina 
edan... eta gauean kalera irteten 
gara lagunak, parrandan. kontzer-
tu eta jaialdi berezietara joaten 
gara, normalean. Egun bereziak 
izaten dira guretako. bestetik, 
esan dudan moduan, urtarrilaren 
1ean ez da bestelako ospakizunik 
egiten, baina jaieguna da: dendak 
itxita daude, baita ikastetxeak ere. 
Horretaz gainera, aipatzekoa da 
abenduaren 30ean dendek des-
kontu bereziak egiten dituztela, 
gabonetako erosketei begira. 

Swejan eta bere lagunak Gabonak ospatzen.  |   swEjan adHikari

"Nepalera ez da Olentzero 
joaten, ezta Bizarzuri ere"

SWeJan aDhikari  | oñatin bizi den nepaldarra

"Ahuntzaren 
urtean gaude eta 
tximuarenean 
sartuko gara 
2016an"
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Euskara irabazle, denok irabazle!

Gabonetan erabili 
Goiena Klubeko txartela!
deskontuak eta abantailak honako komertzio hauetan:
adaTs iLE-apaindEgia - bergara
akEr TaTToo&piErCing EsTudioa - arrasate
aLdapE jaTETxEa - arrasate
aLzu, s.L - oñati
amuEbLadora mondragonEsa - arrasate
arkauz opTika - oñati
arrasaTE HoTELa - arrasate
arrikruTz kobak - oñati
aQuarium – donostia
azpEiTxi jaTETxEa - bergara
aVEnida TabErna - arrasate
azuL iLE apaindEgia - arrasate
buEnuEna jaTETxEa - arrasate
CaraVanas oñaTE - oñati

CoT iLE apaindEgia - antzuola
dor EsTETika - oñati
Egazka TabErna - arrasate
Esko sporT - Eskoriatza
EsTaCion sErViCio arrasaTE - arrasate
ETxEbErria - bergara
gaEs - arrasate / bergara
gaHir FisioTErapia/osTEopaTia - Eskoriatza
giarTzu gimnasioa - bergara
gorka iLE apaindEgia - arrasate
graCian mErTzEria - bergara
guzTiz EdEr - oñati
HaurTxoa - arrasate
HiLarion - arrasate

imprEspaL - bergara
insTiTuTo opTikoa - arrasate/bergara
ionE moñux FisioTErapia zEnTroa - bergara
izadi bELardEnda - arrasate
jauja kiroLak - bergara
juaniTosa - oñati
kuTTuna - Eskoriatza
LasTai - gasteiz
LiLura - bergara
LonbidE - bergara
markiEgi - arrasate
mirEn garai - arrasate
mL iLEapaindEgia - arrasate
muLTiopTiCas - arrasate/bergara

mujika sasTrEria - bergara
narEn - aretxabaleta
nEbraska - arrasate
ninika - bergara
oñaTi garajEa - oñati
parLanCE - arrasate
porTaLoi opTika - arrasate
p. manso opTika - bergara
rEsusTa- karrikiri - arrasate
sara mErEndErua - arrasate
sEsiñEna - oñati
zabaLa jaTETxEa - bergara
zuriCH asEguruak - oñati

ESKAINtZA EguNErAtuAK IKuStEKO: http://goienakluba.com

duela 26 urte utzi zuen saleh salek 
sahararrak bere herrixka eta ordu-
tik ez da bueltatu. gaur egun, arra-
saten bizi da eta debagoieneko 
sahararren elkarteko ordezkaria da.
Saharako gabonez pare bat hitz.
Ez dira askorik ospatzen. urte berria 
baino ez da ospatzen, gainontzeko 
egunak kristautasunarekin lotuta 
baitaude, eta gu islamekoak gara. 
bestalde, azkenaldian, turismoak 
gorakada garrantzitsua izan du 
saharan eta jende asko joaten da 
gabonak igarotzera: hori horrela, 
turistek mendebaldeko Gabonak 
ospatzen dituzte bertan.
Hala ere, zuk urte mordoxka dara-
matzazu etxetik kanpo.
bai, egia da. gabonak hemengo 
jaiak direnez, hemen bizi naizene-
tik lagunek gonbidatu naute euren 

etxeetara afaltzera; erlijioari garran-
tzia kenduta, eurekin ederto pasa-
tzeko une bikaina da.
baina islamarekin lotutako antze-
ko jairen bat baduzue?
bai, baina ez da derrigor gabon 
garaian ospatzen. aurten, esatera-
ko, nire alabaren 
urtebetetze egunean 
izan da, irailaren 
24an. urtero hamar 
egun aurreratzen da, 
ramadana bezala. 
gutxi gorabehera, 
ramadana baino bi hilabete geroa-
go ospatzen dugu hori. jai horretan, 
islamak agintzen duen mekarako 
pelegrinazioa ospatzen da. gure-
tako, gabonen baliokidea dela esan-
go nuke.
Eta zer egiten duzue?

oso leku txiroa da eta ez pentsa 
ospakizun bereziegirik egiten denik. 
abesti tipikoak eta gure iraultza 
abestia abesten ditugu. azken hori 
ospakizun guztietan kantatzen 
dugu; oso emotiboa da guretako. 
bestela, arropa tradizionala jantzi 
–Darâa gizonezkoek eta Malhfa 
emakumeek– , hennarekin eskuak 
apaindu, lohi-etxe batean bildu, tea 
hartu eta elkarrekin egoten gara 
gau osoan abesten eta berriketan.
Nola bizi duzu hori hemen?

Lagunek gabonetan 
euren etxeetara gon-
bidatzen nautenez, 
nahiz eta nire erlijioa-
rekin zerikusia ez duen 
jai bat den, nik gauza 
bera egiten dut. baz-

karia egiten dugu etxean, sahara-
ko janaria jaten dugu, abestu...
Zer jaten duzue? Plater berezirik 
baduzue?
Edozer gauza; halako egun bere-
ziagoetan okela jaten da, normalean 
arkumea, kuskusarekin edo. 

Saharako ospitale batean arkumearen eguna ospatzen.  |   saLEH saLEk

"Gabonetan turismoak 
gorakada izan du Saharan"

SaLeh SaLek  | arrasaten bizi den sahararra

Lehenengo urteak angiozarren 
pasa zituen eta duela 11 Leintz 
gatzagan bizi da marcelo gallo. 
aspalditxo ez da gabonetan bere 
herrira bueltatu; Chanchalo Ekua-
dorko herri txiki-txiki bat da eta 
bertan fedea oso hedatuta dago.
gabon erlijiosoak izango dira 
Chanchalokoak.
bai, oso. abenduaren 25erako 
bederatzi egun falta direla, nobe-
na hasten da. Eta bederatzi egun 
horietako bakoitzean, elizako jesu-
sen figura herritar baten etxean 
egoten da. Orduan, figura dagoen 
etxera joaten da jendea gabon
-kantak abestera festa-giroan. 
Eta Eguberri egunean meza.
mezara joaten da herri osoa eta 
haurrak mozorrotu egiten dira. 
ostean, bazkaria egiten da.

gabon zahar gaua ere ospatzen 
duzue?
bai, jai handi bat egiten dugu herri-
ko plazan. Los años viejos (urte 
zaharrak) deitzen diogu jaiari. Las-
tozko panpina egiten da bi egun 
lehenago eta herriko aitona bat 
aukeratzen da bere arropa zaharrak 
panpinari janzteko. urte berria 
iristen denean, panpina hori erre-
tzen da urte zaharra agurtzeko.
Zer edo zer berezia jango duzue.
gabonetan, postrerako oso tipikoak 
dira kauserak, eta horiek jaten 
ditugu; baina, bestela, ez dago 
plater bereizgarririk.
Eta Olentzeroren arrastorik?
Ez olentzero, ez bizarzuri, lekutan 
dago-eta galduta Chanchalo. gaur 
egun, agian, opariren bat eroriko 
da, baina nire haurtzaroan ez,

Gallo eta bere lagunak Gabonetan mozorrotuta.  |  marCELo gaLLo

"Nobenan, Jesusen figura 
herritarren etxeetan dago"

MarCeLo gaLLo  | gatzagan bizi den ekuadortarra

"Oso leku txiroa 
da eta ez pentsa 
ospakizun 
bereziegirik 
egiten denik"
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ARRASATE

Gabon 
zoriontsuak 

guztioi!

dANEL bALANtZAtEgI 
bErgara

"Aurtengo Gabonetarako, 
Real Sociedadeko jokalari 
Imanol Agirretxek 
sinatutako ekipamendua 
gurako nuke; bestetik, 
Euskal Herriko 
eskumuturrekoa; eta 
azkenik, Wii kontsola, 
lagunekin-eta jolasteko. 
Gainera, opari horiek 
guztiak Olentzerori 
eskatuko dizkiot".

IrAIA gutIErrEZ
EskoriaTza

"Aurten ondo baino hobeto 
portatu naiz eta jostailutxo 
batzuk eskatuko dizkiot 
Olentzerori: bi panpina, 
gezurretako tatuajeak-eta 
egiteko makinatxo bat, 
besteak beste. Errege 
Magoei, egia esan, oraindik 
ez dut pentsatu zer 
eskatuko diedan. Eurek 
gura dutena ekartzeko eta 
ongietorria izango da".

uxuE urZELAI 
arETxabaLETa

"Tabletako kargadorea 
hondatuta daukagu, eta 
berri bat eskatuko diot 
Olentzerori. Amamaren eta 
izebaren etxeetan hainbat 
jolas uztea espero dut: 
eskulanak egiteko 
materiala, mikroskopioa 
eta halakoak. Errege 
Magoek... ez dakit; hortaz, 
zerbait ekartzen badidate, 
ni neu pozik".

mANEx JuArIStI
oñaTi

"Aurten Olentzerori 
zezenak eskatu behar 
dizkiot. Jostailuzko 
zezenak, sokamuturretan 
jolasteko lagunekin. Eta 
hesiak ere bai. Erregeei, 
berriz, ezer berezirik ez, 
oraingoz. Ekar dezatela 
eurek gura dutena. 
Sorpresa. Baina 
Olentzerori, zezenak, hori 
seguru".

ArItZ gONZALEZ 
ELgETa

"Urtero idazten diot 
gutuna Olentzerori eta nik 
neuk eskura ematen diot 
Elgetara jaisten denean 
Intxortatik. Urtero etortzen 
da herrira. Jostailuak 
eskatzen dizkiot, 
normalean; hiru. Eta 
eskatutako guztia 
ekartzen dit. Aurten oso 
ondo portatzen saiatu 
naiz, gainera".

AINHIZE SAEZ dE bItErI 
LEinTz gaTzaga

"Gabonetan patinetan 
ibiltzeko ikastaroa dugu 
Gatzagan eta nireak 
txikiegi gelditu zaizkit. 
Beraz, Olentzerok nire 
zenbakiko patin berriak 
ekarri beharko dizkit. Eta 
Erregeek ea trialeko 
bizikleta ekartzen didaten: 
bizikletan eskailerak 
jaisten badakit 
dagoeneko".

opariak eskatzen: zer eta nori?
olentzero eta Erregeak etortzeko geratzen diren egunak zenbatzen dabiltza haurrak
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mIrArI ALtubE  |  arETxabaLETa

Aretxarte merkatarien elkarteko 
kideak Gabonak girotzeko gertu 
daude Udalaren laguntzarekin. 
Gaztaina saltzailea dagoeneko 
gonbidatu dute, eta hurrengo bi 
eguaztenetan, hilaren 16an eta 
23an, ere etorriko da. Orduan 
txartelak banatuko dituzte beze-
roen artean gaztainak debalde 
jasotzeko.

Zigiluen kanpaina 
"Hirugarren urtez egingo dugu 
zigiluen kanpaina eta dagoeneko 
banatzen hasita gaude txartelak", 
jakinarazi du Idoia Elexpuruk, 
Aretxarteko presidenteak. Aurre-
koetan legez, tabernetan eta 
komertzioetan banatuko dituzte 
txartelak eta sei zigilu ezberdin 
jarri beharko dira horietan aben-
duaren 31 bitartean, gero zozke-
tan parte hartu ahal izateko. 
Sariak izango dira bost bidaia 
eta 50 euroko hogei bonu. 

Bestalde, aurten ere gertatu 
dituzte egutegiak Aretxarteko 
kideek. Datorren astean banatu-
ko dituzte horiek, eta oraingoan 
ere "harrituta" utziko dituztela 
herritarrak jakinarazi dute.

'Herrixe dantzan' bideoa 
Herrixe dantzan! 166 ilusio, 166 
opari ekimena ere jarriko dute 
abian Udalarekin batera. Orain-
goan ere hamar euroko 166 bonu 
izango dituzte banatzeko merka-
tariek eta tabernariek. "Astelehe-
nean, abenduaren 14an, hasiko 
gara banatzen bezeroen artean 
agortu arte", dio Elexpuruk. Eki-
men horri lagun egiteko bideoa 
egin izan dute azken urteotan, eta 
aurten ere ez dute hutsik egingo 
Ibai Zangituk eta Mikel Alberdik. 

Erakusleiho lehiaketa 
Bestetik, erakusleiho lehiaketa 
deitu du gaurtik hilaren 23a bitar-
tean Udalak. Ez dago izenik eman 

beharrik eta ohiko produktuekin 
apainduta egon beharko du den-
dak epe horren barruan. Epai-
mahaia osatuko du aditu batek 
eta kontuan hartuko ditu beste 
batzuen artean erakusleihoaren 

kalitatea, originaltasuna, eragin-
kortasuna eta argien erabilera.

Saria banatuko dute hilaren 
23an: plaka eta ezustekoa. Eta 
euskarazko mezu politenak ere 
izango du saria.

Gabon usaina 
darie kale eta 
denda inguruei
aretxarte merkatarien elkarteak eta udalak 
hainbat kanpaina jarriko dituzte abian gaurtik

Gaztaina saltzailea eguaztenean, Mitarte kalean.  |   mirari aLTubE
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Aretxabaletako Udalak jaki-
narazi gura die herritarrei 
hiri hondakinak biltzeko sis-
temaren gainean egingo den 
kontsultan erabiliko den hau-
tesleen errolda jendaurrean 
jarri dutela ikusteko aben-
duaren 15a bitartean. Hala, 
erroldako datuak zuzenak 
diren egiaztatu ahal izango 
da. Datu horiek zuzenak ez 
badira, erreklamazioa aur-
kezteko epea egongo da. 

Kontsulta egunean egongo 
diren mahai, hautesleku eta 
sekzioen zerrenda ere jendau-
rrean izango dute abenduaren 
15a arte.

Errolda ikusgai 
hondakinen 
galdeketarako

Aretxabaletako EAJko Uri 
Buru Batzarreko kideek jaki-
narazi dute posta bidez botoa 
eman gura dutenek laguntza 
jasoko dutela batzokian. Aste-
lehenetik egubakoitzera bitar-
tean egongo dira han, 11:00eta-
tik 13:00etara. Botoa bidaltze-
ko azken eguna abenduaren 
17a da, eguena.

Posta bidez botoa 
ematen laguntzeko 
gertu daude batzokian

Neguko azoka lehenengoz herrian
Abenduaren 18tik 20ko eguerdia bitartean aretxabaletarrek 
aretxabaletarrendako egindako azoka izango da Herriko Plazan. 
Berogailua duen karpa handia jarriko dute han eta herriko 
ekoizleak, artisauak eta merkatariak elkartuko dira, 23 postu 
guztira. Ekoizleak izango dira honako hauek: Mendibitsu, Etxezuri, 
Jose Lonbide, Jakion eta Gatzagako Gatz Museoa. Artisauak: 
Miriam Carretero, Izaro Sanchez, Ane Gonzalez, Mikel Unanue eta 
Julen Landaluze. Aretxarteko merkatariak: Belar Meta, Amaia 
haur denda, Atai, Tinta Beltza, L-10 ile-apaindegia, Txilarra, 
Brasileña eta Orly eta Txakoli tabernak. Eta herriko taldeak: 
Hiruatx, UDA, Zaraia, Leizarra musika eskola eta Okila.

Abenduaren 18an zabalduko dute azoka, 18:00etan, musika 
eskolako ikasleen Gabonetako kontzertuarekin; zapatuan goiz eta 
arratsalde egongo da zabalik eta domekan goizez.
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Urtean 90 urte bete dituzten baz-
kideak omentzeko ohitura dute 
Basotxo erretiratuen elkartean 
Santa Luzia egunez, eta domekan 
ere halaxe egingo dute. Zortzi 
dira aurten, eta 17:00etan izango 
da ospakizuna elkartean. 

Ohorezko aurreskuarekin 
egingo diete harrera omenduei, 
sei emakume eta bi gizon, eta 
ondoren, Basotxoko katu taldea-
ren ekitalditxoa izango da. Opa-
riak jasoko dituzte gero zuzen-

daritza batzordekoen eskuetatik, 
eta ospakizuna bukatzeko txoko-
latea banatuko diete elkartutako 
guztiei trikiti doinuek girotuta.

santo tomas eguna 
Abenduaren 21ean, ostera, Santo 
Tomas eguna ospatuko dute. 
11:00etan, Gabonetako 40 otarre 
zozketatuko dituzte. Eta 17:00etan 
txistor-jana izango dute. Hori 
aprobetxatuta, Demetrio Iriarte, 
elkarteko lehenengo lehendaka-
ria, omenduko dute.

90 urteko bazkideak omenduko 
dituzte Basotxon domekan
santa Luzia egunez urtero egiten duten ospakizuna da eta dantzariak, 
basotxoko kantu taldea eta trikitilariak elkartuko dira omenduen inguruan

Z
ueittako gehixentxuenok 
honezkero badakitzue 
Euskal Herrixen badaue-
la herrixen sortutako 

inddar bat, gure herrixarenda-
ko zelako etorkizuna gura dogun 
erabagitteko eskubidiaren alde 
lanien dabillena. Jakin bada-
kitzue, gaiñera, Gure Esku Dago 
daukela izena eta, soseguz baiña 
moldez, biherrezko pausuak 
emuten dabillela, herrittar 
danon arteko kohesiñua, elkar-
lanerako esparrua eta sinergi-
xia topau guran.

Igezko giza katai zarrara-
garrixaren eta aurtengo haute-

tsontzi erraldoien ostien, noiz 
eta zela erabagi definiduteko 
sasoia aillegau jako Gure Esku 
Dagori. Eta horrexetan jardun 
dau azkenaldixen. Zemendixen 
21ien, bi hilleko hausnarketa
-prozesuaren ostien, ezohiko 
batzarra egin auen Gasteizen, 
eta erabagi auen tokixen toki-
ko erabagitteko adierazpenak 
bultzatu biherko diela lehelen-
go, gero Euskal Herriko ituna 
egitteko.

Hortan, ekittia toketan jaku 
oin. Goixerriko 22 herrixetan, 
Diman eta Ispasterren adibidez 
erabagi daue, ja, datorren urtien 
galdeketia egittia, eta hasitta 
ekin dotsie bidiari, Etxarri-A-
ranatzekuen eta abarren ere-
duari jarraittuta.

Debagoixenien be hortxe 
gabitz, alkartu eta pausuak emun 
guran. Horretarako, baiña, zure 
laguntasuna ezinbestekua da. 
Emuiguzu zeure eskua, zeure 
esku be badau eta!

Erabagixaren 
arua hasi da!

NurIA 
FErNANdEZ 
dE ArrOIAbE

N i R e  U S t e z
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Nafarroako antzerki eskolan hasi 
zuen aktore ibilbidea Txaro Galle-
gok (Aretxabaleta, 1976) eta ia 
hamahiru urte Madrilen egin 
ondoren bueltan da. Abenduaren 
18an, berak idatzi eta ekoiztuta-
ko lana aurkeztuko du Arkupen.
Etxean estreinatu gura zenuen zure 
lehen lana eta lortu duzu.
Zerbait argi banuen zen Aretxa-
baletan, etxean, estreinatzea. Eta 
oso pozik nago, babes handia jaso 
dudalako, bai lagunen aldetik, 
bai Kultura Saileko kideengandik, 
eta orokorrean herritarrengandik.
Zeuk bakarrik sortu duzu lana.
Bai; testu guztiak, kantuak… 
Egia esan, kantuak konposatzen 
Esteban Mulas eta Iñigo Zubiza-
rreta musikariek lagundu didate.
Hortaz, oso lan pertsonala da?
Bai; ikerketa baten ondorioa da. 
Amets bat izan nuen behin eta 
zorte berba etorri zitzaidan buru-
ra. Madrilgo kaleetara atera nin-
tzen eta zer zen zortea galdetu 
nien hiritarrei: eskaleei, loteria 
erosteko zain zeudenei, prostitu-
tei… Erantzunetatik abiatuta 
idatzi nituen testuak, eta horiek 
osatu neuri zein lagunei gerta-
tutako kontuekin.
Eta guztiak elkartu dituzu...
Bai; poesiak, ipuinak, kantuak… 
elkartu ditut. Testu solteak dire-
la iruditu arren hasieran, poliki
-poliki dena osatzen joango da 
eta guztiak zentzua hartuko du.
Oholtza gainean bakar-bakarrik 
egongo zara; ez zaitu izutzen?
Hasi aurretik bai, ihes egingo 
nuke takarradan, baina behin 
jendaurrean jarritakoan ez. 
Orduan, lan hori ikusleekin par-
tekatu gura dut.
Lagunen eta herrikideen aurrean 
biluzteak ez dizu erreparorik ematen?
Ez, neuri gertatu izan balitzait 

moduan kontatu arren, guztiok 
bizi izan ditugulako halako egoe-
rak. Guztiok topatu gura izan 
dugu geure bizitzako amodioa, 
guztiok galdu dugu norbait… 
Hortaz, betiko gaiak dira. Eta 
baliteke ikusleak identifikatuta 
sentitzea harekin edo horrekin.
Work in progres edo herritarrei zaba-
lik dagoen entsegu saioa egin zenuen 
irailean. Zelako harrera egin zizuten?
Ikaragarrizkoa. Hurrengo egu-
netan besarkadak jaso nituen 
kalean eta nik uste dut horrekin 
esan gura zidatela: "Eskerrik 
asko, barruraino iritsi zait…".
Zein gonbidatuko zenuke Suerte 
ikustera?

Edonor, bai gaztetxoak, bai nagu-
siak. Gai asko lantzen ditut: amo-
dioa bilatu nahia, desioa, bakar-
dadea, heriotza… Eta zortea, bizi-
tza bera delako zortea. Oinarrian 
etengabeko bilaketa bat dago. 
gustura geratu zara lanarekin?
Bai, oso gustura. Baina lana ez 
dago itxita; beti dago aukera bes-
te gai bat, beste kantu bat… sar-
tzeko, eta ikusleen iritziei ere 
zabalik nago.
Ikerketa-antzerkiaren aldekoa zara…
Bai, zalantza barik; antzerki kla-
sikoa hor dago, baina nik nahia-
go dut ikerketa-antzerkia; nor-
berak sortu, ikertu, probatu… 
Ikusteko ere klasikoa baino lehe-
nago hautatuko nuke halako bat.
Aretxabaletarrek antzerki mota 
hori ulertuko dute?
Bai. Antzerki heziketa falta da 
gurean, ez dago ohiturarik, bai-
na publikoa inteligentea da eta 
ulertuko du. Tristea da gero jen-
dea gehiago ez joatea antzerkia 
ikustera…

txaro gallego | aktorea

"Amets bat izan ostean egindako 
ikerketa lana da antzezlana"

Txaro Gallego, Suerte laneko une batean.  |   mikEL zamora

"Iraileko entsegu 
saio irekiaren ostean 
besarkadak jaso 
nituen kalean"

abenduaren 18an Suerte bakarrizketa estreinatuko du arkupe kultura etxean

O h a R R a k

BAnDAREn EMAnAlDIA
Leizarra musika eskolako 
bandak kontzertua emango 
du gaur, egubakoitza, 19:00etan, 
Arkupen.

IPuIn KontAlARIA BIHAR
Pantzart Teatro taldeak Ami-
lami ipuin kontaketa saioa 
eskainiko du bihar, zapatua, 
11:00etan, Arkupen.

8 Apellidos cAtAlAnes
Datozen bi aste bukaeratan 
emango dute 8 apellidos cata-
lanes filma Arkupen. Umeek, 
ostera, Hotel Transilvania dute.

DAntZA InPRoBIsAZIo 
EMAnAlDIA
Jaiki elkarteak dantza inpro-
bisazio saioa egingo du eguaz-
tenean, hilaren 16an, 19:00etan, 
Arkupen.

Ez dadila instrumentu falta-
gatik izan! izenarekin musi-
ka instrumentuak eskuratze-
ko ekimena jarriko du abian 
Leizarra musika eskolak. 
Helburua da erosteko auke-
rarik ez dutenei laguntzea, 
eta, horretarako tonbola jarri-
ko dute abenduaren 18an, 
18:00etan, Herriko Plazan 
egingo duten Neguko Azokan.

Tonbolarako zenbakiak 
lortzeko bi bide egongo dira: 
bi eurotan txartelak erostea; 
eta dagoeneko erabiltzen ez 
den etxeko instrumenturen 
bat ematea eta trukean txar-
tela jasotzea. Egunean bertan 
eraman daitezke instrumen-
tuak tonbolara. Jasotako dirua 
izango da instrumentuak kon-
pontzeko eta berriak erosteko.

Tonbola jarriko du 
musika eskolak 
abenduaren 18an

OMENDUAK
Maria rosario alberdi barrena

antonia arana etxabe

apolonia gartzia-etxabe ugarte

benito domaica sagastui

isabel bengoa ezkibel

gregoria iñurrategi etxebarria

Carmen urrutia ibabe

Carmelo igartua barrutia

m.A.  |  arETxabaLETa

Aretxabaletako Udal Liburutegiak 2016an 
banatuko duen irakur puntuan agertuko 
den marrazkia Ane Etxabek egindakoa izan-
go da. Hark irabazi du lehiaketa, eta 150 
euro jaso ditu. 

208 lan, guztira 
Lehenengoz 12 eta 16 urte arteko gazteei egin-
dako deialdira 208 lan aurkeztu dituzte, eta 
epaimahaiko kideek jakinarazi dute marraz-
kiaren originaltasuna baloratu dutela Etxa-
berena hautatzerakoan: "Marrazkia ezberdina 
da alde batetik edo bestetik begiratu". Gazte 
aretxabaletarra Kurtzebarri institutuko DBH-
ko hirugarren mailako ikaslea da. 

Marrazki guztiak ikusgai jarriko dituzte 
datozen egunotan Arkupe kultura etxean.

Ane Etxabek irabazi 
du irakur punturako 
marrazki lehiaketa

Marrazki saritua.
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Abenduaren 20a, domeka, 12:00eta-
tik 14:30era udal pilotalekuan ez 
ohiko hitzordua antolatu dute 
herri ekimenetik: bigarren esku-
ko azoka. Hustu ganbara! izen-
buruarekin bataiatu dute eta 
emateko dauzkazun gauzak bes-
te batek erosiko dituelako esal-
diarekin, azokan parte hartzeko 
gonbita egin dute. 

Horrela egin gura duenak 
egunean bertan 11:00etarako era-
man beharko du azokan saldu 
gura duen materiala pilotaleku-
ra. Baina izango da material jakin 
bat ez dutena onartuko azokan: 
abereak, landareak, jatekoak eta 
edariak. Antolatzaileek abisatu 
dute, era berean, matxuratutako 
gauzak ere ez dituztela onartuko 
"salbuespenak salbuespen".  

Prezioak
Parte-hartzaileek eramango dituz-
ten gauzak gaika sailkatuko dituz-
te 12:00etatik aurrera salgai jar-
tzeko. Eta dagoeneko pentsatuta 
dute materialari erreferentziazko 
ze prezio jarriko dioten: 1 eta 5 
euroren artekoa jarriko dizkiete 
jostailuei, erremintei, koadroei, 
osagarriei zein apaingarriei (bisu-
teria); euro batekoa, berriz, libu-
ruei; euro batetik hasi eta 10 
eurora arte kostako dute jantziek 
eta bost eta 15 euro bitartean, 
berriz, etxeko tresna elektrikoek 
zein altzariek. Bukatzeko, gailu 
elektronikoek, DVDek, CDek, 
biniloek, kaseteek eta antzera-
koek, produktuaren araberako 
prezioa izango dute. 

14:30ak arte izango da azokan 
salerosketarako aukera; behin 
bukatuta, saldu ez duten mate-

riala azokara eraman duenak 
erretiratu beharko ditu.  

Dirua batzeko
Birziklapena eta berrerabilpena 
bultzatzeaz gainera, bigarren 
eskuko azoka honen bitartez dirua  
batu gura dute abenduaren 29an 
udalerrian egingo den beste ez 
ohiko ekimen batean laguntzeko: 
bi filmaren proiekzioa. Horietako 
bat da Asier Altuna Kixi berga-
rarraren Amama filma, baserria-
ren eta kalearen arteko gatazka, 
tradizioaren eta bizimodu berria-
ren arteko talka, gurasoen eta 
seme-alaben arteko ezin ulertua 
irudikatzen duen filma. Bestea, 
berriz, da Apodaka izenburua 
duena. Gatzagar batek eta aste-
buruetan Gatzagan bizi den eibar-
tar baten artean landu duten 
ikus-entzunezko laburra. 

Eguenean, abenduaren 17an,  
08:30ean egingo du Leintz 
Gatzagako udalbatzak urteko 
azkeneko osoko bilkura.  
Aurreikusitako gaien artean, 
herrigunean aparkalekuak 
sortzeko obraren bigarren 
fasea onartzea proposatuko 
zaio udalbatzari; aztergai izan-
go dute, baita ere, Debagoie-
neko Mankomunitateak idatzi 
duen Harrera Protokoloa; 
baita ere joan den astean ospa-
tutako Euskararen Egunaren 
bueltako adierazpen institu-
zionala; eta beste gai bat aipa-
tze aldera, Dorletako santu-
tegian egingo dituzten obrak 
hizpide izango dira. 

Bigarren eskuko azoka 
egingo dute abenduaren 
20an, pilotalekuan
gura duen edozeinek parte har dezake eta ez dago 
aldez aurretik izena eman beharrik

Aparkalekuak, 
Dorletako obrak eta 
beste, osoko bilkuran

lEIntZ GAtZAGAlEIntZ GAtZAGA

Bailarako bertso eskola 
Gazteen Topaketa egingo 
da gaur, Zaldibarren
prestatutako bertsoak, jolasak, eta bat-batekoak 
egingo dituzte gaztetxoek oholtza gainean
I.b  |  EskoriaTza

Urteari amaiera emateko, Han-
kamotx bertso eskolak, bailara-
ko bertso eskoletako gazteak 
elkartuko ditu gaur, Zaldibar 
antzokian. Aretxabaletako Lekai-
xoka bertso eskolako gazteak, 
Aramaiokoak, Arrasatekoak, 
Bergarakoak eta Oñatikoak batu-
ko dira, eta bertsoez jositako 
arratsaldea pasako dute lagun 
artean. 

Urtero egiten duten hitzor-
dua izan arren, lehen aldiz anto-
latu da Bertso Eskola Gazteen 
Topaketa Eskoriatzan, eta gutxi 
gora-behera 25 lagun elkartuko 
dira Zaldibar antzokian, 
18:00etan. 

Bertso-joko ezberdinak
Bertsoei hasiera eman aurretik,  
batzen diren guztiek merienda 
bat egingo dute antzokiaren 
kanpoan, oholtzara igo aurretik. 

Bapo jan ondoren, bertso esko-
la bakoitzak aurrez prestatuta-
ko bertsoak abestuko dituzte. 
Gero, hainbat jolas dira, eta 
horretarako bertso eskoletako 
gazte guztiak elkarren artean 
nahastuko dira. Amaitzeko 

berriz, bat-bateko bertsoak egin-
go dituzte, bakoitzak bere abi-
leziak erakusteko. Dibertsioa, 
umorea,  Sarrera doan izango 
da, eta bertsoekin gozatu nahi 
duenak aukera dauka bertara 
joateko.

Iaz, Lekaixoka bertso eskolakoek antolatu zuten topaketa.  |   imanoL soriano

Hiru urte daramatza Tortolis Ludotekak Zuk zeuk sortu ekimena-
rekin. Umeen sormena, eta autonomia lantzeko hilean, bi aldiz 
egiten duten ekintza da. Gai ezberdinak izaten dira, baina oraingoan 
Gabonetako apaingarriak egingo dituzte ludoteka apaintzeko. Eguaz-
tenean, hasi ziren, eta gaur, egubakoitzean, 17:30etan elkartuko dira 
apaingarriak egiten jarraitu eta amaitzeko. Material ezberdinekin 
nahi dutena egingo dute haurrek, pixka bat gidatuta.

'Zuk zeuk sortu' tailerrean Gabonetako apaingarriak 
egingo dituzte Tortolis ludoteka apaintzeko

ImANOL bELOKI  |  EskoriaTza

Aretxabaletak Eskoriatza akusa-
tu du, Eskoriatza legearen aurrean 
gezurretan ibili dela esanez. Izan 
ere, iazko Toberan, "testigu fal-
tsua" eraman zuela adierazi du 
Aretxabaletak. Eskoriatzako Uda-
lak honi kontra eginez,  ez ohiko 
osoko bilkura deitu du abendua-
ren 14, astelehenerako, akusazio 
horiei aurre egiteko. 

Ez ohiko horretan, pregoila-
riak epaiketaren arrazoia azal-
duko du, esanez: "Aretxabaletak 
ez duela epaia bete", eta akusa-
zioari aurre egin, edo ez eraba-
kitzeko batuko dira alkate eta 
zinegotziak. Osoko bilkurari 
19:00etan emango zaio hasiera, 
eta bertan, Eskoriatza defenda-

tuko duen abokatua izendatuko 
da. Elkartasuna adierazteko herri 
eragile eta herritar guztiak oso-
ko bilkurara gerturatzeko gon-
bidapena luzatu dute. 

Iñuxente egunerako, tobera 
Tobera antzerki satirikoa aben-
duaren 28an, iñuxente egunean 
egin izan da azken urteotan. Aur-
ten, Eskoriatzan egingo da Manuel 
Muñoz kiroldegian, 19:30ean. 
Bosgarren aldiz egingo da, eta 
aldaketa ugari egongo dira ikus-
kizunean, ezusteko ugari, eta 
umorez beteta egongo da.

Aurten, Aretxabaletak, Esko-
riatza eroango du auzitara, eta 
hainbat trapu zahar aterako dira 
mahai gainera.

Toberaren harira, ez ohiko 
osoko bilkura txantxa eran
alkate eta zinegotzi faltsuek aretxabaletatik 
etorritako akusazioa izango dute hizpide

Iaz, Aretxabaletako ez ohiko plenoan batutakoak talde argazkian.  |   goiEna

I.b  |  EskoriaTza

Zerendepya taldeak kontzertua 
eskainiko du bihar, Hotela taber-
nan, 19:30ean. Txus Gutierrez 
eta Iban Peñacobak osatzen dute 
taldea, eta musika instrumen-
tala egingo dute, hainbat gita-
rra-jole ezagunen bertsioak 
zuzenean eskainiz. Joe Satriani, 
Eric Johnson, Andy Timmons… 
bezalako gitarra-jole ezagunen 

bertsioak eskainiko dituzte. Bes-
talde, beraien lau kantu instru-
mental ere joko dituzte, eta Thin 
Lizzy talde irlandarraren abes-
tiren bat ere joko dute besteak 
beste.

Emanaldi berezia 
Oholtzan, Txus-ek gitarra joko 
du, eta Ibanek berriz, bateria, 
baina beste hainbat instrumen-

tu ere entzun ahal izango dira. 
Txus Gutierrez aretxabaletarrak 
adierazi duenez: "Oholtzan bi 
izango gara, nik gitarra joko 
dut, eta Ibanek bateria. Baina 
aurrez beste hainbat instrumen-
tu grabatu ditugu baxua, pia-
noa… esaterako, eta grabatuta 
ditugun instrumentuak jotzen 
ari garenarekin bat entzungo-
dira".

Zerendepya taldearen rock instrumentala bihar
EsKoRIAtZA

EsKoRIAtZA

EsKoRIAtZA

EsKoRIAtZA
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Atzo, eguena, aurkeztu zuen 
Udaleko Kirol Sailak Gabone-
tarako prestatu duten kirol 
eskaintza. Izan ere, abenduan 
eta urtarrilean herrian kirolaz 
gozatzeko aukera izango da. 

Gabonetako krosa 
Antzuolan ez da inoiz Gabone-
tan krosik egin. "Gabonetan 
ere kirola bultzatu gura genuen 
herritarren artean; abenduaren 
26an, San Esteban eguna, herrian 
mugimendu handia egoten dela 
aprobetxatuta, krosa antolatu 
dugu", azaldu du Kirol zinego-
tzi Garazi Larreak. Adinaren 
arabera, hiru txandatako irtee-
ra eta ibilbidea izango du kro-
sak: 5 eta 8 urte artekoak, 
17:00etan; benjaminak, alebinak 
eta infantilak, 17:15ean; eta 
kadeteak eta helduak, 17:45ean. 

Irteera gimnasiotik izango dute. 
"Izena abenduaren 20a baino 
lehen ematen dutenek izena 
dortsalean eramateko aukera 
izango dute. Egunean bertan 
ere eman ahalko da izena". Fes-
ta polita izango dela dio Larreak. 
"Parte-hartzaileen artean Ternua 
etxeko kirol materiala zozke-
tatuko da", gaineratu du.

Areto futbola 
Berriro berreskuratu da 24 ordu-
ko areto futbol txapelketa. "Urte 
pila batean galduta egon da 24 
orduko areto futbol txapelketa; 
eta gazte batzuen ideia hartuta 
AKEk antolatzeko erabakia 
hartu du, Udalaren laguntzare-
kin". Urtarrilaren 2an, zapatua, 
egingo da pilotalekuan. Izena 
liburutegian, udaletxean, gaz-
tetxean eta gazte txokoan eman 
daiteke. Prezioa: 10 euro.

Kirolez blai: urtea 
bukatzeko eta hasteko
gabonetako krosean eta 24 orduko areto futbol 
txapelketan parte hartzeko izena eman daiteke

Kirol zinegotzi Garazi Larrea kroseko dortsala eskutan duela .  |   maidEr arrEgi

Udalak eta Osakidetzak 
elkarlanean jardungo 
dute aurrerantzean
protokolo sozio-sanitarioaren hitzarmena sinatu 
dute koordinazioa eta azkartasuna bermatzeko
mAIdEr ArrEgI  |  anTzuoLa

Iraileko osoko bilkuran onartu 
zen protokolo sozio-sanitarioa 
Antzuolan. Eta atzo, abenduak 
10, hitzarmena sinatu zuten 
Antzuolako Udalak eta Debagoie-
neko Ospitaleak. Protokoloaren 
helburua elkarrekin lanean jar-
dutea dela azaldu zuen Beñardo 
Kortabarria alkateak: "Hitzarme-
nean, eskualdeko osasun publi-
koko gaietan Udalak eta osasun 
erakundeak bat eginda, elkarre-
kin lanean jardutea jasotzen da. 
Adibidez, herriko jaietan boti-
lioia-ren aurrean alternatiba bat 
bilatzea; edo tabakismoaren men-
pekotasunaren aurrean nola joka-
tu lantzea; eta noski, edozein 
larrialdi egoeratan elkarrekin 
jardutea Debagoieneko Ospitaleak 
eta Udalak". 

Protokoloa 
Bilakaera demografikoagatik, 
aldaketa sozial eta kulturalenga-
tik eta, baita ere, gertatzen ari 
diren garrantzia handiko aurre-
rapen sozial arauemaileengatik 
garatu dute protokolo sozio-sa-
nitarioa. "Pertsonen behar sozio
-sanitarioak handitzen ari dira 
eta osasun sistemaren adminis-
trazioaren eta gainerako gizarte 
eragileen arteko lan koordinatua 
eta zeharkakoa garatzea ezinbes-
tekoa da", azaldu du protokoloa-
ren Debagoieneko Ospitaleko 
arduradunak, Andoni Alzelaik. 

Hala, adostasun honi esker, 
osasunari eta gizarteari dagoz-
kien beharrizanei osotasunez 

erantzuteko koordinazio eremu 
bat garatzeko hitzarmena egin 
gura izan dutela diote Debagoie-
neko Ospitaleko ordezkariek. 
Betiere, era bizkor eta koordina-
tuan eta asistentzian zehar egin 
daitezkeen hutsuneak ekiditeko 
asmoz. 

Helburu nagusiak 
Horregatik, protokoloak, urgen-
tziazko arreta behar dutenen 
kasuetan, koordinazioa bermatu 
gura du. Baita erkidego mailako 
koordinaziorako beharrezkoak 
diren egiturak garatzea ere. Arre-

ta sustatzea ezinbestekotzat jotzen 
du hitzarmenak eta koordinazio 
sozio-sanitarioaren funtsezko 
elementua arreta bilakatzen du. 
"Osasuneko profesionalen eta 
udaletako gizarte langileen arte-
ko harremana eta koordinazioa 
bultzatzea gura dugu hitzarme-
narekin", gaineratu du Alzelaik.

Honi guztiari, gainera, jarrai-
pena egin gura zaio eta ezarrita-
ko protokoloak betetzen ote diren 
aztertzea. Protokolo horietatik 
sortutako jardunbideei jarraipe-
na eta ebaluazioa ere egingo zaie 
hau hobetzeko.

Protokolo sozio-sanitarioa sinatu dute Udalak eta Ospitaleak.  |   maidEr arrEgi

Aiherra-Antzuola senidetze eguna Aiherran ospatuko da aurten 
abenduaren 19an, domeka. Autobusa 16:00etan irtengo da. Izena 
eman gura duenak udaletxeko harreran edo liburutegian eman 
dezake. Bestetak beste, ospakizunean Aiherra eta Antzuola herrien 
senidetzearen gaineko dokumentalaren azken zatia grabatu eta 
ondoren, aurkeztu egingo dute.

Aiherran ospatuko den senidetza festara joateko 
autobuserako izen-ematea zabalik

Urtarrilean autodefentsa ikastaroko bi saio izango dira, Bideba-
rri Mankumunitateko Gizarte Zerbitzuak antolatuta. Urtarrilaren 
9an eta 16an –biak zapatua– egingo dira ikastaroak. Izena ema-
teko epea zabalik egongo da abenduaren 14tik 30era bitartean. 
Udaletxean edo Gizarte Zerbitzuaren Torresoroako bulegoan 
eman dezakete interesa dutenek. Ondorengo helbidera ere mezu 
bat idatzi daiteke izena emateko: gizarte@antzuola.com. 

Autodefentsa ikastaroa antolatu du Gizarte 
Zerbitzuak urtarrileko bi zapatutan egiteko

O h a R R a k

tXIstoR-JAnA
Landatxopen txistor-jana egin-
go dute abenduaren 22an, 
17:00etan. Izena abenduaren 
15ean eman daiteke 16:00etatik 
18:00etara bitartean.

GABonEtAKo KontZERtuA
Abenduaren 21ean, musika esko-
lako ikasleen urteroko Gabo-
netako kontzertuaz gozatzeko 
aukera izango da 18:30ean hasi-
ta Torresoroan.

LandaTxopE

Landatxopeko aurtengo karta txapelketak baditu irabazleak: musean, Jon 
Lizundia eta Gerardo Muñoz; tutean, Migel Montori eta Jose Mari Lezeta; 
briskan, Karmen Egaña eta Sabina Agirre; eta 
punttuan, Kontxi Mendizabal eta Migel Jaurgi. o M u n i tat e a  g o i e n a   |  

l a n dat Xo p e   |   a n t z u o l ak

Baditugu  
karta 
txapelketako
irabazleak!
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Kapulana bat zintzilik emanaldi 
berezia eskainiko du Miren Amu-
riza bertsolariak bihar, zapatua, 
19:00etan, kultura etxean. Mun-
dukide Fundazioa eta Lanku Ber-
tsozale Elkartea dira antolatzai-
leak, Udalaren laguntzarekin.

Mozambikeri buruzko argaz-
ki erakusketa ibiltariaren harira 
sortutako emanaldia da Kapula-
na bat zintzilik. Argazki erakus-
keta kooperatibaz kooperatiba 
eraman du Mundukidek, eta orain 
herrietan erakusten dabiltza. 
Erakusketa janzten du Amurizak 
bertso eta ipuinekin.

oihal koloretsuak 
Kapulanak Mozambikeko ema-
kumeen oihal koloretsuak dira; 
soineko moduan, haurrei lepoan 
eusteko, jana biltzeko edota etxeak 

apaintzeko erabiltzen dituztenak. 
Modu askotan erabil daitezke eta 
edozer aurki daiteke zapi handion 
estalpean. 

Emanaldian, kapulana bat 
zabalduko du Amurizak eta ber-
tan gordetako kantu, kontu eta 
irudiak aterako ditu. Amuriza 
Mozambiken izan da aurtengo 
udan, eta han bizitakoak ekarri-
ko ditu kultura etxeko taula gai-
nera. Mozambikeko lurrazalaren 
historiatik hasita, emakumeen 
eskuetako azal zimurrak irakur-
tzeraino egingo dute bidaia. "Koo-
perazioaz, nekazaritzaz, haurtza-
roaz edota hizkuntzaz arituko 
naiz", azaldu du Amurizak. Topi-
koetan ez jaustea izan da Amu-
rizaren ardura handiena ema-
naldi hau prestatzerakoan. Ordu-
bete eta laurden inguru iraungo 
du emanaldiak. Bertsolariak 

istorioak kontatzen dituen bitar-
tean Eider Eibarrek ilustrazioe-
kin lagunduko du emanaldia. 

Hausnarketa txikiak 
Biharko emanaldia ez da aben-
tura baten kronika izango, ezta 
gobernuz kanpoko erakunde baten 
hitzaldia ere; hausnarketa txikiz 
eta galdera handiz jositako kon-
takizuna baizik. "Mozambiken 
bizitakoaren harira egindako 
gogoetak", dio Amurizak. Mun-
dukidek Mozambiken duen proiek-
tua bertatik bertara ezagutzeko 
aukera izan du berriztarrak. 

Mundukidek 15 urte 
15. urteurrena bete du Mundu-
kidek, eta hori ospatzeko Funda-
zioaren lanaren inguruko argaz-
ki eta testu erakusketa egin dute.

Mozambiken bizitakoak 
ekarriko ditu Amurizak
bertso eta ipuin emanaldia eskainiko du berriztarrak kultura etxean

Eider Eibar ilustratzailea eta Miren Amuriza bertsolaria   |   anboTo.org

A.E.  |  aramaio

Gabon Kanten Topaketa aben-
duaren 19an izango da, aurten, 
Aramaion. Topaketa horretan 
parte hartu nahi duten herri-
tarrak animatu gura dituzte 
gaur, barikua, eta abenduaren 
18an egingo duten entseguetan 
parte hartzera –19:00etan Sas-
tiñan–. Egun horretarako talde 
herrikoia sortu gura dute: ume, 
gazte, guraso, aitona-amonak... 
kantatzea gustuko dutenak gon-
bidatu dituzte. 

Beste herri batzuk 
Topaketan parte hartuko dute 
Otxandioko eta Legutioko herri-
tarrek. Iaz Otxandion egin zuten 
Topaketa eta orain dela bi urte 
Legution. Horiez gainera, Arra-
sateko Portaloia taldea ere izan-
go da emanaldian. "Hain eza-
gunak ez diren Gabon abestiak 
berreskuratu gura ditugu; gure 
herrietan kantatzen direnak, 

lehengo Gabon kantak", dio 
Larraitz Arriolabengoak. Abes-
tiak ezagunak ez direnez, entse-
guak egitea beharrezkoa da. 
Emanaldian Aramaioko haur 
abesbatzak, jubilatuen taldeak 
eta Bizente Goikoetxea abesba-
tzak ere parte hartuko dute. 

Emanaldiak ordubete ingu-
ru iraungo du eta amaieran 
luntx bat izango dute. 

Betiko Gabon 
kantak ezagutzeko 
topaketa izango da

aranTzazu EzkibEL

Santakurtz Abadearen plazatxoko 
biribilguneko lanok astean amaitu 
dituzte; dagoeneko autobusa 
ohiko geltokian geratzen da. 
Biribilguneko galtzada-harria 
egoera txarrean zegoen, eta 
beharrezkoa zen lanok egitea hori 
konpontzeko. Udalak zazpi mila 
euroko aurrekontua bideratu du 
obrak egiteko.  

Lanak 
amaituta,  
autoa 
ohiko bidetik 

Ibarratik pasatzen den erreka zati batzuetako flora 
auzolanean garbituko dute bihar, 9:00etan hasita
Errekako flora garbituko dute; besteak beste, narrak eta zuhaitz 
adarrak kenduko dituzte. Lan horiek egiteko beharra dago, eta 
Ur Agentziak, aurrekontu faltagatik, lanen erdia egiteko kon-
promisoa hartu du; beste erdia Aramaioko Udalak egitea adostu 
dute. Udalak proposatu du lan horiek auzolanean egitea. Hala, 
deialdia egin dute: bihar, 9:00etan, plazan elkartuko dira. Uda-
letik gogoratu dute ez dela umeek egiteko lana izango. Lanen 
ostean luntx txiki bat egingo dute.

A.E.  |  aramaio

200 bat parte hartzaile izan ditu 
Euskararen Egunaren harira 
antolatutako euskal ginkanak. 
Gaztetxoen sailean bost pertso-
naren arteko berdinketa egon 
da: Ane Arrizabalaga, Leire 
Arrizabalaga, Aitor Ugarte, 
Karlos Ugarte eta Uxue Arana. 
Erabaki dute hiru bonu bana-
tzea, bakoitza 30 eurokoa: Arri-
zabalaga ahizpentzat bat, Ugar-

te anaientzat bestea eta hiru-
garrena Uxue Aranarentzat. 

nagusietan ere berdinketa 
Helduen kategorian berdinketa 
egon da Markel Arriolabengoa-
ren eta Bittor Kortabarriaren 
artean. Zozketa egin ondoren, 
Kortabarriak irabazi du bi per-
tsonarentzat afaria eta Arrio-
labengoak herriko produktuen 
otarra. 

Euskal ginkanako sari nagusia zozketa 
bidez erabaki dute nori eman

Euskal ginkanako sarituak.  |   rosa mondragon

ABESTI BATZUK 

 gaur belenen.

 gabon gabian uso 

dugunok.

 bedinka gerta dadila 

(oletako abestia).

 zer egin eta zer jaso
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Atzo egindako batzar irekian, 
Udal Gobernuko kideek Danon 
artian, danon herrixa parte har-
tze prozesutik eratorritako pro-
posamenen sailkapena aurkeztu 
zuten. Batzar berean, Udalaren 
egoera ekonomikoaren berri eman 
zuten, garrantzia berezia emanez 
Udalak Alberto Olalderekin duen 
auzia dela-eta ezarritako isunaren 
ondorio ekonomikoari. 

Iraitz Lazkano alkateak azal-
du duenez, Elgetako Udalak 

439.342,45 euroko zigorra zuen 
ezarrita auzi hori dela eta. Aza-
roan ebatzi den epai berri baten 
ondorioz, 329.830,14 euro handitu 
da zigor hori. "Aurreko agintal-
dietatik datorren gaia da hau, 
baina guri dagokigun agintaldia 
goitik behera baldintzatuko du", 
adierazi du alkateak. Argitu du 
Udal Gobernuaren erabakia dela 
zorrei aurre egitea Udala gehia-
go zorpetu barik. "Jakin badaki-
gu ez dugula aukerarik izango 
datozen lau urteetan proiektu 

handirik garatzeko", esan du. 
"Lau urteko ikuspegiarekin Olal-
deren auzia dela-eta egin beha-
rreko ordainketak ia bukatzea 
espero dugu, eta lehenagotik 
Udalak dituen maileguengatiko 
zorrak asko murriztea", jakina-
razi du Lazkanok. "Zorra handi-
tzearekin arazoa handitu beste-
rik ez dugu egingo", esan du. 
"Agintaldi honetan aukerarik 
izango ez badugu ere, etorkizu-
nean Udalak dituen baliabideak 
zertan erabili nahi dituen herri-

tarrekin erabakitzea ezinbestekoa 
dela uste dugu". 

Alkateak argi utzi du Udalak 
eskaintzen dituen zerbitzuetan 
ez dela murrizketarik egongo. 
"Udalaren eskaintza zabaldu egin 
dugu orain artean —kirol zerbi-
tzuaren edo mintzalaguna proiek-
tuaren kasuetan, adibidez—, eta 
horrela jarraitzea da gure asmoa", 
adierazi du.

Herritarren proposamenak 
Parte hartze prozesutik eratorri-
tako proposamenei dagokienez, 
hiru multzotan sailkatu ditu Uda-
lak: 2016ra begirakoak, epe luzea-
go batera begirakoak, eta egin 
ezin direnak edo egingo ez dire-
nak. 

Arrazoi ekonomikoak eta 
demografikoak direla-eta bazter-
tuta gelditzen dira estalitako 
igerilekuak eta kantxa egitea eta 
ludoteka zerbitzua merkatzea. 

Aldiz, epe laburrean egiteko modu-
koen artean aurkeztu ditu Udal 
Gobernuak Elgetako kultura ere-
dua adostea, euskara normaliza-
tzeko ekintzak egitea, turismo 
jasangarria bultzatzea, herritarrei 
zuzendutako turismo ekintzak 
egitea, Udalak dituen lokal hutsak 
berrerabiltzea, hondakinen bil-
ketaren inguruko ikastaroak 
berriz antolatzea, dauden kirol 
instalazioak ondo jartzea eta man-
tenua hobetzea... Hala, mantenu 
lanen planifikazioari garrantzia 
berezia emango dio Udalak. 

Horrekin batera lehentasu-
nezkotzat jotzen dira alokatzai-
leen eta bezeroen artean zubi 
lanak egitea, herriko langabeen 
poltsa egitea eta Udalak indus-
trialdeko enpresekin hartu-e-
mana izatea enpresa horien 
beharrak ezagutzeko eta herri-
ko langabeendako lan aukerarik 
dagoen aztertzeko. 

Agintaldi osoa baldintzatuko 
du aparejadorearen auziak

Elgetako udalak 769.172,59 euroko isunari egin beharko dio aurre 

Egoera kontuan hartuta sailkatu ditu udalak herritarren proposamenak

P i lOta  t x a P e l k e ta
SailkaPeNak fiNalaURRekOeN ataRiaN

beteranoak
         i g
   
 01  iban retolaza-enrike elkoro       2 1
 02  Mikel elkoro-jose Mari zubiaurre      2 1
 03  alberto telleria-angel ibarluzea      2 1
 04  iñaki ugarteburu-koldo goenaga     0 3

gazteak - a taldea
 01  ibon unzetabarrenetxea-Mikel beretxinaga    4 0
 02  Mikel ormaetxea-koldo erostarbe     3 1
 03  josu Mañarikua-beñat arabaolaza    2 2
 04  oxel erostarbe-gorka arizmendiarrieta    1 3
 05  asier unzetabarrenetxea-iker zabaleta    0 4

gazteak - b taldea
 01  oskar sarasua-andoni elorza     4 0
 02  haritz gallastegi-oskar askasibar     3 1
 03  etor garate-eneko Maguregi     2 2
 04  diego Cantabrana-txomin de vega     1 3
 05  enaitz ezpeleta-jon irazabal     0 4

Hemeretzi neska-mutikok jokatuko dute aurten 
Gabonetako pilota txapelketa hilaren 20an hasita

Hamalau umek eman dute izena eskuz aritzeko, eta bostek palaz 
aritzeko. Gurasoen parte hartzearekin antolatuko du txapelketa 
Udalak, eta hilaren 17rako, eguena, pilota entrenamendu saioa 
iragarri dute. Saio hori 18:30ean hasiko da, eta ordubeteko irau-
pena izango du. Txapelketako partiduak, berriz, abenduaren 20an 
eta 27an eta urtarrilaren 3an jokatuko dituzte, 11:30ean. Finalak 
urtarrilaren 6rako iragarri dituzte. 

O h a R R a k

AtE IREKIAK luDotEKAn
Gaur, barikua, sarrera irekia 
ludoteka zerbitzuan. Hiru urte-
tik bigarren mailara arteko 
umeendako, 17:00etatik 18:00eta-
ra. Hirugarren mailatik seiga-
rren mailara arteko umeenda-
ko, 18:00etatik 19:00etara. 

IPuInEn oRDuA
Gaur, 17:25ean, ipuin kontalari 
saioa liburutegian 3 urtetik 
gorakoendako. 

ERREtIRAtuEK luntXA
Xalbadorpe erretiratuen elkar-
teak antolatuta, Gabonetako 
luntxa, gaur, 18:00etan, Ozkar-
bi elkartean.

AfARI tEMAtIKoA
Gaur, barikua, dantza afari 
tematikoa Espaloia kafe antzo-
kian, 21:00etan. Errusiako jakie-
kin egindako afaria lehenengo 
eta dantza saioa ondoren. Erre-
serba egitea beharrezkoa da.

soRMEnInG tAIlERRA
Familiendako sormen tailerra, 
domekan, 17:00etan, Espaloian. 
Hiru lagunendako sarrera 15 
euro da, eta lau lagunendako, 
berriz, 20 euro.   

JAKoBA ERREKonDo
Martitzenean, hilak 15, agro-
nomo ezagunak hitzaldia egin-
go du kultura etxean, 19:00etan.

eLgeta

Gatzagako Soran Etxea 
zabalik egongo da 
aurtengo Gabonetan. 
Jai ahaztezinak 
igarotzeko leku 
aproposa da: menu 
bereziez gozatzeko, 
jauregi ederra da.

Montse Valerioren 
gidaritzapean 
Soran Etxeko 

lantaldea Gabonetan ere 
guztion eskura jarriko da.  

Nolatan gabonetan 
zabalik?
Jende askok galdetu izan 
digu urtero ea Gabonetan 
zabaltzen dugun. Jendeak 
gero eta gutxiago gura du 
etxea hankaz gora jarri, eta 
familia handiek ere arazoa 
dute lekuarekin etxe batean 
guztiak biltzeko. Gainera, 
herriko jendea herrian 
parrandan geratzeko aitza-
kia ere bada.

Zein berritasunekin 
zatozte?
Gabonetako egun berezi 
horietan irekiko dugula, 
alegia: hilaren 24rako eta 

Hiru jangela elegante ditu jatetxeak, eta giro epelean 
bertako produktuekin egindako menuez gozatzeko aukera 
paregabea eskaintzen dugu; apustu bikaina egin dugu.

25erako menu batzuk 
prestatu ditugu, eta, Urte-
zahar gaueko afariaz gain, 
mahatsa eta cava izango 
dugu. Eta ostean, kotilioi-
txo bat: musika eta jai-gi-
roa egongo da tabernan. 
Horrekin batera, urtarri-
laren 1ean,  energiak 
berreskuratzeko menua 
eskainiko dugu. Otordu 

borobilak izango dira. Edo-
zelan ere, Gabonak etxean 
ospatu gura dituztenen 
esku ere bagaude, enkar-
guz eramateko janaria 
prestatuko dugu-eta. Bes-
talde, Gabonen bueltan, 
enpresak bazkariak egiten 
dabiltza, eta horiendako 
ere menu bereziak eskain-
tzen ditugu.

gainera, bertan lo 
egiteko aukera dago...
Bai. Hotelerako ere eskain-
tza bereziak egingo ditu-
gu: afaldu eta lo egitea-
gatik prezio merkeagoak 
jarriko ditugu; izan ere, 
jendeak ez du autorik har-
tu gura halako egunetan, 
eta leku zoragarria da hau 
gaua pasatzeko.

Soran Etxeko jabea

“Gabonetako menu bereziak ditugu eta 
Urtezahar gauean kotilioia egongo da”

Soran Etxeko lantaldea, jauregiko jangeletako batean.

Montse Valerio

Santiago kalea 3 • 20530 LEINTZ GATZAGA • Tel.: 943 71 53 98 
info@soranetxea.com • www.soranetxea.com  

Gabonetan afari bereziak izango ditugu. 

Eta Urtezahar egunean, KOTILIOIA!  

Informa zaitez!

Soran Etxea
Hotela Jatetxea
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D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a

BERGARAKo 
cHEf 
onEnAREn 
BIlA

u
r
te

h err iteleb istag intzan

ANtOLAtZAILEAK: 

LAguNtZAILEAK:

GoIEnA tElEBIstA | 'BERGARA cHEf'
EguazTEna, abEnduak 16 | 22:00 

BERGARA cHEf 3. sAIoKo PARtE-HARtZAIlEAK:
• Fernando Carasatorre  eta Marisa Carasatorre
• Juan Manuel Agirrezabal 'Pepelu' eta Ana Maria Pascual

Publikoaren saria:  zein da sukaldean bikote onena?
bidali whatsapp-a 688 69 00 17 telefonora eta egin zure aukera: 
1. aukera: BergaraChef Fernando
2. aukera: BergaraChef Pepelu

• Lamitxoa arraindegia
• Bixain harategia
• Arantxa berdura denda

• Jon Andoni Olabarria "Budy"
• Sagarpe elkartea
• Maritxu Barrena
• Jose Mari Perez

  

azoka:
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xAbIEr urZELAI  |  arrasaTE

Hau da marka hau! Ohiko kirol 
taldeen partiduetatik harago, 
urtean Arrasaten ez dira kirol 
ikuskizun mordoa egoten, eta 
domekan bi hitzordu erakarga-
rriren artean aukeratu beharko 
dute herritarrek: Santamas Kro-
sa (12:30) eta Arrasateko ziklo
-krosa (eliteak, 13:00etan). Hori 
gutxi balitz, Bergaran ere ordu 
berean egingo dute Gorlako 
Mushing Txapelketa (ikus 27. 
orria), baina aurreko bi kasuak 
deigarriagoak dira, biak herri 
berean izango dira eta.   

Antolatzaileak jarri dira elka-
rrekin harremanetan, gertatu 
behar dena saihesten ahalegin-
tzeko, baina batzuek Euskadiko 
Federazioak ezarritako egutegi 
itxia dutelako eta besteek egun 
aproposagorik aurkitu ez dute-
lako, bere horretan utzi dituzte 
lasterketak. Pena da; izan ere, 
antolatzaileak eurak dira kaltetu 
handienak, musu-truk eta ilusio 
handiz egiten den lana dago-eta 
atzean. Eurak eta herritarrak, 
noski, bi kirol hitzordu horiekin 
gozatu beharrean bakarra auke-
ratu beharko dute eta. 

Ziklo-krosa, Markuleten 
"Aspaldiko proba berreskuratu 
gura izan dugu, eta lan handia 

eman badigu ere lasterketa ger-
tatzeak, pozik gaude lortutakoa-
rekin eta gogotsu domekako pro-
bara begira", adierazi zuen Iñigo 
Azkaratek, Dorletako Amako 
lehendakariak, aurkezpenean.

Markulete eta Ikutixo baserri 
inguruetan jokatuko dute ziklo
-krosa, eta bi zati izango ditu 
zirkuituak: "Arrasate aldera dau-
den zelaiak bizkorrak izango dira 
eta Ikutixo aldera daudenak gogo-
rragoak", jakinarazi zuen Zigor 
Urainek, eta gaineratu zuen loka-
tzik ez bada sortzen oztopo batzuk 
jarriko dituztela zirkuitua mote-
lagoa izan dadin. Arrasatekoa 
euskal zirkuituko hamabosgarren 
lasterketa izango da. 

Dorletako Amako bost ziklista
Debagoienetik ziklista kuadrilla 
polita etorriko da lasterketara; 
adibidez, Oñatiko Arrikrutz Koba-
ko ordezkariak. Baina, antolake-
ta lanetan jardunda, Dorletako 
Amak ere izango du lasterketan 
ordezkaritzarik, bost txirrindu-

lari izango dira-eta irteera pun-
tuan: Iñigo Aranburu, Andoni 
Azkarate, Asier Azkarate, Liher 
Unzueta (zalantzan) eta Zigor 
Urain dira ziklista horiek. "Bes-
talde, Iker Ezkibel eskoriatzarra 
gurean hazitakoa da eta orain 
gurekin ez egon arren lasterketan 
parte hartzera etorriko dela esan 
digu. Eta 23 urtez azpikoetan 
jardungo du". Antolatzaileek 
aurreikusten dute 150 ziklista 
inguru batuko direla etzi egingo 
duten hitzorduan: "Elite mailako 
hiru onenak ez dira egongo [Aitor 
Hernandez, Ismael Esteban eta 
Javier Ruiz de Larrinaga], Valen-
tzian Espainiako Kopa egongo 
delako jokoan, baina oso maila 
oneko ziklistak egongo dira".  

santamas Krosak, 38 urte
Kuadrillen Arteko Santamas Kro-
sak –Enrike Kabiketa memoria-
la– 38 urte beteko ditu domekan 
(12:30), ibilbide berriarekin: 
"Oraingoak 5,9 kilometro ditu, 
baina lehen baino itzuli bat gutxia-

go egingo dute korrikalariek". 
Antolatzaileen esanetan, lehengoa 
astun samar geratzen zen korri-
kalariendako, eta oraingoan zai-
lagoa izango da lasai doazenei 
itzuli bat jatea: "Batzuk irabaz-
teko asmoz irtengo dira, baina 
beste askorendako atletismo jai 
bat baino ez da. Eta lasai doaze-

nendako ez da gozoa ikustea azka-
rrago doazenek behin eta berriz 
zelan aurreratzen dituzten", azal-
du du Jose Ramos Petreñas anto-
latzaileak: "Hori horrela, uste 
dugu zirkuitu berriarekin laster-
keta erakargarriagoa izango dela".  

Iazko errekorra ontzera 
Iaz parte-hartzeari dagokionez 
espero ez zuten gorakada izan 
zuten –270 lagun izan ziren irtee-
ran–, eta domekarako zenbateko 
hori errepikatzea gura dute: "Iaz-
koak sorpresaz harrapatu gintuen, 
baina gurako genuke jende kopu-
ru berbera etortzea, edo gehiago, 
asko dira-eta korrika dabiltzan 
herritarrak. Gainera, ahalegina 
egin dugu korrikalari guztienda-
ko sariak lortzen". Urtero moduan, 
kuadrilla bakoitzeko lehen bost 
atleten denborak hartuko dira 
kontuan. 

Nagusien krosaren aurretik, 
11:00etatik 12:00etara gaztetxoen-
dako lasterketak izango dira pla-
zan bertan. 

santamas krosak eta ziklo-kros lasterketak bat egingo dute etzi arrasaten, ordu berean

Herritarrez gain, antolatzaileak eurak dira kaltetu handienak, euren lana dago-eta atzean

bietako bat aukeratu behar

ZIKLO-KROS 
ORDUTEGIA
10:00 kadeteak.
10:50 emakumezkoak eta juniorrak
12:00 Master kategoriakoak.
13:00 elite eta 23 urtez azpikoak.

Ziklista bat, lokatz artean.  |   goiEna

Korrikalariak plazara iristen.  |   goiEna Ziklo-kroseko antolatzaileak eta Udaleko ordezkariak aurkezpenean.  |   goiEna

Euskara irabazle, denok irabazle!

PArtE HArtZEKO:
SmS: KLUBA [Ereindajan] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA Ereindajan [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

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

Erein da Jan elkartearen eskutik: 

Bost saskiren zozketa
goiena Klubeko bazkide bazara, 
animatu eta parte hartu zozketan!
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Euskara irabazle, denok irabazle!

PArtE HArtZEKO:
SmS: KLUBA [Euskalselekzioa] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.eus WhatsApp: KLUBA Euskalselekzioa [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

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

Astore etxearen eskutik: 

Euskal Selekzioaren hiru ekipamendu 
ditugu zozketatzeko, umeentzako

8, 10 eta 12 urteko umeentzako ekipamenduak ditugu aukeran! 
goiena Klubeko bazkide bazara, animatu eta parte hartu zozketan!

Otsailaren 27ko eta 28ko aste-
buruan egingo dute Barege 
eta Luz Ardidenen Altitoy-Ter-
nua mendi eski lasterketa, 
eta dagoeneko zabalik dago 
izen-ematea. Betiko moduan, 
antolatzaileen helburua ibil-
bide ahalik eta erakargarri 
eta teknikoak eskaintzea izan-
go da. A ibilbiderako izen-e-
matea Grandecourse.com bitar-
tez egingo da. B ibilbiderako, 
berriz, Kirolprobak.com bidez.

Gipuzkoako Txapelketako 
senior mailan lehian dabiltzan 
Soraluce BKEren eta MUren 
arteko lehia izango da dome-
kan Agorrosinen (16:30, Labe-
garaieta). EBA mailan, berriz, 
MUk Valladolideko Uniber-
tsitatearen kontra jokatuko 
du, kanpoan (zapatua, 18:30). 
Eta Bigarren mailan Natra 
Oñatik Bilbon jokatuko du 
domekan (18:30), Berrio Otxoa-
ren kontra.  

Eskuz Binakako Txapelketan 
bikotea osatzen dute Juan Mar-
tinez de Irujok eta Beñat Rezus-
ta bergararrak, eta martitze-
nean lehen puntua eskuratu 
ostean, bihar, zapatua, joka-
tuko dute bigarren norgehia-
goka, Labriten. Hain zuzen, 
iazko txapeldunak izango 
dituzte aurrean, Bengoetxea 
VI.a eta Untoria: "Gogotsu 
etorriko dira, lehen partidua 
galdu ostean", esan du Irujok.

Martitzenean Beasainen egin 
zuten ziklo-kros lasterketan Gipuz-
koako txapelketa egon zen jokoan, 
eta bailarako bi ziklistak jantzi 
zuten txapela. Master 40 katego-
rian Zigor Urain arrasatearra 
izan zen gizonik azkarrena, eta 
Gipuzkoako txapelduna (Dorle-
tako Ama, Vibike). Eta kadete 
mailan Oñatiko Garazi Erostar-
be (Arrikrutz Kobak) sailkapenean 
laugarren izan zen, eta horrekin 
batera, gipuzkoar onena. 

garazi erostarbe eta Zigor 
urain, gipuzkoako 
txapeldunak

otsailean egingo duten 
altitoy ternuarako 
izen-ematea zabalik

Domekan Soraluce bke 
eta Muren arteko 
derbia, senior mailan

Martinez de irujok eta 
rezustak bihar jokatuko 
dute, iruñean

Erregional preferente mailan 
sailkapenean erdian dauden 
Bergara eta Aretxabaleta 
aurrez aurre izango dira bihar 
(domekan, Agorrosin, 15:30). 
Antzuola ligako bigarren garai-
penaren bila zelairatuko da 
bihar Estalan, Urkomendiren 
kontra (16:00etan). Eta, sail-
kapenean hirugarren postuan 
dagoen Mondrak, berriz, Usur-
bilen jokatuko du zapatu arra-
tsaldean (15:30). 

bergarak eta 
aretxabaletak derbia 
jokatuko dute domekan

aSt e b U R U kO  h i t z O R D U a k
fUtbOla

hirugarren MaiLa
Getxo-Aretxabaleta
zapatua. 17:00. getxo.

ohoreZko erregionaLa
Aloña Mendi-Ostadar
domeka. 16:30. azkoagain.

erregionaL PreFerentea
Usurbil-Mondra
zapatua. 15:30. usurbil.
Bergara-Aretxabaleta
domeka. 15:30. agorrosin.
Antzuola-Urkomendi
zapatua. 16:00. estala.

Lehen erregionaLa
Soraluze-Arizmendi
zapatua. 16:30. ezozia.
Aloña Mendi-Armagiñak
zapatua. 18:00. azkoagain.
Eibartarrak-Mondra
zapatua. 18:00. unbe.

ohoreZko gaZteak
Amaikak Bat-Aloña Mendi
zapatua. 17:30. deba.
Aretxabaleta-Bergara
domeka. 16:30. ibarra.
Mondra-Elgoibar
domeka. 12:00. Mojategi.

Lehen MaiLako gaZteak.
Arizmendi-Antzuola
domeka. 18:30. ibarra.
Bergara-Mondra
zapatua. 17:30. ipintza.
Aloña Mendi-Urki
zapatua. 15:45. azkoagain.

aRetO fUtbOla

euSkaL Liga
Eskoriatza-Muskiz
zapatua. 17:50. Manuel Muñoz.
Elorrioko-Aretxabaleta UDA
gaur. 20:00. elorrio.

giPuZkoako Liga
Iurre- Pizza Per Tutti Mondrate
gaur. 20:45. tolosa.

Senior neSkak
Eskoriatza-Legorreta
domeka. 12:00. Manuel Muñoz.

SaSkibalOia

eba
Universidad de Valladolid-MU
zapatuan. 18:30. valladolid.

bigarren MaiLa
Berrio Otxoa-Natra Oñati
domekan. 18:00. bilbao.

gaZteak, euSkaL Liga
MU-Fundacion 5+11
zapatua. 12:00. iturripe.

giPuZkoako tXaPeLketa
Soraluce BKE-MU
domekan. 16:30. labegaraieta.

hirugarren Senior MaiLa
Cafes Aitona-Aloña Mendi
zapatua. 20:00. donostia.

eSkUbalOia

euSkaDiko tXaPeLketa
Izarraitz Aloña-Siglo XX
zehaztu gabe.

Ford Mugarri-Urduliz
zapatua. 18:00. iturripe.

giPuZkoako tXaPeLketa
Leizaran-Bergara
domeka. 11:30. andoain.

PilOta

oñati
gaur, 19:15ean hasita:
aloña Mendi-arrasate (infantilak)
aloña Mendi-lapke (infantilak)

bergara
gaur. 19:30ean hasita:
bergara-su-berri (emakum. palan).
bergara-arrasate (kadeteak)

aretXabaLeta
zapatua. 17:30ean:
aretxabaleta-arrasate (alebinak).

atletiSmOa

SantaMaSetako kroSa
domekan. 12:30ean hasita, 
arrasaten.

ziklO-kROSa

arraSateko LaSterketa
domekan. 10:00etan hasita 
Markuleteko industria gunean.

mUShiNg-a

gorLako iii. MuShing tXa.
domekan. 10:00etan hasit 
bergaran.

atletak eta txakurrak batera, 
gorlako iii. txapelketan

xAbIEr urZELAI  |  bErgara

Gorlako Mushing Txapelketaren 
hirugarren edizioa egingo dute 
domekan Bergaran, eta atletek 
hainbat modalitate izango dituz-
te aukeran: txakurren laguntzaz 
patinekin lehiatzea, bizikletekin 
lehiatzea edo txakurren ondoan 
korrika egitea (txakur-krosa), 
hain zuzen ere.  

10:00etan hasiko da ikuskizu-
na, patinekin, eta 5,1 kilometro-
tako zirkuitua osatu beharko 
dute. Jarraian irtengo dira bike-
yoring modalitatekoak, distantzia 
bera osatzeko, eta 11:30ean egin-
go dute txakur-krosa, 7,4 kilome-
troko zirkuituan: "Txakur-krosean 
ez dira denak batera irtengo. 
Bosnaka emango dugu irteera, 
bestela, hasierako metroetan ara-
zoak sor daitezke; halakoetan, 
txakur guztiak batera irteten 
badira estresatu egiten dira, eta 
erraza da euren artean trabatzea. 
Atleta bakoitzak denbora neur-

tzeko txip bat eramango du, horre-
gatik erabaki dugu irteera talde 
txikietan egitea", azaldu du anto-
latzaile lanetan dabilen Maribi 
Berraondok.

Pol-Pol taldeko ordezkariak
Txapelketa antolatzen jarduteaz 
batera, taldeko hainbat ordezka-

ri lehian ibiliko dira domekan: 
Fernando Cobosek eta Iñigo Etxa-
nizek txakur-krosean hartuko 
dute parte, eta Imanol Cidek bike-
yoring-ean: "Horrekin batera, sari 
banaketa egin aurretik gazte-
txoendako zirkuitu txiki bat ere 
jarriko dugu, kirol honetara ger-
turatzen joan daitezen".

antolatzaileek 70-80 parte-hartzaile espero dituzte 
domekarako; haurrendako zirkuitua ere prestatu dute 

Atletak eta txakurrak, aurreko edizio bateko lehenengo metrotan.  |   goiEna

MusHInG

ZIKlo -KRoss futBolA MEnDIA EsKuBAloIA PIlotA
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Martxan da bergarako amodiozko 
gutunen lehiaketaren 24. edizioa  

m.t.  |  dEbagoiEna

Antolatzaileen esanetan, "boro-
bila" izan da Durangoko Azo-
karen 50. edizioa, sortzaileen 
eskaintza aldetik ugaria", 
"ekoizpenean aberatsa" eta 
"mamitsua gogoeta arloan". 
Astelehenean egin zuten balo-
razio prentsaurrekoa, eta, 
egun baten faltan, azaldu zuten 
120.000 bisita izan direla Lan-
dako gunean.

Besteak beste, aurtengo 
nobedadea izan diren 75 bolun-
tarioen lana goraipatu zuten 
prentsaurrekoan.

Nabarmendu dute aurten-
go edizioko 250 ekitaldiko 
eskaintzari esker "egitarau oso 
bati begira" etorri dela bisitaria.

Azoka telebista
Aurten, beste urte batez, Azoka 
TB egin dute, eta Landakogu-
nean egon den platotik zuzenean 
ekoiztutako tarteak gehitu dira. 
Horrek azokari "bizitasuna" 
eman diola nabarmendu dute 
Gerediaga elkarteko antolatzai-
leek, eta aurrerantzean elkar-
lanean jarraitzeko asmoa era-
kutsi dute. Goiena (Tokikom), 
EiTB, Hamaika TB, Kanaldude 
eta Berria aritu dira lan horre-
tan. Aurten gazteei zuzenduta-

ko saioek izan duten erantzuna 
azpimarratu dute: bai bideokli-
pak eta musikarien elkarrizke-
tak eta youtuber gazteekin egin-
dako saioa. 

Mende erdi
Aurtengo edizioaz harago, bai-
na, Azokaren mende erdi hone-
tako ibilbidea ere modu positi-
boan baloratu zuten: "Gutxitan 
izan dugu haizea alde, baina 50 
urteotan bide arrakastatsua egin 
dugu". Azoka euskal kultura-
rentzat "estrategikoa" dela nabar-
mendu dute. "Hobetzen jarraitzea 
da gure nahia, asmoa, konpro-

misoa", nabarmendu du Gere-
diaga elkarteko Nerea Mujikak.

Etorkizunera begira
Mujikak nabarmendu zuen azo-
karen helburuak betikoa izaten 
jarraitzen duela, "euskal kultu-
ra geroratzea". Horren harira, 
hurrengo edizioak "jauzi bat 
izan behar du transmisioan", 
haren hitzetan. "Belaunaldi 
berrietako euskaldunak zaleta-
sunaren, sorkuntzaren eta era-
giletzaren ardatzean ipintzea" 
da asmoa: "Zale berriak, sor-
tzaile berriak eta eragile berriak 
behar ditugu".

Azken urteotan bezalaxe, aurten 
ere Amodiozko Gutunen Lehia-
keta antolatu du Jardun euskara 
elkarteak. Aurtengoan, amodioz-
ko gutunen XXIV. edizioa ospa-
tuko da. Gutunak aurkezteko 
epea zabalik dago dagoeneko. 
Animatu, sari ederrak daude eta!

oinarriak
Lehiaketara 2001. urtean edo lehe-
nago jaiotakoak aurkeztu daitez-
ke. Lanek jatorrizkoak, argitara-
gabeak eta euskaraz idatzitakoak 
izan behar dute, gutun forman 
eta DIN A-4 orrietan (eskuz edo 
ordenagailuz idatzita). Gutun 
bakoitzak gehienez bi orriko luze-
ra izan dezake.

Lanen bat aurkeztu nahi dute-
nek posta arruntez edo posta 
elektronikoz egin ahal izango 
dute. Posta arruntez bidaltzeko, 

egilearen izen-abizenak, adina, 
telefonoa eta helbidea kartazal 
txiki batean sartu behar dira, 
ondoren kartazal txiki hori eta 
gutuna kartazal handiago batean 
sartu eta Jardunen bulegora bida-
li. Posta elektronikoz bidaltzeko, 
gutuna fitxategi batean bidali 
beharko da, Gutuna izenarekin, 
eta egilearen datuak, Egilea ize-
neko beste fitxategi batean.

sariak
Lehiaketako irabazle nagusiak 
500 euroko saria jasoko du, eta 
bigarrenak, 250 eurokoa. Berga-
rar onenarendako saria ere izan-
go da, 150 eurokoa, baita 26 urtez 
azpiko onenarendako ere, ira-
kurle gazteek emandako saria, 
hain zuzen; azken hori ere 150 
eurokoa da. Sari banaketa eki-
taldia otsailaren 13an izango da 
Bergarako Irizar jauregian, eguer-
diko hamabietan.

"borobila" izan da Durangoko azokaren 
aurtengo edizioa, antolatzaileen esanetan
Hurrengo urterako gazteenganako transmisioa lantzea jarri dute helburu

Landako gunea, zapatuan.  |   oiHana ELorTza

lAnAK noRA BIDAlI

Amodiozko gutunen xxIV. Lehiaketa

Jardun Elkartea, Errotalde Jauregia z/g

20570 bergara - gipuzkoa

posTa arrunTEz

amodiozkogutunak@gmail.com
E-posTaz

o M u n i tat e a  g o i e n a  
j a r d u n  e u s k a r a  e l k a r t e ak

JON bErEZIbAr  |  arrasaTE

Kontua da ekitea, #hautua. Ber-
din da garen ala ez, garen eus-
kaldun ala zer, "izateko modua 
dela #praktika", alegia, "egiten 
badugu bagara eta ez badugu 
egiten ez gara". Lorea Agirrek 
esandakoak bil lezake saio sorta 
osoa. #Eskubideak eginbehar 
bilakatzen dira Joseba Sarrio-
nandiaren esaldietan: "gure esku 
ez dagoelako", hain zuzen, dugu 
#obligazioa, "dago gure esku". 

Dena da politikoa 
"Eraiki dezagun", dio Agirrek, 
kulturarekin mundu hobea egin 
daitekeelako, #KapitalLinguis-
tikoa non den azalduz eta eus-
kara borroka sozialetara lotuaz, 
"kultura besteari leku egitea" 
delako. Aurrerantzean, euska-
razkoa beste hainbat hizkuntza-

ren arteko aukeretako bat izango 
dela dio Kike Amonarrizek eta 
horri eusten gizarte aktibo eta 
sortzailea baizik ez ei da egongo, 
ezer egotekotan. Euskal gizarte 
aktiboa, sortzailea eta elkarren 
#errekonozimendua egiten dakie-
na, Larraitz Ariznabarreta ira-
kasleak aitortzen duenez. Argi 
baitio Sarrionandiak: "ez aber-
tzaleena, ez autoritate politikoe-
na", "euskararen erabilera, batez 
ere, komunitate horren #ardura 
da".  Eta ardura politikoa da, "ze, 
politikaren bahitzaileek sinesta-
razi digutenaren kontra, dena da 
#politikoa". 

Konfiantza 
Politikarien mahai-inguruan, 
Juan Jose Ibarretxek, Xabier 
Zubizarretak eta Jesus Egigure-
nek elkarrizketarako lehen urra-

tsa #konfiantza dela, bat datoz.  
Akordioetan, demokratikoak ala 
kontsentsuzkoak behar duen da 
eztabaida. Horren erantzuna badu 
Lorea Agirrek: "subalternitatetik 
hegemoniarako jauzian, kontsen-
tsua desiragarria da, baina ez 
ezinbestekoa".

Eraldaketa
"Zer egin behar dugu?" galderari 
erantzuna #ProzesuSoziala da 
Agirrerentzat eta "zelan" galde-
rari, erakarriz, dio Amonarrizek.  
Gizarteko minoria baina aktibo 
eta langilea mugitu duena hiz-
kuntzarekiko #maitasuna" izan 
dela dio Amonarrizek. Hori da 
motiboa, ekiteko #arrazoia.

egin arte (ez gara izango)

e U S k a l  k U lt U R a R e N  t R a N S m i S i Oa

hitZaLDi oSoa ikuSteko: 
Goiena telebista | Eguena, abenduak 17, 22:00.

Ezkerretik eskumara eta goitik behera: Jesus Egiguren, Jon Sarasua, Juan 
Jose Ibarretxe, Joseba Sarrionandia, Kike Amonarriz, Larraitz Ariznabarreta, 
Lorea Agirre, Xabier Zubizarreta eta Xabier Irujo.  |   argazkiak: goiEna

Euskal Kulturgintzaren transmisioaren Aditu tituluko gogoeta eta eztabaida-saioak egin ditu 
mondragon unibertsitateak. Hauxe da saioetako baten laburpena.

telebistako saioaren babeslea
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Lewis Carroll-en obrarik 
ezagunena eta munduko 

literaturako ospetsunetarikoa, 
Alizia herrialde miresgarrian, 

edizio berritu eguneratuan 
aurkezten da, jatorrizko 

idazlanaren lehen argitalpenaren 
150. urteurrena ospatzeko.

www.pamiela.com

A. A. / m. b. i

Jon Zubiaga arrasatearra eta 
Olatz Pagaldai eskoriatzarra dira 
Eidabe Ekimenaren lan berria-
ren protagonistak. Lehen Hez-
kuntzako azken urteetan dagoen 
Odei izeneko neskatoaren azalean 
sartu da Pagaldai; abenturazale 
amorratua da, eta super-heroi 
izatearekin amesten du. Lur 
mutikoak, berriz, bere lagunek 

ez moduan, ez du futbolean joka-
tzea gustuko; aukeran, nahiago 
du ipuinak kontatu eta musika-
rekin gozatu. 

7 eta 12 urte bitarteko haurrei 
zuzendutako lana da. Estereoti-
po sexistetatik eta generoaren 
etiketa guztietatik ihes egiteko 
beharra duten bi gazteren bizi-
penak kontatzen dituzte esketx 
laburren bitartez. "Modu josta-

garrian kontatuta daude; ez da 
antzezlan moralista. Komedia 
da eta kantuak eta dantzak ere 
batzen ditu. Beste pertsonaia 
batzuk ere badaude, eta txotxon-
giloen bitartez irudikatzen ditu-
gu horiek", diote aktoreek.

Etzi, oñatiko Gaztelekuan 
Azaroaren 21ean estreinatu zuten, 
Bilbon, eta etzi, domeka, Oñatin 
ikusteko aukera izango da, 
12:30ean hasita. Sarrerak leiha-
tilan eskura daitezke egunean 
bertan, bi eurotan. 

Parekidetasunean hezteko 'Futbolariak eta 
printzesak' haurrentzako antzezlana oñatin

Plazara nator ostera nire azken 
liburuaren aurkezpenarekin. 
Club Náutico Vitoria. 1963-2013 
izenburuarekin argitaratu dut. 
Elkartearen mende erdiko ibil-
bidearen nondik norako garran-
tzitsuenak islatzen ditut; hain 
zuzen ere, nazio eta nazioarte-
ko testuinguruan Kluba erre-
ferente bilakatu dutenak.

CNVren sortzaileetarikoa 
izan nintzen, eta lehendakari 
ohia ere bai; beraz, Kluba barru-
tik ongi ezagutzen dudalako 
eskatu zidaten haren historia 
idaztea. Argazkiz ongi apain-

dutako 120 orrialdetan zehar, 
Arabari eta, oro har, Euskal 
Herriari Europako eta Mundu-
ko txapeldunak eman dizkion 
kirol elkartearen deskribapen 
historikoa da.

CNVk lotura handia izan 
du Debagoienarekin, ehunka 
lagun izan dira –eta gaur egun 
ere badira– bertako bazkideak. 
Eguaztenean aurkeztu nuen 
jendaurrean liburua Euskadiko 
Bela Federazioko hainbat ordez-
karirekin, Gasteizko Vital Kutxa 
Fundazioaren areto nagusian. 
Eskuratu gura duenak Kluba-
ren egoitzan (Uribarri Ganboan) 
izango du 20 eurotan.

gasteizko klub nautikoaren 
historia, liburu batean jasota 

A. ArANburuZAbALA  |  arrasaTE

Ikusmin handia sortu du Arce 
Galiziako raperoak gaur Arrasa-
ten egingo duen emanaldiak; 
horren erakusle da astean agor-
tu direla sarrera guztiak. 

Udalarekin elkarlanean, Foru 
Aldundiaren Gaztemaniak eki-
menaren barruan antolatutako 
kontzertua da. Musikari ezagu-
naren aurretik, Ni Naiz Hip-Hop 
taldea izango da taularen gainean. 

Azkenarekin markak hausten 
2008. urtean ekin zion Arcek 
bere ibilbideari; harrezkero sei 
dira argitaratu dituen lanak, 
eta asko bereganatu dituen jarrai-
tzaileak. 

Aurten kaleratu duen Luciffer 
lanarekin markak hautsi ditu. 
Adituen esanetan, haren diskorik 
osoena da alderdi askotatik begi-
ratuta. Askotariko gaiak jorratzen 
ditu eta nabarmentzekoak dira 
orain arte egin duenetik aldentzen 
diren zati instrumentalak. Musi-
kazaleen gustukoa izan dela era-
kusten du abestietako batzuek 
lau milioi bisitatik gora izan dute-
la Interneten. Itunes-en eta Spo-
tify-n entzun daitezke lana osatzen 
duten hamalau kantuak. Kantu 

berriekin eta zaharrekin osatu-
tako zerrenda dakar gaur Arcek, 
lepo beteta egongo den antzokiko 
hall-era. 

Zumarragako teloneroak 
Gaztemaniak ekimenak ohi duen 
moduan, euskal talde batek zabal-

duko du kontzertua. Agresion 
Verbal, Artilleria Pesada eta 
Throw rap taldeek osatzen dute 
gonbidatu duten Ni Naiz Hip-Hop 
crew-a. Zuzeneko indartsua eta 
ikusgarria dute. Zazpi lagun igo-
ko dira oholtzaren gainera –bost 
MC eta 2 DJ–.

amaia antzokiko 'hall'-a txiki geratu da arce 
raperoaren Debagoieneko zaleak hartzeko
galiziako rapa eta Euskal Herriko hip-hopa gaur, egubakoitza, 20:00tan 

Arce raperoak Luciffer diskoa aurkeztuko du Arrasaten.  |  arrasaTEko udaLa

A. A.  |  oñaTi

Ska doinuak ditu oinarri  Ara-
bako Errioxako En Tol Sar-
mientok taldeak, argitaratu 
berri duen Beldurrik ez diskoa 
rockeroagoa bada ere. Euskaraz 
kantatutako zazpi kantuak aur-
keztuko ditu bihar Oñatin. 

Ze Esatek! rock, reggae eta 
ska taldea ere labetik atera 

berri duen bosgarrena –Inoiz 
egin dugun diskorik onena– aur-
keztera dator. Herriko Ixilik 
taldeak zabalduko du emanaldia. 

Klubekoentzako zozketa 
Egunean leihatilan salduko 
dituzte bost eurotan. Bestalde, 
Goiena Klubak bazkideentzako 
sarrerak zozkatuko ditu.

etS, Ze esatek! eta ixilik taldeen kontzertua 
hurrengo zapatuan oñatiko gaztelekuan

o M u n i tat e a  g o i e n a   | 
 j.  M. velez de Mendizabal |  a r r a s at ek

J. b. / A. A. |  arrasaTE

Debagoienean ere badago bonuen 
abantailekin gozatzeko aukera. 
Erosketarako txartelak Bergara-
ko eta Arrasateko Elkar liburu
-dendetan eta Oñatiko Haritza 
liburu-dendan eta Altuna estan-
koan eskura daitezke hogei euro-
tan, eta 30 euroko erosketa egin 
ahal izango da horiekin. 

Ikuskizunetarako, berriz, 
Amaia antzokian salduko dituzte 
25 eurotan, eta horren truke onu-
radunak nahi dituen sarrerak 

erosi ahal izango ditu, 40 euroko 
baliora iritsi arte.

Amaian eskaintza berezia 
Arrasateko Udalak 250 bonu jarri 
ditu salgai Amaia antzokiko leiha-
tilan. Gipuzkoako Diputazioak 
kaleratutako bonuari bost euroko 
deskontua gehituko dio Udalak 
prestatu dituen lau sortetako bat 
aukeratuz gero.

Antzerkiarekin lotutakoa da 
lehenengoa: Zergatik Jamil; 
Heroiak; Etxekoak eta Florido 

Pensil (neskak) lanak ikusteko 
aukera ematen du txartelak. Musi-
kala da, berriz, bigarrena: Jabier 
Muguruzaren eta Ken Zazpiren 
kontzertuak eta Albert Plak, Fer-
min Muguruzak eta Raul Fernan-
dezek egindako Guerra musikalak 
osatzen dute honako hau. Publi-
ko familiarrarentzako da, ostera, 
hirugarrena: Pintto, Pintto; Bar-
bantxo; Amour eta Pinocchio 
antzezlanak; Aureo dantza ikus-
kizuna eta Ken Zazpiren kontzer-
tua jasotzen ditu. Azkenak, berriz, 

denetik apurtxo bat badu: Aureo 
dantza saioa; Golden Apple Quar-
tet taldearen Mundo Intrépido 
ikuskizuna, Jabier Muguruzaren 
kontzertua eta Heroiak lana. 

Iraungitze-datarekin 
Apirilaren 15era arte izango dira 
bonuak erabilgarri, eta erositako 
saltoki eta antzokietan bakarrik 
erabil daitezke.

10.000 txartel erosketatarako eta 7.000 askotariko ikuskizunetan erabiltzeko

Mendieta, Ubarretxena, Alberdi eta Garai eguazteneko aurkezpenean.  |   j. b.

aldundiaren bonuak kultura 
merkeago kontsumitzeko
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1. etXebiZitZak

101. SaLDu
bergara.  65 metro koadroko 
etxebizitza salgai arruriaga 
kalean. hiru logela, sukaldea, 
egongela eta komuna. interesa-
tua egonez gero deitu ezazu 
telefono zenbaki honetara: 943 
76 93 85 

 
103. errentan eMan

aramaio.  70 metro koadroko 
etxebizitza ematen da errentan. 
bi logelakoa. jantzita. nteresa-
tua egonez gero deitu ezazu 
telefono zenbaki honetara:656 
73 13 21 

arrasate.  hilean 530 euroga-
tik, guztiz jantzitako apartamen-
tua ematen da errentan bizkaia 
etorbidea 2an. pertsona bat edo 
birendako egokia. nteresatua 
egonez gero deitu ezazu telefo-
no zenbaki honetara:636 68 
28 26 

bergara.  etxebizitza ema-
t e n  d a  e r r e n t a n .  n a h i k o 
berria. eguzkitsua. bi logela-
koa. nteresatua egonez gero 
deitu ezazu telefono zenbaki 
honetara:626 25 75 95 

eskoriatza.  eduardo gorosarri 
enparantzan etxebizitza ematen 
da errentan. guztiz jantzia. nte-
resatua egonez gero deitu ezazu 
telefono zenbaki honetara:605 
77 51 65 

 
104. errentan hartu

apartamentu bila aretxa-
baletan.  bikote euskaldun 
a re t xa ba l e ta r  ba t  g a ra  e ta 
apartamentu edo etxebizitza 
txiki baten bila gabiltza. nte-
resa t u a  e g o n ez  g e ro  d e i t u 
ezazu telefono zenbaki hone-
tara:638 72 53 88 

arrasate.  hiru logelako etxe-
bizitza behar dut errentan, ahal 
bada erdigunean. hilean 450-
500 euro ordain ditzaket. nte-
resatua egonez gero deitu ezazu 
telefono zenbaki honetara:618 
87 50 97 

arrasate.  logela bateko apar-
tamentu baten bila nabil. erdi-
gunean. 400 euro ordaintzeko 
gertu. nteresatua egonez gero 
deitu ezazu telefono zenbaki 
honetara:610 99 42 03 

bergara.  bikote batek etxebi-
zitza behar du errentan. terraza 
badauka, hobeto. nteresatua 
egonez gero deitu ezazu telefo-
no zenbaki honetara: 659 77 01 
46 (alberto) 

bergara.  erretiratu bikote 
batek etxebizitza behar du erren-
tan, elbarriendako egokitutako 
bainugelarekin eta igogailuare-
kin. nteresatua egonez gero 
deitu ezazu telefono zenbaki 
honetara: 632 77 35 38 

 

2. garaJeak

201. SaLDu
bergara.  garaje itxia salgai 
bolun. 24.000 euro. ntere-
satua egonez gero deitu eza-
zu telefono zenbaki honetara: 
943 76 93 85 

 
204. errentan hartu

arrasate.  polo garaia inguruan 
garaje bila nabil,  furgoneta 
batentzako. nteresatua egonez 
gero deitu ezazu telefono zen-
baki honetara:610 88 85 03 

 

4. Lana

401. eSkaintZak
Lagun egiteko pertsona 
bila.  amari lagun egiteko, per-
t s o n a  b a te n  b i l a  g a b i l t z a ; 

11:00etatik 15:00etara. ntere-
satua egonez gero deitu ezazu 
telefono zenbaki honetara:657 
77 34 19 

 
402. eSkaerak

arrasate edo aretxabaleta.  
egunez, orduka zain asteburue-
tan lan egingo nuke, nagusiei 
kalera laguntzen, garbiketak 
egiten, sukalde laguntzaile edo-
ta etxeko lanak egiten. nteresa-
tua egonez gero deitu ezazu 
t e l e f o n o  z e n b a k i  h o n e t a -
ra:63484 41 94 

arrasate, aretxabaleta edo 
bergara.  emakumea gertu 
goizetan lan egiteko: nagusiak 
zaindu edo kalera laguntzen, 
etxeko lanak egiten, lisatzen 
edota aldi baterako zaintza lanak 
egiten. autoa daukat. interesa-
tua egonez gero deitu ezazu 
telefono zenbaki honetara: 678 
39 38 13 

arrasate, bergara eta oña-
ti.  gizonezko erizain laguntzai-
lea gertu nagusiak zaintzeko. 
san juan de diosen eta aita 
Mennin lan egindakoa. intere-
satua egonez gero deitu ezazu 
telefono zenbaki hauetara: 639 
66 57 88  edo 943 78 62 19 

arrasate.  48 urteko emakume 
euskalduna, etxez etxeko zerbi-
tzuko laguntzailea eta arlo horre-
tan esperientziaduna, orduka 
nagusiei  laguntzeko prest. 
interesatua egonez gero deitu 
ezazu telefono zenbaki honeta-
ra: 605 71 50 14 (Maribel) 

arrasate.  neska euskalduna 
gertu garbiketak egiteko edo 
nagusiak zaintzeko. interesatua 
egonez gero deitu ezazu telefo-
no zenbaki honetara: 648 60 
81 65 (amaia) 

a r r a s a t e .   n e s k a  g a z t e a 
umeak zaintzeko gertu. inte-
resa t u a  e g o n ez  g e ro  d e i t u 
ezazu telefono zenbaki hone-
tara: 622 77 19 30 

Debagoiena.  57 urteko ema-
kumea lanerako gertu. esperien-
tzia dut umeak zaintzen, enpre-
sak eta etxeak garbitzen, nagu-
siei laguntzen edota tailerrean. 
interesatua egonez gero deitu 
ezazu telefono zenbaki haueta-
ra: 647 10 58 72  edo 943 79 
96 25 

Debagoiena.  bikote bat gara 
eta nagusiak zaintzen, etxe zein 
elkarteak garbitzen eta baserri-
ko lanak egiten jarduteko gertu 
gaude. biok edo banaka. intere-
satua egonez gero deitu ezazu 
telefono zenbaki honetara: 688 
68 23 98 

Debagoiena.  emakume eus-
kalduna gertu umeak zaintzeko. 
interesatua egonez gero deitu 
ezazu telefono zenbaki honeta-
ra: 674 97 50 52 

Debagoiena.  emakumea ger-
tu nagusi edo umeak zaintzeko, 
arropa dendan lan egiteko, lan-
tegian, edota taberna eta atariak 
garbitzeko. interesatua egonez 
gero deitu ezazu telefono zen-
baki honetara: 617 63 39 57 

Debagoiena.  esperientzia eta 
erreferentzia onak dituen muti-
la nagusiak zaintzeko gertu. 
etxeko lanak egiten eta bertako 
jana prestatzen ondo moldatzen 
naiz. autoa daukat. interesatua 
egonez gero deitu ezazu telefo-
no zenbaki honetara: 662 43 
08 54 

Debagoiena.  esperientziadun 
neska nagusiak etxean bertan 
bizi izaten zaintzeko gertu. eri-
zain ikasketak ditut eta aurreko 
lanetako erreferentziak aurkez 
ditzaket. interesatua egonez 
gero deitu ezazu telefono zen-
baki honetara: 631 06 20 22 

Debagoiena.  garbiketa lane-
tan, margotzen, eraikuntzan zein 
konponketa lanetan arituko 

nintzateke. interesatua egonez 
gero deitu ezazu telefono zen-
baki honetara: 631 64 17 08 

Debagoiena.  gertu nago gar-
biketa lanetan jarduteko: etxe, 
atari, lantegi eta abarrak. ema-
kume nagusiak zaintzezko ere 
bai. banaketa lanak ere egingo 
nituzke. autoa daukat. interesa-
tua egonez gero deitu ezazu 
telefono zenbaki honetara: 632 
77 35 38  edo 645 72 92 87 

Debagoiena.  Mutila gertu 
etxean bertan bizi izaten lan 
egiteko. hiru urteko esperientzia 
daukat eta agiriak aurkez ditza-
ket. interesatua egonez gero 
deitu ezazu telefono zenbaki 
honetara: 678 25 95 46 

Debagoiena.  Mutila gertu 
nagusiak zaintzeko eta gar-
biketa lanak egiteko. autoa 
d a u k a t .  e t xe a n  b e r ta n  b i z i 
izaten edo bestela. interesa-
tua egonez gero deitu ezazu 
telefono zenbaki  honetara: 
647 01 74 66 (Cristino) 

Debagoiena.  nagusiak edo 
u m e a k  z a i n d u k o  n i t u z k e , 
e t xe a n  b e r t a n  b i z i  i z a t e n . 
interesatua egonez gero dei-
t u  e z a z u  te l e f o n o  z e n b a k i 
honetara: 664 27 43 72 

Debagoiena.  nagusiak eta 
umeak zaintzen, etxeko lanak 
egiten edo enpresak garbi-
tzen lan egingo nuke. intere-
s a t u a  e g o n e z  g e r o  d e i t u 
ezazu telefono zenbaki hone-
tara: 685 77 66 21 

Debagoiena.  nagusiak zain-
tzen eta garbiketak egiten espe-
rientzia handia duen emakumea, 
etxeko langile moduan aritzeko 
gertu: nagusi eta umeak zaindu 
edota garbiketak egiten. aurreko 
lanetako erreferentziak aurkez 

ditzaket. interesatua egonez 
gero deitu ezazu telefono zen-
baki honetara: 632 87 22 46 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua gertu nagusi eta umeak 
zaintzeko, garbiketak egiteko 
edo gauak ospitalean egiteko. 
orduka edo jardun osoz. intere-
satua egonez gero deitu ezazu 
telefono zenbaki honetara: 652 
58 41 99 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua gertu orduka nagusiak edo 
umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. interesatua egonez gero 
deitu ezazu telefono zenbaki 
honetara: 682 60 89 80 

Debagoiena.  neska ardura-
tsua gertu orduka nagusiak 
zaintzeko edo garbiketak egite-
ko. interesatua egonez gero 
deitu ezazu telefono zenbaki 
honetara: 630 85 48 45 

Debagoiena.  neska gertu 
arratsaldez edo asteburuetan 
nagusiak zaintzeko. telefonoa: 
interesatua egonez gero deitu 
ezazu telefono zenbaki honeta-
ra: 622 24 86 64 

Debagoiena.  neska gertu 
etxean nagusiak zaindu edota 
ospitalean gauak pasatzeko. 
geriatria tituluduna naiz. autoa 
daukat. interesatua egonez gero 
deitu ezazu telefono zenbaki 
honetara: 600 00 51 60 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. interesatua egonez 
gero deitu ezazu telefono zen-
baki honetara: 602 57 32 75 

Debagoiena.  neska gertu 
nagusiak zaintzeko. etxean ber-
tan bizi izaten edo bestela. 626 
44 46 49 

Debagoiena.  neska gertu ume 
zein nagusiak zaintzeko eta etxe-
ko lanak egiteko. etxean bertan 
bizi izaten edo bestela. bergaran 
bizi naiz. interesatua egonez 
gero deitu ezazu telefono zen-
baki honetara: 632 46 17 94 

D e b a g o i e n a .   p e r t s o n a 
nagusiak zaintzen eskarmen-
tua duen emakumea pertsona 
nagusiak zaintzeko edo etxe-
ko lanak egiteko prest. aurre-
t i k  l a n  e g i n d a k o  f a m i l i e n 
erreferentziak aurkez ditza-
ket. ordutegi aldetik inongo 
a ra zo r i k  g a b e .  i n te resa t u a 
egonez gero deitu ezazu tele-
fono zenbaki honetara: 600 
30 24 68 

Debagoiena.  pertsona nagu-
sien zaintzan ikasketak dauzkan 
emakumea, pertsona nagusiak 
eta umeak zaintzeko edo etxeko 
garbiketa lanak egiteko prest. 
orduka edo etxean bertan bizi-
tzen lan egiteko aukera. intere-
satua egonez gero deitu ezazu 
telefono zenbaki honetara: 634 
92 31 33 

emakume euskalduna.  ema-
kume euskalduna eskaintzen da 
garbiketak egiteko. elkarteak, 
tabernak, atariak eta abar. etxe 
partikularretan janaria presta-
tzeko gertu denborarik ez duten 
pertsonei. sukaldaria izan naiz 
urte askotan. autoa eta gidabai-
mena ditut. 690 86 46 80 

haurrak zaindu.  Magisteritza 
ikasten dabilen 25 urteko neska 
euskalduna haurrak zaintzeko 
prest, bergaran, arrasaten edo 
aretxabaletan. esperientzia 
handikoa. interesatua egonez 
gero deitu ezazu telefono zen-
baki honetara: 680 17 33 61 

ile-apaintzailea.  esperien-
tziadun ile-apaintzaile eta este-
tizista lanerako prest, debagoie-
nean. interesatua egonez gero 
deitu ezazu telefono zenbaki 
honetara: 605 72 64 43 

Lana.  zerbitzari moduan lan 
egingo nuke. hiru urteko espe-
rientzia dut. ume edo nagusiak 
ere zainduko nituzke eta baita 
atariak garbitu edo tabernako 
sukaldean aritu ere. gozoki eta 
erropa dendan ere bai. eskerrik 
asko. interesatua egonez gero 
deitu ezazu telefono zenbaki 
honetara: 676 44 85 58 

neska esperientzaduna 
haurrak zaintzeko prest.  
neska euskalduna, majisteritza 
ikaslea eta aisialdian lan egin-
dakoa, prest umeak zaintzeko 
bergaran. 16:30etik aurrera. 
interesatua egonez gero deitu 
ezazu telefono zenbaki honeta-
ra: 637 36 35 59 

oñati.  ikasturtean zehar arra-
tsaldez haurrak zaintzeko prest 
nagoen neska bat naiz. Magis-
teritza ikasten ari eta haurrekin 
esperientziaduna ere banaiz. 
interesatua egonez gero deitu 
ezazu telefono zenbaki honeta-
ra: 664 65 12 15 

 
403. beSteLakoak

eskoriatzan umeak zain-
t z e ko .   b i  u m e  i k a s t o l a r a 
eramateko eta eguerdietan 
zaintzeko emakume bat behar 
dugu. lau egun astean. Wha-
t s a p p - a  e r a b i l i  d e z a k e z u . 
interesatua egonez gero dei-
t u  e z a z u  t e l e f o n o  z e n b a k i 
honetara: 636 65 25 70 

 

5. irakaSkuntZa

501. JaSo
bergara.  goi mailako moduluan 
eskola partikularrak emango 
dizkidan pertsona baten bila 
nabil. 943 76 03 75 

ingelesa.  ingeles eskolak 
jasoko nituzke bergaran. 646 
36 68 02 

502. eMan
bergara.  kimikan lizentziatua 
naiz. Kimika, fisika eta matema-
tika eskola partikularrak ematen 
ditut. batxilergo eta dbh maila-
tan. interesatua egonez gero 
deitu ezazu telefono zenbaki 
honetara: 669 51 08 46 

 

7. aniMaLiak

703. eMan
txakurkumea.  txakurkumea 
ematen da opari. emea. beltza 
da. bere ama arrasateko rita da. 
interesatua egonez gero deitu 
ezazu telefono zenbaki honeta-
ra: 676 70 84 38 (jabi) 

 
704. beSteLakoak

txakurra uzteko toki bat.  
ehiza txakur bat uzteko leku 
baten bila nago. bergara ingu-
ruan nahiko nuke. ez dut leku 
a s ko r i k  b e h a r.  i n te resa t u a 
egonez gero deitu ezazu tele-
fono zenbaki honetara: 634 
82 25 04 

 

8. Denetarik

801. SaLDu
ohe artikulatua.  ospitaletan 
erabiltzen direnen moduko ohe 
artikulatua salgai. Mugimendu 
aukera guztiekin. elektrikoa. 
interesatua egonez gero deitu 
ezazu telefono zenbaki haueta-
ra: 699 64 29 84  edo 945 44 
51 83 

 
802. eroSi

borda.  borda erosiko nuke ber-
gara inguruan. iristeko bide 
egokiarekin eta ura badago, 
hobeto. interesatua egonez gero 
deitu ezazu telefono zenbaki 
honetara: 646 36 68 02 

Paseorako bizikleta.  paseo-
rako bizikleta erosiko nuke. 653 
70 84 09 

trialerako bizikleta.  erabili-
tako trialerako bizikleta erosiko 
nuke. 657 73 30 00 

umea eramateko motxila.  
umea eramateko bigarren esku-
ko motxila ergonomikoa erosiko 
nuke. 635 20 18 56 

 
804. hartu

bizikletak.  botatzeko dagoen 
edo erabiltzen ez duzun bizikle-
ta baduzu, nik jasoko nuke. 
b e r d i n  d a  z e i n  e g o e r a t a n 
dagoen. 699 06 23 95 (iñaki) 

Liburuak.  entziklopediak edo-
ta liburuxka sortak hartuko 
nituzke. 656 75 76 98 

 
806. gaLDu

euritako zira arrasaten.  
emakumezkoendako euritako 
zira gorri bat galdu dut, ana-
yet markakoa. Mesedez nor-
baitek aurkitu badu, bazen 
utzi dezala edo deitu telefono 
hauetara: 943 79 57 64  edo 
605 75 72 96 

 
807. aurkitu

betaurrekoak.  bizikletan ibil-
tzeko betaurrekoak aurkitu 
nituen azaroaren 17an besaide-
rako bidean. interesatua egonez 
gero deitu ezazu telefono zen-
baki honetara: 660 79 85 15 

 

9. harreManak

904. beSteLakoak
baxu-jotzaile bila.  pearl jam 
taldearen "tributoa" egiteko 
baxu-jotzaile bila gabiltza. are-
txabaletan daukagu entsegu 
lokala. harremanetarako zenba-
kia: 616 08 35 03 

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 San	Lorenzo	85	m2,	3	logela,	garajea	eta	trastelekuarekin.	150.000	€	AUKERA	ONA.
•	 San	Antón	Abad	71	m2,	3	logela.	2	aparkaleku	eta	txokoarekin.	85.000	€
•	 Koldo	Eleizalde,	74	m2+30m2	ganbara,	duplexa	egiteko	aukera	170.000	€
•	 Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€	NEGOZIABLEA.
•	 Koldo	Elelizalde	87m2,	3	logela,	oso	ondo	apaindua.	Fatxada	berriztuta.	210.000	€
•	 Bolu	129	m2ko	Lokala	salgai.	Ekipatua.	95.000	€.	PREZIO	JEITSIERA.
•	 Artekale	83	m2,	3	logela,	trastelekua	eta	igogailua.	155.000	€	AUKERA	ONA.
•	 Burdiñate,	93m2,	3	logela,	igogailua.	210.000	€		PREZIO	JEITSIERA.	Garajea	aukeran
•	 Masterreka	72	m2,		duplexa.		150.000	€	ESTREINATZERA.	AUKERA	ONA.
•	 Simon	Arrieta	68	m2,	2	logela,	80	m2ko	terrazarekin.	132.	600	€
•	 Simon	Arrieta	69	m2,	3	logela.	20	m2ko	terrazarekin.	107.100	€
•	 Simon	Arrieta	82	m2,	3	logela.	Igogailuarekin.	160.000	€
•	 Zubieta	125		m2,	terraza	eta	2	horturekin.	Bi	etxe	egiteko	aukera	192.000	€
•	 San	Pedro	73	m2,	3	logela.	13	m2ko	terrazarekin.	115.000	€
•	 San	Pedro	90	m2,	4	logela.	95.000	€	AUKERA	ONA
•	 Zabalotegi,	80	m2,		2	logela,	berriztua.	156.263	€
•	 Zabalotegi,	62	m2,	3	logela.		Berrizteko.	80.000	€	
•	 Artekale	108	m2,	3	logela.	120.000	€	OSO	OSO	NEGOZIABLEA.
•	 Ibargarai	57	m2,	2	logela,	oso	ondo.	Garajearekin.	215.000	€
•	 Urteaga	75	m2.	Berrizteko.	75.000	€
•	 San	Antonio	86	m2.	3	logela,	trastelekua	eta	garajearekin.	Igogailua.	204.000	€
•	 Martoko,	60	m2,	2	logela,	trastelekua	eta	igogailua.	98.000	€.	OSO	NEGOZIABLEA.
•	 Martoko	140	m2,	duplexa,		eraikin	berria.	Eguzkitsua.	225.000	€	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre,	60	m2,	2	logela,	trastelekua	eta	igogoilua.	98.000	€	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre	81	m2,	2	logela,	trastelekua.	73.000	€	PREZIO	JEITSIERA.	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre	104	m2,	2	logela.		Igogailua.	Trastelekua,		185.000	€	PREZIO	JEITSIERA.
•	 Ibarra,	62	m2,	3	logela.	Trastelekua.	90.000	€	NEGOZIABLEA.	AUKERA	ONA.

AnGiozAR:
•	 Etxebizitza	60	m2,	2	logela,	erabat	berriztua.	Trastelekuarekin.	92.000	€
•	 Baserria	233m2.	Lur	sailak	eta	bi	etxebizitza	egiteko	permisoarekin.	250.000	€
•	 Erretegia	alokagai.	Erretegi	bezala	erabiltzeko	dena	ekipatua	eta	martxan.

oSinTXU: 
•	 Osintxu	85m2.	3	logela.	Igogailua.	Berriztua.	130.000	€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Osintxu	61m2.	3	logela	eta	trasteroa.	BERRIZTEKO.	43.000	€.	AUKERA	BIKAINA
•	 Osintxu	70m2.	2	logela	eta	igogailua.	62.000€	AUKERA	BIKAINA

AnTzUolA:
•	 Beheko	Auzoa	57	m2.	2	logela.	Oso	ondo.	97.000	€
•	 Errekalde	94	m2.	3	logela.	Igogailu	eta	berogailuarekin.	120.202	€
•	 Sagasti	140	m2,	duplexa.	250.000€

ElGETA: 
•	 Gudarien	Bidea,	75	m2,	berrizteko.	72.000	€	AUKERA	BIKAINA
•	 Torrealdea	77	m2.	3	logela.	Berria.	Oso	ondo.
•	 Domingo	Iturbe,	adosatua	150	m2	+	45	m2	garajea	+	90	m2	lursaila.	

Ibargarai 3 • BERGARA
Tel. / Faxa: 943 76 97 97
www.inmokorosti.com

iragarkia JartZeko biDeak: 

943 25 05 05   |   sailkatuak@goiena.eus   |   www.goiena.eus/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. animaliak/Saldu. Denetarik/Saldu.
astebeteko prezioa: 17 euro / 15 euro goiena klubeko bazkideentzat (bez barne).
astebete baino gehiagoz argitaratu nahi izanez gero, prezio bereziak aplikatuko dira.
iragarkiak goiena paperean eta goiena.eus-en argitaratuko dira.
- Profesionalen moduluak. 
Modulo bakarra: 22 euro (+bez).

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

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

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

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

5. irakaSkuntZa
501. jaso
502. eman
503. bestelakoak

6. Motorra
601. saldu
602. erosi
603.  errentan eman
604. bestelakoak

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

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

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

Zure    
iragarkiak

P r e Z i o  b e r e Z i a k  g o i e n a  k l u b e k o  b a z k i d e e n d a k o
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oñati
ekain azpiazu urtzelai
abenduaren 15ean, urtebete. zorionak, potxolo. 
ondo-ondo pasatu zure lehenengo urtebetetzian. 
etxeko danon partetik.

oñati
Leire guridi agirre
abenduaren 15ean, 8 
urte. zorionak, polit hori! 
egun on-ona izan eta 
muxu asko danon 
partetik!

bergara
Paco Moreno
abenduaren 12an, 
urtebetetzea. zorionak, 
aitxitxa paco! egun 
politxa pasatzia opa 
dotzugu. patxo eta 
besarkada erraldoi bat 
alaineren eta kenarren 
partetik.

antzuola
eneritz Zubikarai 
aguado
abenduaren 12an, 4 
urte. zorionak, txiki! 
ondo pasatu eguna! 
Muxu handi bat, aitaren 
eta amaren partetik!

araMaio
Paule avila hernando
abenduaren 12an, 
urtebete. zorionak, 
paule! ondo pasatu zure 
lehenengo 
urtebetetzean! Maddiren 
besarkada handi bat eta 
muxu pila, zure familia 
osoaren partetik!

bergara
Malen aretxaga 
arabaolaza
abenduaren 12an, 3 
urte. zorionak, 
Malentxo! oso ondo 
ospatuko dogu zure 
eguna! patxo handi bat 
danon partetik, potxola!

oñati
enaitz ugarte elorza
abenduaren 10ean, 12 urte. zorionak eta urte 
askotarako. ondo-ondo pasatu eguna.

eskoriatza
aimar eta Maddi osa 
abenduaren 9an, 4 urte. 
zorionak, aimar eta 
Maddi! Familia osoaren 
partetik, oso ondo 
pasatzea nahi dugu zuen 
egunean. patxo handi 
bat biondako eta asko 
disfrutatu!

bergara
irati elorza azkarate
abenduaren 8an, 18 urte. 
bueno elo azkena
 gabiz gu botatzen 
'zorionak' batekin
 dogu guk amaitzen 
espeziala izango dala
 ez dogu dudatzen 
hemezortzi muxukin 
zaitugu agurtzen.

araMaio
eñaut garai gutierrez
abenduaren 7an, 6 urte. 
zorionak, eñautxo! 
ederto pasatuko dogu 
zure egunien. patxo 
potolo bat etxeko danon 
partetik!

eskoriatza
aner ortiz esnaola
abenduaren 7an, 4 urte. 
zorionak, txapeldun!  
Familia osoak opa 
dizugu, batez ere 
amatxoren, aitatxoren 
eta, bereziki, aimarren 
partetik. lau muxu 
potolo. Mua!

bergara
aimar anakabe iturbe
abenduaren 6an, 6 urte. 
zorionak, maittia! Muxu 
potolo pila bat zure 
lagunen eta familiaren 
partetik. ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunian.

arrasate
oxel azurmendi Casas
abenduaren 6an, 5 urte.
zorionak, bihotza! zure 
urtebetetze eguna oso 
ongi pasa dezazula opa 
dizugu ainhoak, amatxok 
eta aitatxok. Muxu bero 
bat.

arrasate
oihan Martinez oruna
abenduaren 5ean, 9 
urte. zorionak, txiki! 
jarraitu horrela! 
txapeldun bat zara. asko 
maite zaitugu. patxo 
handi-handi bat, etxeko 
guztion partetik. ondo 

pasatu!

oñati
olaia urzelai 
abenduaren 4an, 7 urte. 
zorionak eta urte 
askotarako, guapisima! 
oso ondo pasatu zure 
urtebetetze eguna 
familia eta lagunekin! 
Muxu asko eta zazpi 
belarri tirakada!

oñati
Yokin hernandez 
barrena
abenduaren 3an, 5 urte. 
zorionak, txapeldun. 
ondo-ondo pasatu zure 
eguna, etxekoen partetik 
eta batez ere kepa, 
jexux eta isa.

aretXabaleta
oier kortazar
abenduaren 3an, 6 urte. 
zorionak zure seigarren 
urtebetetzean, 
txapeldun! etxeko danon 
partetik, patxo handi 
bat!

arrasate
Lurdes bergara alzuri
abenduaren 3an, urtebetetzea. zorionak, tia lurdes! 
Muxu handi bat Marenen, oihanen eta ekainen partetik!

arrasate
benja ramos
abenduaren 2an, 33 urte. zorionak, aitatxo! oso ondo 
pasatu zure eguna eta urte askotarako. ilargiraino eta 
buelta maite zaitugu! patxo potolo bat!

z O R i O N  ag U R R a k

oñati
Maren arenaza altube
abenduaren 3an, 6 urte.
zorionak, potxola! 
ondo-ondo pasatu 
eguna eta muxu handi 
bat etxekoen partetik.

urte askotarako!
zorion itzazu lagunak eta senitartekoak. 
hiru bide dituzu goienaren bidez zoriontzeko:

internet  
goiena.eus-en erabiltzailea sortu eta http://goiena.eus/
zorionagurrak helbidean sartu zorion agurra.
urtebetetze egunean bertan argitaratuko da webgunean 
eta egubakoitzean goiena paperean.
Posta elektronikoa 
Mezua bidali zorionagurrak@goiena.eus helbidera, eta 
idatzi: 
izen-abizenak, herria, urtebetetze-eguna eta nahi duzun 
testua.
ordezkaritzak
etor zaitez goienaren ordezkaritzaren batera edo deitu 
943 25 05 05 telefonora.

Martitzeneko 17:00ak arte jasotako 
zorion agurrak bakarrik iragarriko 
ditugu.

Hortik aurrera jasotakoak hurrengo 
astean argitaratuko ditugu.

D e b a g o i e n D a r r o k  D i o g u n a

ZoRIon 
AGuRRAK 
tElEBIstAn

GoIEnA tElEBIstA | KoRAPIlo
zapaTuETan ETa domEkETan | 10:00 ETa 17:00 | maddik aurkEzTua

u
r
te

h err iteleb istag intzan
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ZAPAtuA, 12

Ez da espero aldaketa handirik. 
Eguna behe-lainoekin hasi arren, 
zapatu eguerdirako eguzkia gai-
lentzea espero da.

DoMEKA, 13

antzeko eguraldia izango da 
domekan ere. behe lainoa egon-
go da goiz partean, baina gero 
altxatu egingo du.

Max. 15º

Min. 5º

Max. 15º

Min. 5º

e g U R a l D i a  aS t e b U R U a N

DEBAGOIENA

EUSKAL HERRIA

Hegoaldeko haizea ahul 
ibiliko da, baina zapatu 
iluntzean indartuz joango 
da, batez ere kostaldean.

g a z t e  i N f O R m a z i Oa

Lana
Hezitzaleak. Txatxilipurdi 
Elkartea. Txikilandiarako begi-
raleak behar dira, urtarrilaren 
2an, 3an eta 4an egingo den 
gabonetako parkerako. Epea: 
abenduak 15. kultura@txatxi-
lipurdi.com. 

begiraleak. Eskoriatzako uda-
la. abenduaren 20an eta 
30ean egingo den gaboneta-
ko parkean lan egiteko begira-
leak behar dira. Epea: abenduak 
15. gazteria@eskoriatza.eus.

Administrariak. gipuzkoako 
Foru aldundia. administrarien 
lan poltsa osatu gura da. bal-
dintzak: batxilergoa, LH-ii edo 
baliokidea, euskararen 2. HE. 
Epea: abenduak 23. 

Hainbat.  bilboko arriaga 
antzokia. Hainbat postu erre-
lebu kontratu bidez betetzeko: 

aretoko arduraduna, komuni-
kazio arduraduna, eszena koor-
dinatzailea, zinebiko adminis-
trazioko teknikari laguntzailea. 
azken eguna izango da: aben-
duak 21. 

bekak
masterrak AEbetan. Ful-
bright bekak. arte, humanita-
te eta gizarte zientzietako 
masterrak egiteko 10 beka. 
baldintzak: ikasketak 2012az 
geroztik bukatuak izatea, inge-
les maila altua. azken eguna: 
urtarrilak 12.

Lehiaketak
martxoak 8 kartel lehiaketa. 
Estatuko aukera berdintasu-
naren eta Emakumearen ins-
titutua. baldintzak: diseinu 
grafiko, publizitate, arte ederrak 
edo ikus-entzunezko komuni-
kazioko ikasleak. azken eguna: 
abenduak 18.

inForMaZio gehiago nahi iZaneZ gero:
arrasateko gazte bulegoa: biteri etorbidea 3  |  943 25 20 65  |  gaztebulegoa@arrasate.eus
oñatiko gazteendako  informazio gunea: Foruen plaza 4  |  943 71 82 57  |  gazteinformazioa@oinati.net

astelehena, 14 Martitzena, 15 eguaztena, 16 eguena, 17zapatua, 12 doMeka, 13egubakoitza, 11

12:00 debagoiena zuzenean 

13:00 korapilo 

13:30 kantari 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 amaia dj 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 ertzak 

17:40 bergara Chef

18:30 berriak 

19:00 durangoko azoka 

19:15 amaia dj 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 harmailatik 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 amaia dj

00:00 debagoiena zuzenean 

00:30 berriak 

01:00 harmailatik

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 harmailatik 

13:00 ikusi irratia 

13:45 sexkulari 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 harmailatik

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 hurbilean 

17:30 artekale 

18:30 artekale 

19:00 korapilo 

19:30 kantari 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 osoko bilkura: arrasate 

23:00 debagoiena zuzenean 

23:30 berriak

00:00 harmailatik 

00:30 debagoiena zuzenean 

01:00 berriak 

01:30 Muga barik

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 osoko bilkura: arrasate 

13:30 korapilo 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 Muga barik 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

16:50 hurbilean 

17:20 zaindu zaitez 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 harmailatik 

19:30 Muga barik 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 bergara Chef 

23:00 debagoiena zuzenean 

23:30 berriak

00:00 Muga barik

00:30 debagoiena zuzenean 

01:00 berriak

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 bergara Chef 

13:30 lurrean bizi 

14:00 debagoiena zuzenean 

14:30 berriak 

15:00 bergara Chef 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 artekale 

18:00 ur eta lur 

18:30 berriak 

19:00 korapilo 

19:30 kantari 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 ekt 

22:30 debagoiena zuzenean 

23:00 berriak 

23:30 bergara Chef

00:30 debagoiena zuzenean 

01:00 berriak

10:00 korapilo 
10:30 kantari 
11:00 platopic 
11:25 zorion agurrak 
12:00 debagoiena zuzenean 
13:00 astea iruditan 
13:05 bergara Chef 
14:00 amaia dj 
14:30 durangoko azoka 
15:00 debagoiena zuzenean 
16:00 debagoiena zuzenean 
16:05 kulturrizketak 
16:35 lurrean bizi 
17:00 korapilo 
17:30 kantari 
18:00 bergara Chef 
19:00 debagoiena zuzenean 
20:00 astea iruditan 
20:05 Muga barik 
20:30 amaia dj 
21:15 durangoko azoka 
21:30 bergara Chef 
22:30 debagoiena zuzenean 
23:30 astea iruditan 
23:35 zaindu zaitez
00:00 Muga barik 
00:30 amaia dj 
01:15 debagoiena zuzenean 
02:15 astea iruditan 
02:20 artekale 
03:20 amaia dj 
04:05 astea iruditan

10:00 korapilo 

10:30 kantari 

11:00 platopic 

11:20 zorion agurrak 

11:30 amaia dj 

12:15 ertzak 

13:00 debagoiena zuzenean 

14:00 astea iruditan 

14:00 kulturrizketak 

14:30 onein 

15:00 lurrean bizi 

15:30 Muga barik 

16:00 debagoiena zuzenean 

17:00 astea iruditan 

17:00 korapilo 

17:30 kantari 

18:00 platopic 

18:25 zorion agurrak 

18:30 Muga barik 

19:00 zaindu zaitez 

19:30 durangoko azoka 

20:00 bergara Chef 

21:00 debagoiena zuzenean 

22:00 astea iruditan 

22:05 lurrean bizi 

22:30 amaia dj 

23:15 kulturrizketak 

23:45 debagoiena zuzenean

00:45 astea iruditan 

00:50 bergara Chef

12:00 debagoiena zuzenean 

12:30 ekt 

13:00 korapilo 

13:30 kantari 

14:00 hurbilean 

14:30 berriak 

15:00 ekt 

15:30 onein 

16:00 debagoiena zuzenean 

16:30 berriak 

17:00 lurrean bizi 

17:30 ikusi irratia 

18:25 zorion agurrak 

18:30 berriak 

19:00 bergara Chef 

20:00 debagoiena zuzenean 

20:30 berriak 

21:00 debagoiena zuzenean 

21:30 berriak 

22:00 amaia dj 

23:00 debagoiena zuzenean 

23:30 berriak

00:00 amaia dj 

01:00 debagoiena zuzenean 

01:30 berriak

GOIENA TELEBISTA

aS t e a  g O i e N a N

goiEna

'ekt' saioaren azken 
atala eskainiko da
Euskal kulturgintzaren transmi-
sioari buruzko amaierako gogoe-
ta egingo dute hainbat adituk 
datorren asteko saioan. besteak 
beste, hizlari hauek ateratako 
ondorioak entzun ahal izango 
dira: juan jose ibarretxek, Lorea 
agirrek eta kike amonarrizek.
'EKt'
Eguena, 22:00

miTxEL urkizu

boliviako egonaldia 
argazkitan ikusgai
udan bolivian izan dira iñaki olal-
de eta mitxel urkizu oñatiarrak 
eta bertan bizitakoak kontatuko 
dituzte saioan. oihaneko kon-
tuak, meatzeetakoak, Uyuniko 
gatz-lautadakoak... kontatu diz-
kiote goienari eta han ateratako 
argazkiak ere erakutsiko dituzte.
'Muga barik'
Eguaztena, 19:30

ARRASATE IRRATIA

Aurtengo azken Kooltur 
Ostegunak-en emanaldia 
berezia izango da; Amaian 
egingo da, eta, Vinyland 
film emanaldiaz gain, kon-
tzertua ere izango da egue-
nean, 22:00etan. Sarrerak 
lortzeko, deitu 943 25 05 
05era edo idatzi irratia@
goiena.eus-era. Eguenean 
egingo da zozketa.

'kooltur ostegunak' 
egitasmoaren azken 
saiorako sarrerak

Egubakoitzean egingo den 
zozketan, bi emanalditara-
ko sarrerak zozketatuko 
dira: hilaren 19an 17:00etan 
Amaian egingo den Pintto, 
Pintto haur antzerkirako; 
eta hilaren 22an 20:30ean 
Amaian eskainiko den san-
tamasetako bertso jaialdi-
rako. Hartu parte zozkete-
tan eta zorte on, entzule!

Sarrerak zozketan, 
haur antzerkirako eta 
bertso jaialdirako

g U a R D i a kO  fa R m a z i a k

aRRaSate

egubakoitza, 11 irizar erguin, 11 943 79 12 39

Zapatua, 12 aMezua sta. Marina, 32 943 79 09 74

Domeka, 13 español Morales araba etorb.,  14 943 79 18 65

astelehena, 14 ruiz nafarroa etorb.,  1 943 79 14 09

Martitzena, 15 etXeberria zarugalde kalea, 38 943 77 16 30

eguaztena, 16 alberto azkoaga Ferrerias kalea, 1 943 79 15 15

eguena, 17 M.FCa. azkoaga iturriotz 17 943 79 79 99

beRgaRa

egubakoitza, 11 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87

Zapatua, 12 guallar san antonio, 5 943 76 11 05

Domeka, 13 guallar san antonio, 5 943 76 11 05

astelehena, 14 estella Matxiategi 5 943 76 19 63

Martitzena, 15 alvarez Mozos iparragirre, 2 943 76 12 15

eguaztena, 16 urrutikoetXea orixondo plaza 4 943 76 11 74

eguena, 17 zabala barrenkale, 25 943 76 16 87

Oñati

egubakoitza, 11 garate kale barria,  42 943 78 05 58

Zapatua, 12 garate kale barria,  42 943 78 05 58

Domeka, 13 garate kale barria,  42 943 78 05 58

astelehena, 14 juldain kale barria,  6 943 78 11 28

Martitzena, 15 juldain kale barria,  6 943 78 11 28

eguaztena, 16 anduaga san lorentzo 3 943 78 21 16

eguena, 17 anduaga san lorentzo 3 943 78 21 16

gipuzkoako farmaziak eskuko telefonoan izateko, bidali FarMa 215800 zenbakira. 
gehienezko kostua 1,7 euro + Wap deskarga, operadorearen arabera, (www.cofgipuzkoa.com).
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Maialen eta Lander 
maialen guridi eta Lander marco oñatiarrak abenduaren 4an 
ezkondu ziren. "zorionak, bikote, eta oso ondo ibili Lanzaroten! 
zoriontsuak izaten jarraitu. patxo bana, kuadrillakuen partetik!".

e z kO N t z a

urTEurrEna

2014ko abenduaren 17an hil zen.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Oñatin, 2015eko abenduaren11n.

Ines
Urzelai Elorza

Gure ondotik joan zara, 
baina betiko izango zaitugu  gure bihotzean.

—
urteurreneko meza larunbatean izango  da, abenduaren 12an, 19:00etan, 

oñatiko Mikel goiaingeruaren parroki elizan.

urTEurrEna

2014ko abenduaren 5ean hil zen, 100 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Bergaran, 2015eko abenduaren 11n.

Juanita 
Zugasti Okina

urteurreneko meza domekan izango da, abenduaren 13an, 12:00etan, 
bergarako santa Marina parrokian.

—
Urtebete gure ondotik joan zinela, baina beti izango zara gure artean.

urTEurrEna

bergaran hil zen 2014ko abenduaren 22an, 69 urte zituela.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
Bergaran, 2015eko abenduaren 11n.

Jose Mari 
Gonzalez Imaz

lehen urteurreneko meza domekan izango da, abenduaren 13an, 12:00etan, 
bergarako santa Marina parrokian.

—
Izan zarenagatik eta erakutsi diguzunagatik, ez zaitugu inoiz ahaztuko.

EskEr ona

2015eko abenduaren 1ean hil zen, 76 urte zituela.

Bergaran, 2015eko abenduaren 11n.

eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi, 
hiletara etorri eta gurekin egon zineten  guztioi.

bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

Alberto
Larrañaga Igartua

oroigarria

2015eko abenduaren 4an hil zen, bermeon, 62 urte zituela.

Oñatiko zure kuadrilla.
Oñatin, 2015eko abenduaren 11n.

Zure oroimena beti izango da
gure bihotzetan.

Jabi 
Gonzalez San Pedro

EskEr ona

Francisco javier Mujikaren alarguna

2015eko abenduaren 4an hil zen, 84 urte zituela.

Bergaran, 2015eko abenduaren11n.

hileta-elizkizunetara etorritakoei 
eta samin-agurrak bidali zenizkigutenoi,

eskerrik asko sendikoen izenean.

Gregoria
Alberdi Garitano

urTEurrEna

2013ko abenduaren 16an hil zen.

Elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, etxekoen izenean. 
Arrasaten, 2015eko abenduaren 11n.

Juanito 
Osinaga Arabaolaza

bigarren urteurreneko meza domekan izango da, abenduaren 13an, 11:00etan, 
uribarriko itxaropenaren amaren elizan.

—
Erraza izan zen zu maitatzea
ezinezkoa, ordea, zu ahaztea.
Betirako gurekin izango zara.

alberto Zabaleta albistegi. arrasaten, abenduaren 2an. 92 urte.

Juanito arriaran aranburu. arrasaten, abenduaren 2an. 81 urte.

Visitacion altzola Murua. arrasaten, abenduaren 3an. 94 urte.

M. inmaculada Cordovilla Moriñigo. arrasaten, abenduaren 3an. 44 urte.

gregoria alberdi garitano. bergaran, abenduaren 4an. 84 urte.

Jabi gonzalez San Pedro. bermeon, abenduaren 4an. 62 urte.

Fructuosa Camuesco Carrasco. arrasaten, abenduaren 5ean. 91 urte.

Fermina aiastui oñate. arrasaten, abenduaren 6an. 88 urte.

Mari Carmen tirapu remondegi. elgetan, abenduaren 8an. 66 urte.

asuncion etxebarria garai. gasteizen, abenduaren 9an. 96 urte.

h i l Da kOa k

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Hain une delikatu batek eskatzen duen errespetu, arreta eta 
ardura handienarekin, nire asmoa da familiari ahalik eta

traturik beroena eta hurbilekoena ematea

Heriotza-asegurua baduzu: Ez onartu besterik gabe zure ase-
guru-konpainiak esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:  

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.

eSkeLak JartZeko: 943 25 05 05
edo eskelak@goiena.eus

eskelaren prezioa:  130  euro.
goiena klubeko bazkideendako 118 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 36 61 

605 71 24 69 

OñATI biklon publizitate agentzia: olakua 9. 943 78 10 65.

ELGETA ugari janari denda: andra Mari plaza 2. 943 78 80 80.

ANTZUOLA itzar liburu-denda: kalebarren 1. 943 76 60 62.
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MuSika

oñati San Martingo nagusien 
astea
Oñati Abesbatzaren kontzertua. 
gaur, egubakoitza, egoitzan, 19:00etan. 

aretXabaLeta Musika banda
Leizarra musika eskolako ban-
daren emanaldia, doan. 
gaur, egubakoitza, arkupen, 19:00etan. 

arraSate arce raperoa
Luciffer diskoa aurkeztuko du 
artista galiziarrak, Gaztemaniak! 
ekimeneko kontzertuan.  
gaur, egubakoitza, amaia antzokian, 20:00etan.

arraSate goikobalu abesbatza
Harreman GKEren aldeko kon-
tzertua.  
gaur, egubakoitza, san Frantzisko elizan, 
20:00etan. 

oñati Mara bakarlaria
Muskizko kantariak emanaldia 
egingo du, doan. 
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:00etan.

arraSate Mikel uraken
Neguaren ostean diskoa aurkez-
tuko du. Doan. 
gaur, egubakoitza, jai zalen, 22:00etan.

bergara anger, Montauk eta 
naken Selektor DJa
Bergarako Libre Izan Arte! eki-
menaren eskutik. 
bihar, zapatua, gaztetxean, 22:30ean.

oñati San Martingo nagusien 
astea
Udal Musika Bandaren saioa. 
etzi, domeka, egoitzan, 12:00etan. 

oñati gabonetako kontzertua
Udal Musika Bandak, Oñati Abes-
batzak, Parrokiako koruak, Gan-
bara Abesbatzak, Ganbara Txiki 
Abesbatzak eta Txantxiku Ikas-
tolako Abesbatzak parte hartuko 

dute, Inaxio Ibarrondoren gida-
ritzapean. Diru-bilketa Maliko 
proiektura bideratuko dute. 
etzi, domeka, parrokian, 19:00etan.

bergara aitor escobar
Flamenko doinuak izango dira 
protagonista Arrasateko artista-
ren kontzertuan. 
etzi, domeka, gaztetxean, 19:00etan. 

oñati Jorge reboredo
Snobs, Why Not?, Los Padrinos 
eta Gramones taldeetan ibili 
ostean, bakarkako emanaldi akus-
tikoa egingo du. 
etzi, domeka, pako tabernan, 19:30ean.

aretXabaLeta Piano emanaldia
Leizarra musika eskolako ikas-
leen saioa. 
abenduaren 15ean, arkupen, 18:00etan.

arraSate kooltur ostegunak
Emanaldi berezia: Last Fair Deal 
musika taldearen emanaldi akus-
tiko laburra eta, ostean, Vinyland 
pelikula ikusteko aukera. Zuzen-
daria eta aktoreak ekitaldian 
egongo dira. Sarrerak, bost euro. 
abenduaren 17an, amaia antzokian, 22:00etan. 

antZerkia

aretXabaLeta 'amilami' 
Juan Kruz Igerabideren elebe-
rrian oinarritutako antzezlan 
musikatua. Laminen istorioak 
kontatuko dituzte. 
bihar, zapatua, arkupen, 11:30ean. 

oñati 'Festara' pailazo ikuskizuna
Tomaxen eta bere lagun pailazoen 
abenturak, Errekalde Herri Esko-
lako Guraso Elkarteak gonbida-
tuta. Bi saio: 16:30ean eta 18:00etan. 
bihar, zapatua, institutuan, aipatutako orduetan. 

bergara 'barbantxo'
Logela Multimedia taldekoen 3-10 
urte artekoendako antzezlana. 
Sarrerak, lau euro. 
bihar, zapatua, zabalotegin, 18:00etan. 

oñati 'Futbolariak eta printzesak'
Eidabe Ekimen Kulturalak tal-
dearen azken lana. Olatz Pagaldaik 
eta Jon Zubiaga Osoron-ek pare-
kidetasunean hezteko lana tau-
laratuko dute. Sarrerak, bi euro. 
etzi, domeka, gaztelekuan, 12:30ean. 

DantZa

eLgeta Dantza-afari tematikoa 
Errusia eta Setomaa herrialdea 
oinarri hartuko dute. Aldez aurre-
tik eman behar da izena: 675 94 
46 09 telefonoan.  
gaur, egubakoitza, espaloian, 21:00etan. 

aretXabaLeta Dantza 
inprobisazioa 
Arantza Iglesiasek eta Izaskun 
Lapazak erakustaldia egingo dute, 
Jaiki Elkarteak gonbidatuta. 
abenduaren 16an, arkupen, 19:00etan. 

Jaiak

oñati berezao auzoan
Santa Luzia jaiak: gaur, eguba-
koitza, mus txapelketa (22:00); 
bihar, zapatua, umeendako txo-
kolate-jana (16:00); eta etzi, dome-
ka, meza (12:00) eta, ostean, lun-
txa eta trikitilarien saioa.
aste bukaeran, aipatutako egunetan eta orduetan.
 
arraSate bedoña auzoan
Santa Eulalia jaiak. Askotariko 
ekintzak: patata-tortilla eta pos-
te lehiaketa, umeendako jolasak, 
mus eta briska txapelketak, hil-
dako auzotarren aldeko meza eta 
doke txapelketa, besteak beste.
aste bukaeran, bedoña auzoan.

oSPakiZunak

aretXabaLeta Santa Luzia eguna 
90 urte bete dituzten bazkideak 
omenduko dituzte erretiratuen 
elkartean. Ohorezko aurreskua-
ren eta Basotxoko abesti taldea-
ren saioaren ostean, opariak 
emango dizkiete omenduei. 
Ostean, trikitilarien emanaldia 
eta txokolate-jana.
etzi, domeka, basotxon, 17:00etan.

oñati bi jostuni omenaldia
Bi jostun beterano omenduko 
dituzte. Ostean, moxal pintxoak.  
etzi, domeka, lagun lekun, 18:00etan. 

gaZteLekuak

antZuoLa ikus-entzunezkoa
Saharako errealitatea ezagutzeko 
ikus-entzunezkoa. Argazkiak era-
kutsiko dituzte eta solasaldia ere 
egongo da.  
bihar, zapatua, gazte txokoan, 17:00etan.

arraSate Fimo tailerra
Apaingarriak egingo dituzte.  
bihar, zapatua, erdiguneko gaztegunean, 
17:30ean.

aretXabaLeta Palak egiteko 
tailerra
Ping-pongean jokatzeko palak 
egingo dituzte, eskuz.  
bihar, zapatua, gaztelekuan, 18:00etan.

eSkoriatZa Sukaldaritza tailerra
Txokolatea eta txurroak egingo 
dituzte.  
bihar, zapatua, gaztelekuan, 18:00etan.

antZuoLa entseguak
Musika taldeen entseguak.  
etzi, domeka, gazte txokoan, 17:00etan.

aretXabaLeta Zinema
Pelikula bat emango dute.  
etzi, domeka, gaztelekuan, 17:30ean.

arraSate bidaien kronikak
Joseba Gabilondok Thailandiara 
egin zueneko bidaia kontatuko 
die gazteei. 
etzi, domeka, erdiguneko gaztegunean, 
18:00etan.

eSkoriatZa Cricket partidua
Ingalaterran sortutako kirola 
gertutik ezagutzeko aukera.  
etzi, domeka, gaztelekuan, 18:00etan. 

erakuSketak

eLgeta Margolanak
Usoa Mendikute margolari ber-
gararraren lanik aipagarrienak 
ikusgai eta salgai. 
urtarrilaren 6ra arte, espaloian, 17:00etan.

aretXabaLeta Demetrio iriarteren 
omenezkoa
Txistulariaren jaiotzaren 100. 
urteurrena bete denean, askota-
riko materiala duen erakusketa 
ipiniko dute: argazkiak, partitu-
rak, dominak, opariak, txistuak, 
danbolinak...  
abenduaren 30era arte, arkupen.

bergara Simon arrieta
Bergarako margolaria oinarri 
hartuta, erakusketa antologikoa 
osatu dute.  
abenduaren 20ra arte, aroztegin.

arraSate 'begitik'
Debagoieneko, Debabarreneko 
eta Durangaldeko hemeretzi mar-
golariren eta eskultoreren lanak 
bildu dituzte erakusketa batera-
tuan. Eskarmentu handiko artis-
tak dira. 
abenduaren 20ra arte, kulturaten.

DonoStia ramon arantzabal
Margolari bergararrak hamazor-
tzi lan ipini ditu: abstraktuak, 
pintura akrilikoekin, eginda. 
Erakusketa ikusteko azken egu-
nak. 
Mirakontxa kaleko resaka kafetegian, 
abenduaren 15era arte.

arraSate 'Dinbi, danba, 
mailukaren hotsa'
Bixente Barandiaranen lanak eta 
burdina hizpide. 
harresi aretoan ikusgai.

bertSoLaritZa

eSkoriatZa bailarako bertso 
eskolen topaketa
Bailarako bertso eskoletako gaz-
teek, merienda elkarrekin jan 
eta, ostean, prestatutako bertsoak 
abestuko dituzte Hankamotx ber-
tso eskolakoen eskutik. Sarrera, 
doan. 
gaur, egubakoitza, zaldibarren, 18:00etan. 

oñati 'bertso truk' ekimena
Saio berezia Oñatiko eta Saka-
nako bertso eskoletako kideekin. 
bihar, zapatua, gaztetxean, 19:00etan. 

uMeak

eLgeta ate irekiak, ludotekan
Zerbitzua ezagutzera emateko 
zabalik egongo da.  
gaur, egubakoitza, ludotekan, 17:00etan. 

eLgeta ipuinen ordua
3 urtetik gorako neska-mutikoen-
dako euskarazko ipuin kontake-
ta saioa egingo dute herriko 
boluntarioek. 
gaur, egubakoitza, liburutegian, 17:25ean.

emaiguzue zuen ekitaldien berri eguazteneko eguerdia baino lehen. 
tel.: 943 25 05 05   |   kultura@goiena.eus   |   Faxa: 943 25 05 00

non-Zer abendua 11
abendua 17

ZerbitZuak

Euskara irabazle, denok irabazle!

Laboral Kutxa Baskonia
Cedevita Zagreb

Partidurako 4 sarrera bikoitz ditugu
Abenduaren 17an, 20:30ean buesa Arenan jokatuko den partidurako.

PArtE HArtZEKO (AbENduArEN 14rA ArtE):

WhatsApp:  [BASKONIA] [bazkidearen zenbakia] 

688 69 00 07 zenbakira.
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

Elgetako Espaloia Kafe Antzokiari esker 

Txintxaun kolektiboaren 
`The Full Monty´ antzezlana 
ikusteko sarrerak ditugu
Abenduaren 18an, 22:30ean.

PArtE HArtZEKO (AbENduArEN 15A bAINO LEHENAgO)

SmS: KLUBA [Fullmonty] [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira  

telefonoz: 943 25 05 05 E-postaz: kluba@goiena.eusWhatsApp: KLUBA Fullmonty 

[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. Parte-hartzaileen artean egingo da zozketa.

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
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H itz gutxitan esateko, 
zinemaldietan erakusteko 
filma da Langosta. Hau 

da, lan bitxia, arriskutsua eta 
ikusle kopuru murriztu batentzat 
egindakoa. Zinemaldietan mota 
askotako lanak eskaintzen badira 
ere, askotan, egun horietan, 
prest egoten gara urtean zehar 
ikusiko ez ditugun pelikuletara 
modu zabalagoan hurbiltzeko. 
Lanthimos zuzendariaren 
zinema oso berezia da, eta ikusle 
harbera behar du kontatzen 
dituen istorioekin eta horiek 
azaltzeko duen estiloarekin bat 
egiteko. Hori horrela, 
komenigarria da ikusleak, 
zinemara sartu baino lehenago, 
zer topatuko duen jakitea. Eta 
jakinda ere, ez da erraza 
zuzendari greziarraren 

proposamenean murgiltzea. Bere 
istorioak nahiko burugabeak dira: 
absurdoarekin lotuta, 
errealismotik urrun daude. Eta 
estiloari dagokionez, bere 
begirada hotza eta neurritsua da. 
Existitzen ez den mundu bat 
sortzen du gure gizartea eta 
garaiari buruz hitz egiteko: 
erregelaz eta araudiz beteriko 
gizarte grisari buruz, hain zuzen 
ere.

Langosta-n, gizakiak ezin du 
bikotekiderik gabe bizi. 
Bikotekiderik ez badu, hotel 
berezi batera joan beharko du 45 
egunetan bikotekide berri bat 
lortzeko. Hotelean arau pila bete 
beharko ditu, eta jarritako epe 
horretan inposatutako helburua 
ez badu lortzen, animalia 
bihurtzen dute. Hori bai, 

pertsona bakoitzak aukera 
dezake bihurtuko den animalia 
mota. Hotelaren inguruetako 
basoetan politika horren aurka 
dauden taldeak mugitzen dira. 
Horiek, era berean, bikoteak 
sortzearen kontra daude. 
Gizakiak ez du irtenbiderik: alde 
baten edo beste aldean egon, 
beti dago kontrolpean.

Langosta lan interesgarria 
da, baina ez da erraza 
zuzendariak sortzen duen giroan 
sartzea. Komediara eta dramara 
hurbiltzeko modua oso hotza da. 
Eta, hoztasun horrek zaila egiten 
du kontatzen zaigun istorioan 
murgiltzea. Beraz, film berezien 
bila doazen ikusleendako lana 
dela esango nuke.

Arauz betetako gizarte grisa

arraSate

AMAIA ANTZOKIA

el becario
zapatua: 19:30, 22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 20:30.

Pan: sekula betirako 
bidaia
zapatua eta domeka: 
17:00.

oñati

KULTUrA ETXEA

el puente de los espías
egubakoitza eta zapatua: 
22:30.
domeka: 19:30, 22:30.
astelehena: 19:30.

Yoko eta lagunak 
(euskaraz)
zapatua eta domeka: 
17:00.

aretXabaLeta

ArKUPE

ocho apellidos 
catalanes
egubakoitza: 22:00.
domeka: 19:30, 22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 16:00.

hotel transilvania 2
zapatua eta domeka: 
17:00.

eibar

COLISEO

techo y comida
zapatua: 17:00, 19.45, 
22:30. 
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

el viaje de arlo
zapatua: 17:00.

ocho apellidos 
catalanes
zapatua: 22:30.
domeka: 17:00, 20:00.
astelehena: 20:30.

ANTZOKIA

ocho apellidos 
catalanes
zapatua: 19:45.

el puente de los espías
zapatua: 22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

el viaje de arlo
domeka: 17:00.

gaSteiZ

BOULEVArD

el puente de los espías
egubakoitza eta zapatua: 
00:15.
egubakoitzetik domekara: 
18:45, 21:30.
zapatua eta domeka: 
16:00.
egubakoitza: 20:00, 
22:45.

zapatua: 22:10.
domeka: 19:50.
astelehenetik 
eguaztenera: 18:45, 
19:50, 21:30.
eguena: 18:45, 19:50.

en el corazón del mar
egubakoitzetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

ocho apellidos 
catalanes
egubakoitza eta zapatua: 
23:00, 23:30, 00:00, 
00:45.
egubakoitzetik eguenera: 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:15, 20:45, 
21:15, 21;45, 22:30.
zapatua eta domeka: 
15:45, 16:15, 16:45, 
17:15.
astelehena eta eguaztena: 
19:30, 21:45.

Los juegos del 
hambres: Sinsajo
egunbakoitza eta zapatua: 
23:00, 00:15.
egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:30, 
18:45, 20:15, 21:30.
eguena: 17:30, 18:45, 
20:15.

el viaje de arlo
egubakoitza eta domeka: 
15:30, 17:45.
zapatua: 15:30, 17:45, 
20:00.
zapatua eta domeka: 
16:45.
egubakoitzetik domekara: 
19:00.
astelehenetik eguenera: 

17:45, 19:00.

Spectre
egubakoitzetik eguenera: 
21:30.

Sicario
egubakoitza eta zapatua: 
00:30.
domekatik eguenera: 
22:35.

hotel transilvania 2
egubakoitzetik domekara: 
17:50.
zapatua eta domeka: 
15:50.

krampus
egubakoitzetik eguenera: 
20:00.

Marte
egubakoitzetik eguenera: 
22:10.

atrapa la bandera
zapatua eta domeka:  
15:30.

Star Wars. el despertar 
de la fuerza
eguena: 00:05.

Star Wars. el despertar 
de la fuerza 3D
eguena: 00:20.

truman
eguena: 17:45.

FLOrIDA

ocho apellidos 
catalanes
egubakoitza: 17:15, 
20:00, 22:30-
zapatua eta domeka: 
12:00, 17:30, 20:00, 
22:30.

astelehena: 17:00, 20:00, 
22:40.
Martitzenetik eguenera: 
17:30, 20:00, 22:30.

krampus
egubakoitzetik domekara: 
16:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00.

b
egubakoitzetik domekara: 
18:30.
zapatua eta domeka: 
12:00.
astelehena: 18:50, 19:30, 
22:30.
Martitzenetik eguenera: 
18:50, 22:30.

Papa o mama
egubakoitzetik domekra: 
18:30, 20:30, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
18:50, 20:30.

La novia
egubakoitzetik domekara: 
16:30, 20:30.
astelehenetik eguenera: 
17:00, 20:30.

techo y comida
egubakoitzetik eguenera: 
22:30.

el puente de los espías
egubakoitza: 17:00, 
19:40, 22:30.
zapatua eta domeka: 
16:45, 19:40, 22:30.
astelehenetik eguenera: 
17:20, 20:15. 

Los juegos del hambre: 
Sinsajo
egubakoitzetik eguenera: 

17:15.

una pasteleria en tokio
egubakoitzetik eguenera: 
20:15.

truman
egubakoitzetik eguenera: 
22:30.

el viaje de arlo
egubakoitza: 16:30, 
18:20.
zapatua eta domeka: 
12:00, 16:30, 18:20.

Paulina
egubakoitzetik domekara: 
22:30.
astelehena, eguaztena eta 
eguena: 20:15.

Langosta
egubakoitzetik domekara: 
20:20.
astelehenetik eguenera: 
17:15, 22:30.

Coco, el pequeño 
dragón
egubakoitza: 16:30.
zapatua eta domeka: 
12:00, 16:30.

un paseo por el bosque
egubakoitzetik domekara: 
18:20, 20:30, 22:30.
astelehena, eguaztena eta 
eguena: 17:15, 20:15, 
22:30.
Martitzena: 17:15, 20:15.

hotel transilvania 2
zapatua eta domeka: 
12:00.

amama
zapatua eta domeka: 
12:00.

LangoSta  
Zuzendaria: Yorgos lanthimos.
herrialdea: grezia.
urtea: 2015.
aktoreak: Colin Farrell, rachel Weisz, ben 
Whishaw.
iraupena: 118 minutu.

ANtONIO ZAbALA

KRItIKA

ZInEMA

irteera

oñati espeleoabentura arrikrutzen
Arrikrutzeko eszentrika ikusga-
rrira bisita, 18 urtetik gorakoen-
dako. Aurrez izena eman behar 
da 943-08 20 00 telefonoan. 
etzi, domeka, arrikrutzen, 09:30ean. 

hitZaLDiak

oñati 'atxikimendu sena. Jatorria 
eta ontogenia. atxikimendu 
neurgailuak'
Haurdun daudenentzat eta 0 eta 
1 urteko haurren gurasoentzat.  
gaur, egubakoitza, ikastolan, 17:00etan.

oñati 'Sexu askapena'
Kitzika taldeko ordezkariek egin-
go dute berba. 
gaur, egubakoitza, gaztetxean, 18:00etan. 

aretXabaLeta 'nondik datoz 
errefuxiatuak?'
Askapena taldeko Ibai Trebiñok 
egingo du berba.  
gaur, egubakoitza, udaletxe zaharrean, 
18:30ean.  

oñati 'erabakitzeko eskubidearen 
nondik norakoak'
Unai Apaolaza izango da hizlaria. 
bihar, zapatua, antixenan, 11:00etan. 

oñati testamentua eta herentziak
"Zer aldatu da Zuzenbide Zibile-
ko lege berriarekin? Aldatu al 
dezaket lehendik egindako testa-
mentua?...". Horiek azaltzeko eta 
argitzeko hitzaldia egingo du 
Javier Perez abokatuak. 
abenduaren 15ean, pake lekun, 17:30ean.

aZokak

oñati herriko artisauak
Askotariko artisauek parte har-
tuko dute. Euren produktuak 
erosteko aukera egongo da. Gai-
nera, Oinaztu Aisialdi Taldekoek 
eskulan tailerra egingo dute, eta 
Gurutze Gorriaren jostailu berrien 
bilketa kanpaina kalera aterako 
dute. 
bihar, zapatua, Foruen plazan, 10:00etan.

oñati Jostailuak trukatu
Txartelek truke jostailuak har 
daitezke ludotekan. 
bihar, zapatua, ludotekan,10:30ean.

arraSate Jostailuak trukatu
Txatxilipurdiren eskutik jostai-
luak trukatzeko aukera egongo 
da. 
bihar, zapatua, azoka plazan, 11:00etan. 

bergara Domeka azoka
Elkartruke, berrerabiltze eta arti-
sautza azoka. 
etzi, domeka, san Martin plazan, 11:00etan. 

aurkeZPenak

oñati 'Simon, dibujante callejero' 
liburua
Dani Laskurain bergararrak ida-
tzi duen lehen liburua aurkeztu 
eta sinatu egingo du. 
gaur, egubakoitza, elkar dendan, 18:00etan.

oñati 'Caso bidegi, ¿a dónde ha 
ido a parar el dinero?' liburua
Igor Meltxor egileak aurkeztuko 
du liburua. 
etzi, domeka, gaztetxean, 18:00etan.

oñati 'Las historia universal de los 
hombres gato' liburua
Josu Arteaga idazle arrasatearrak 
aurkeztuko du liburua. 
abenduaren 16an, gaztetxean, 18:30ean. 

arraSate 'Jose estruch: el teatro 
como nexo identitario' liburua
Vene Herrero idazle arrasatea-
rrak aurkeztuko du bere azken 
liburua. 
abenduaren 16an, kulturaten, 19:00etan.

Literatura

bergara ipuin kontaketa
Maite Frankok Zein ote da gabon 
saririk onena? delako saio bikoi-
tza egingo du: 17:00etan 3-12 urte 
artekoendako, eta 19:30ean, 13tik 
gorakoendako. 
gaur, egubakoitza, angiozarko arbiaska aretoan.

oñati ipuin kontaketa
Iraitz Lizarragaren saioa 3-6 urte 
artekoendako. 
abenduaren 17an, haur liburutegian, 19:00etan. 

Deia

oñati odol ateratzea
Urteko azken odol ateratzea egin-
go dute.  
gaur, egubakoitza, ikastolan, 17:00etan. 

goiEna

bergara euskal herriko bikote gazteen dantza solte txapelketa
38. txapelketa jokatuko dute eta 17 bikote lehiatuko dira. 
Tartean, Saioa Galarraga eta Julen Murgiondo bergararrek 
osatzen dutena. Aurreko aste bukaeran Orioko txapelketa 
irabazi ostean, hautagai nagusien artean egongo dira.
etzi, domeka, udal pilotalekuan, 12:00etan.

ZerbitZuak
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mIrArI ALtubE  |  bErgara

"Brumm ez da auto bat, zure 
irudimenean dituzun auto guz-
tiak baizik". Hala dio Unai Rolla-
nek (Bergara, 1980) diseinuaren 
asmatzaileak, eta gaineratu du: 
"Oinarri bat, zazpi pieza eta mila-
ka aukera. Zure irudimena da 
muga bakarra!". Autoak zituen 
gustuko Rollanek mutikotan, eta 
auto guztiak bakarrean bildu 
ditu orain: "Beti pentsatu izan 
dut: posible balitz neuk munta-
tzea gustuko autoa… Hortik eto-
rri da diseinua".

Buruari eragin, sormena landu 
Adinik ez duen jostailua da 
Brumm: "Irudimena eta sormena 
garatzeko ezin aproposagoa da. 
Baina ez bakarrik umeek, baita 
adinekoek ere, bizkortasuna eta 
trebetasuna lantzeko, esaterako", 
dio bergararrak. Jostailuek ia 
guztia egiten dakiten garaian, 
guztiz kontrako proposamena 
dakar Rollanek: "Sinplifikatzea 
garrantzitsua dela uste dut. Jolas-
teko modua aldatu gura izan dut, 
mundu zibernetikotik urrundu 
eta buruari eraginez sormena 
landu". 

Diseinua ez ezik, materialak 
ere asko zaintzen ditu, eta natu-
ralak erabiltzearen aldekoa da: 

harria, egurra… Oraingoan, pago 
egurra erabili du: "Egur goxoa 
da, eta, gainera, egokia jostai-
luendako, ez da ezpaletan zatitzen". 
Ez dela artisaua dio, baina ez da 
fabrikazio industrialaren aldekoa: 
"Xehetasun guztiak eskuz lantzen 
dituena ez naiz, baina piezak 
banan-banan egiten ditut".

Dirua makinak erosteko 
Diseinatzaile industriala da 
Rollan, eta ingeniaria. Diseinu 
kontuetan sartu gura du burua 
eta Brumm jostailuaren bitartez 

ezagutzera ematen dabil, nahiz 
eta beste diseinu batzuk ere izan: 
aulkiak, lanparak… 

Finantzaketa kolektiboa edo 
crowdfunding bidea aukeratu du 
jostailuaren proiektua finantzatu 
ahal izateko, hau da, Internet 
bidezko diru-bilketa. Helburua 
da 10.000 euro batzea abenduaren 
29rako; eguaztenerako, hilak 9, 
2.000 euro pasatxo zituen batuta, 
29 babesleri esker. Horretarako, 
honako helbide honetara jo behar 
da: www.kickstarter.com. Eta 
horrek duen bilatzailean Brumm 

sartu. Hilaren 29rako diru guztia 
batuta izanez gero proiektuak 
aurrera egingo du: "Eta dirua 
jarritako laguntzaileek etxean 
jasoko dute jostailua apiril ingu-
ruan. Diru hori batzerik izan 
ezean, bertan behera geratuko 
da proiektua, eta ez dago gasturik 
inorendako", argitu du.

Diru horrekin erosiko ditu 
jostailua eta gainerako diseinuak 
egin ahal izateko behar dituen 
makinak. Baina bilketa horren 
atzean badago beste zerbait: "Lor-
tuz gero, diseinatzaile indepen-
dente legez lanean hasi ahal izan-
go naiz, eta salto handia izango 
da niretako". Horren guztiaren 
berri eman du Rollanek diru-bil-
ketarako zabaldutako atarian.

Unai Rollan bergararra jostailuarekin.  |   unai bELLamy

oinarri batekin eta zazpi piezarekin hainbat auto egin daitezkeen jostailua diseinatu du unai rollanek

proiektuak aurrera egin dezan 10.000 euro batu gura ditu bergararrak internetez abenduaren 29rako

'brumm': irudimena da muga bakarra
b U k at z e kO

Brumm autoa.  |   u.b.

Bi lagunendako otorduen zozketa astero Puntuan. Hartu parte eta... on egin!

'Puntua' oraindik etxean Jasotzen ez baduzu: 
943 25 05 05 edo Puntua.eus edo  Whatsapp: 688 69 00 07

Mendiola jatetxeko 
sekretu iberikoa.

AgurNE 
bArruSO

P
asa den astean hasi 
zen Auzitegi Nazio-
nalean Segurako 
epaiketa bezala eza-

gutu dugun hori. Beste asko-
ren artean eskualdeko lau 
herritar ere epaitzen ari dira 
egun hauetan Madrilen: 
Aittor, Ino, Migelon eta 
Mikel. 

Lerro hauek argitaratzen 
direnean Madrilen izango 
dira deklaratzen ETAko kide 
izan direlako akusaziopean. 
Hamarna urteko espetxe-zi-
gorra eskatzen diote epaitu 
bakoitzari. Ezagutzen ditut. 
Gertukoak ditut oso. Badakit 
zein izan den beraien ibil-
bidea eta beraien delitua. 
Espainiari traba handia egin 
dion hautu politikoa egin 
zuten bere egunean eta oso 
garesti ordaintzeko zorian 
daude. Garesti ordaintzen 
ari dira jada. Laurak egon 
dira kartzelan beraien mili-
tantzia politikoa dela eta.

Gezurra dirudi 2015eko 
abenduan horrelako epaike-
tak egiten jarraitzea. Bihar 
arratsaldean Bergarako fron-
toia gune librea izango da. 
Epaiketa honen aurkako 
salaketa egiteko eta epaituei 
gure elkartasuna adierazte-
ko gunea. Berotasuna eta 
maitasuna helaraziko diegu 
Madrilgo arroztasunaren eta 
hoztasunaren aurrean. Lau-
rek merezi dute eta guk eman 
nahi diegu.

Gune librea 
frontoian
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