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Xabi Gorostidi deBAgoIenA
Garagartzan kokatuko Fagor 
CNA lantegiko langileek eta 
Eskoriatzakoek ordubeteko la-
nuztea eta prentsaurrekoa egin 
zuten eguaztenean, enpresak 
sindikatuei iragarri dizkien ka-
leratzeen harira. Ez dute zifra 
zehatzik eman, baina 33 eta 45 
langileri eragingo die. Egoera 
horren aurrean, langileen or-
dezkaritzak adierazi du kalera-
tzeak ez direla enpresaren “us-
tezko arazoari aurre egiteko 
konponbidea. Gure ustez, irten-
bide gehiago daude, elkarlanean 
arituko bagina. Kaleratze trau-
matiko hauen aurrean, beste 
neurri batzuk proposatu dizkio-
gu enpresari, baina ezezko eran-
tzuna jaso dugu”, azaldu zuen 
Ricardo Perezek, Garagartzako 
Fagor CNAko langile batzorde-
ko presidenteak.

Produkzioaren jaitsiera 
Fagor CNA Groupek LAB eta 
ELA sindikatuei jakinarazi zie-
nez, produkzioak jasandako jai-

tsiera izan da kaleratzeak ira-
gartzeko arrazoia. Jaitsiera  
horrek talka egiten du 2016ko 
apirilean enpresak emandako 
produkzio datuekin. Izan ere, 
2015eko apirilekoekin alderatu-
ta, ekoizpena bikoiztea lortu 
zutela jakinarazi zuten. 

Dena den, kaleratzeena ez da 
izan ekoizpen jaitsierari aurre 
egiteko hartutako lehen neurria. 
Zentzu horretan, urriaren 26an 
enpresak suspentsioko enplegu 
erregulazioko espediente bat 
ezarri zuela azaldu zuen Perezek. 

“Egosketako langileak hiru 
astez egon dira inaktibo eta gar-
biketako langileak ez dira urriaz 
geroztik lanean hasi”. 

Bestalde, Perezek nabarmendu 
du proiektu honetan beste ak-

tore estrategiko batzuk ere ba-
daudela, hala nola MCC bera, 
lurzoruaren jabea dena, Fagor 
S. Coop marka komertzialaren 
jabea eta Eusko Jaurlaritzaren 
Garapen Ekonomikoko Saila. 
Langileek salatu dute ez dutela 
ezagutzen enpresaren bideraga-
rritasun planik eta ez dakitela 
balizko inbertitzailerik dagoen”.

Mondragon taldeak hauxe ja-
kinarazi du: “CNA taldean lanean 
ari diren lehengo Fagor Etxe-
tresna Elektrikoetako langileek 
aukera edukiko dute berriz ere 
talde kooperatibora bueltatzeko. 
Horrela erabakitzen dutenak 
birkokatzeko zerrendan sartuko 
dira”. 

abenduaren 12an lanuztea 
Datorren astelehenean ordube-
teko lanuztea egingo dute Fagor 
CNA Groupen Basauriko, Esko-
riatzako eta Garagartzako lan-
tegietan. Zuzendaritzak aben-
duaren 9an edo 12an zehaztuko 
dio  langile batzordeari zenbat 
langile kaleratuko dituen.

Asteazkenean garagartzako lantegi aurrean egindako prentsa agerraldiko irudia. eneko azurmendi

Ordubeteko lanuzteak 
kaleratzeak salatzeko
Fagor CnA group taldeko edesa Industrialeko langileek euren lan-jarduna eten eta 
prentsaurrekoa egin zuten, enpresak 40 langile inguru kaleratzeko duen asmoa 
ikusita. euren ustez, kaleratzeek ez dute enpresaren “ustezko” arazoa konponduko

33 Eta 45 lanGilE 
artEan kalEratZEkO 
aSmOa hElaraZi diE 
ZuZEndaritZak 
SindikatuEi

gurutze gorriko boluntarioak informazioa banatzen, Arrasateko Eroskin. i. s.

Bazterkeria egoeran dauden 
familientzat opariak batzen
debagoieneko gurutze gorriak hirugarren urtez antolatu 
du ekimena eta aurten 189 familia lagunduko dituzte

X. G. deBAgoIenA
Gurutze Gorriak eta Oñatiko 
Oinaztu Aisialdi Elkarteak Beren 
eskubideak jokoan kanpaina 
abiatu dute, bazterkeria egoe-
retan dauden familietako haurrek 
oparirik gabeko Gabonak izan 
ez ditzaten. 0 eta 15 urte arteko 
haurrak dituzten 189 familia 
lagunduko dituzte. “Debagoie-
neko udalerrietako gizarte zer-
bitzuekin harremanetan jartzen 
gara, eta bazterkeria egoeran 
dauden familien kontaktuak 
helarazten dizkigute. Eskutitza 
bidaltzen diegu, eta eurek era-
bakitzen dute opariak jaso nahi 
dituzten edo ez”.

oparien bilketa 
Opariek baldintza batzuk bete 
behar dituzte: berriak izatea, 
sexistak ez izatea, belikoak ez 
izatea, kooperatiboak (ez indi-
bidualista) izatea eta hezitzaileak 
izatea. Baina horretaz gain, txe-
keak erosiz edo kontu korrontean 

diru sarrerak eginez lagundu 
daiteke.  “Jende gehienak dirua 
ematearen edo txekeen alde egi-
ten du. Askorentzat, zaila izaten 
da baldintza guztiak betetzen 
dituzten opariak aukeratzea, eta 
laguntzeko modu eraginkorra 
da”, esan du Andrea Sanzek, 
Gurutze Gorriko boluntarioak. 

“Banaketa abenduaren 22an 
eta 23an egiten dugu, Olentzero 
etorri baino lehen. Opariak gu-
rasoei ematen dizkiegu zuzenean, 
gero eurek Olentzerok ekarri-
takoak balira bezala banatu di-
tzaten. Helburua da haurrak ez 
daitezela ezertaz konturatu eta 
beste edozein haurrek jasotzen 
dituzten bezala jasotzea”, adie-
razi du Elena Ibarrondok, Gu-
rutze Gorriko boluntarioak.

Abenduaren 19tik 21era opa-
riak paketatzen arituko dira, 
eta dei egin dute boluntario 
gehiago lortzeko, baita opari 
bilketarako ere: (943 76 55 76, 
09:00-15:00ak bitartean).

jostailu bilketa arrasateko eroski hipermerkatuan egingo da 
abenduaren 2an, 3an, 9an, 10ean, 15ean, 16an eta 17an. boluntario 
jardun nahi dutenek, deitu 943 76 55 76 telefonora (09:00-15:00)

0 eta 15 urte artekoentzako jostailuen baldintzak
• Jostailu berriak izatea, sexistak ez izatea, belikoak ez izatea, 

kooperatiboak (ez indibidualistak) izatea, hezitzaileak izatea.

laguntzeko beste bi moduak
• 5, 10 edo 20 euroko txekeak erosiz.
• 3035 0001 51 0010018156 kontuan Jostailu berria izenpean diru 

sarrera eginez.

'beren eskubideak jokoan' kanpaina
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ubane madera deBAgoIenA
Euriarekin abiadura ez jaistea, 
aurreko ibilgailuarekiko distan-
tzia ez errespetatzea, gerrikoa 
oker ipinita erabiltzea, manio-
brak ez seinaleztatzea… gida-
tzeko orduan halako jokabideak 
izatea da Debagoienean gertatzen 
diren istripuen eta ondorengo 
zaurien edo kolpeen eragile na-
gusia. 

Bestela esanda, gidatzeko or-
duan  arinkeriaz jokatzen da 
uste baino sarriago. "Gidatzea 
jarduera oso ohiko bihurtu da. 
Eta ahaztu egiten dugu jardue-
ra arriskutsua dela", azaldu du 
Peñakoba autoeskolako ugazaba 
Iban Peñakobak. "Adibidez, eu-
riarekin, eguzkiarekin, hotza-
rekin… berdin gidatzen dugu. 
Ez dugu egokitzen abiadura 
klimatologia egoera desberdi-
netara", gaineratu du. 

zaurituekin %30 gehiago 
Azaroaren 30era arteko datuen 
arabera, Debagoienean –Zuma-
rragarainoko errepideak bar-
ne– 431 istripu izan dira. Han-
ditu egin da kopurua iazkoare-
kiko, %10-15ean. 

"Zauritudun istripuak joan 
den urtean baino askoz ere gehia-
go izan dira, %30 gehiago. Joan 
zen urtean 127 izan ziren eta 
aurten 159 daramatzagu. Zauri-
turik gabeko istripuei dagokie-
nez, berriz, joan zen urteko zi-
fraren azpitik gaude. 280 inguru 
izan ziren joan zen urtean, eta 

aurten oraindik ez gara horra 
heldu. Seguru aski, helduko 
gara; beraz, parra egingo dugu. 
Eta hildakoak dituzten istripu 
kopurua iazko berbera da: bi", 
jakinarazi dute Deba-Urola er-
tzain-etxetik –Bergarako er-
tzain-etxea–.  

"Gertatzen diren lau istripu-
tatik hirutan, arrazoiak hiru 
dira: bat, bi edo hirurak batera. 
Alkohola eta drogak; abiadura 
desegokia eta hutsegiteak. Zer-
gatik handitu den zauritu ko-
purua? Trafikotik esaten dutena 
da hiru faktore horiei gehitu 
behar zaiela beste bat, istripua 
larria izateko. Esaten dute jen-
deak gerrikorik ez duela erama-
ten edo gaizki eramaten duela. 
Izan ere, gerrikoari ez zaio behar 
beste arretarik jartzen, eta ge-
rrikoak baditu bere neurriak. 
Bakoitzak gerrikoa egokitu behar 

du bere gorputzera. Jarlekua 
mugitzen den moduan, edo bo-
lantea ere erregulatu egin dai-
tekeen moduan, gerrikoa ere 
erregulatu egin daiteke, eta ez 
diogu kasurik egiten, eta batzue-
tan ipinita eramanda ere, kalteak 
eragin ditzake, gaizki eramatea-
rren. Hori bai, kalte larriago 
batetik salbatzen zaitu, baina…", 
gaineratu du Ertzaintzak.    

euriaren faktorea 
Istripuak artatzen eskarmentu 
luzea duten Gurutze Gorriko 
Elorregiko boluntarioek ere bat 
egiten dute  gidarien arreta fal-
ta azpimarratzerakoan: "Azken 
batean, automatak bezala gida-
tzen dugu. Larregiko konfiantza 
dugu. Eta, adibidez, horregatik 
handitzen da istripu kopurua 
euria egiten duenean". 

Izan ere, egoera horretan –eu-
riarekin– nabarmen okertzen 
dira errepidearen baldintzak.  

"Euria egiten duen lehen or-
duetan pasatzen dena zera da: 
egun lehorretan ibilgailuetatik 
jausi den olioa, erregaia edo 
ihes-tututik irteten diren hautsak 
gelditzen dira errepidean, eta, 
errepidea asfaltoa denez, barru-
ra sartzen dira. Euria egitean, 
elementu horiek baino dentsoa-
goa da ura, eta olioak-eta azale-
ratu egiten dira. Horiek labain-
korrak direnez, autoak labaindu 
egiten dira. Horrez aparte, euria 
egiten jarraitzen badu, asfaltoak 
ez du ur guztia xurgatzen, baz-
terrera eramaten du, baina neu-
rri batean; azalean ere geratzen 

debagoienean izandako istripuetako bat; bi autoren arteko txokea izan zen, Arrasateko gesalibar auzoan, hutsegiteek eraginda. goiena

GErrikOari EZ ZaiO 
bEhar bEStEkO 
arrEtarik jartZEn, 
uStE bainO SarriaGO 
OkEr ErabiltZEn da

Egunean istripu 
bat baino gehiago
431 istripu izan dira debagoienean aurten –zumarragarainoko errepideak barne–.  
Azaroaren 30era arteko datuen arabera eta iazkoekin alderatuta, %10-15 handitu da 
kopurua. nabarmenagoa da zaurituak izan dituzten istripuen kopuruan antzemandako 
igoera: %30 ingurukoa. Arrazoi nagusia zuhurtziarik eza da 

Urtetako esperientzia du 
sonia Floresek istripuak 
artatzen Debagoienean. 
Zelakoak dira gehien 
ikusten dituzuen 
istripuak? 
arinak: abiadarengatik 
autoa labaindu eta 
zerbaiten edo beste auto 
baten kontra kolpea 
hartzea. Normalean, lepoko 
zartakoak izaten dira 
ondorioak. Izan ere, gaur 
egungo autoak gertu daude 
txokeak hartzeko abiada 
jakin batera arte: 50-80 
km/h-ra arte; ibilgailu batek 
IAT pasatzen badu, 
gidariaren edo auto barruan 
doazenen gaineko zauriak/
eraginak ez dira larriak 
izango. Baina jakina, beti 
dago zorigaiztoa. Hau da, 
nahiz eta abiada txikian 
joan, kolpe txar bat hartzen 
bada, autoaren leihotik 
zerbait sartzen bada eta 
gorputzean sartu, baranda 
apurtu eta errekara jausten 
bazara… halakoak 
aurreikusi bakoak dira, eta 
gertatzen dira. 
Zenbateraino saihestu 
daitezke istripuak egoki 
gidatuta?
Arreta galdu ezean, 
seinaleak eta zirkulazio 
arauak errespetatuz gero, 
istripuen %70-80a saihestu 
ahalko lirateke. iaT 
pasatzea oso garrantzitsua 
da, ze adibidez, han 
abisatzen dizuete erruberak 
aldatu beharra duzula. 
Akaso zeu ez zara 
konturatu. 

ubane madera

"lepoko 
zartakoak dira 
gehienak"
sonia flores gurutze 
gorrIko BoluntArIoA
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da ur-pelikula; horrek ere erre-
pidea labainkor bilakatzen du. 
Eta ez dugu abiadura jaisten. 
Bost minutu lehenago ez irtetea-
rren presaka goaz alde guztieta-
ra", esplikatu dute ertzain-etxetik.

ausarkeria ez, arinkeria bai
"Zenbat gutxitu abiadura? Ez 
dago formula zehatzik, baina, 
argi eta garbi, murriztu egin behar 
da. Eta handitu egin behar da 
aurrekoarekiko distantzia. Esan  
daiteke, hain zuzen, hori dela 
gehien errepikatzen den arinke-
ria gidari gehienen aldetik; eta 
kasu askotan, gainera, gidari 
horiek beti honela gidatzen dute: 
aurrekoarekiko gertuegi, errepi-
dearen zein eguraldiaren baldin-
tzak kontuan hartu barik", gai-
neratu du autoeskolako irakasleak. 

Azken batean, oro har, "erdi-
purdikoak" dira Debagoieneko 

errepideetan dabiltzan gidariak. 
"Gidari arruntak ez du ausarke-
riaz gidatzen, baina bai arinke-
riaz (…) Gidari ona izateko, ez 
gara teknikoki oso onak izan 
behar. Ezta txarrak ere. Izan 
behar dugu teknikoki konpeten-
teak, eta, jarrera aldetik, espazioa 
konpartitzen dugula kontuan 
hartuta, zibilizatuak. Hortaz, zer 
gertatzen da? Gidatzea errutina 
dela. Ikasten gabiltzanean mo-
tibazioa dugu eta ikasten ahale-
gintzen gara, baina 5-7 urte gi-
datzen goazenean errutina bila-
katzen da, eta gidari horrek ez 
du onera egiten. Adibidez, esaten 
duenari 'nik 40 urteko esperien-
tzia daukat gidatzen', nik hari 
esaten diot 'ez, akaso duzu hiru 
urteko esperientzia eta 37 urte-
ko errutina'. Ze, 37 urte horietan 
ze aldatu duzu? Zer hobetu? Ze 
zuzentzen ahalegindu zara? Ezer-

txo ere ez. Esperientzia irabazi 
duzu hainbat gauzatan; baina, 
adibidez, hasieratik keinukariak 
erabiltzen ez dituenak ez du hori 
esperientziarekin barneratuko, 
ez da jabetu ere egingo huts ho-
rretaz", esan du Peñakobak.

biribilguneak eta txirrindulariak
Gidariek partekatzen duten es-
pazioaren erabilera desegokiaren 
erakusle dira biribilguneen era-
bilera eta ziklistekiko jokabidea. 

Lehen kasuan, araua argia da: 
"Bi auto biribilgune barrura 
sartuz gero, bata biribilgunearen 
kanpotik eta bestea barrutik, 
kanpoko aldean dagoenak du 
lehentasuna. Eta barrukoak ir-
teeraren bat hartu nahi badu, 
lehenengo, kanpoko erreira pa-
satu beharko litzateke (kanpoko 
aldean dabilen inori traba egi-
teke), eta gero hartu beharko 

luke berak nahi duen irteera", 
esplikatu du Peñakobak. Arau 
horren urraketa, baina, erraz 
ikusten da biribilguneetan, es-
kualdeko okerrena den Arrasa-
teko Eroskikoan, bereziki. 

Txirrindularien kasuan,  "haiek 
aurreratzeko 1,5 metroko distan-
tzia utzi behar da, betiere, paretik 
ibilgailurik edo txirrindularirik 
ez badator, nahiz eta txirrindu-
laria bazterbidetik etorri (…) Eta 
errei nagusitik doan txirrindula-
ri bat aurreratzeko, gidaria de-
rrigortuta dago kontrako noranz-
koa inbaditzeko, etengabeko lerroa 

izan arren, eta ikusgaitasun nahi-
koa baldin badu (…) Txirrindu-
lariekin orokorrean ez dugu hain 
txarto jokatzen, baina batek oker 
egiten badu, ondorioak oso han-
diak izan daitezke".

15 urtetik hona, jaitsiera handia
Zorionez, baina, istripu kopurua 
eta haien eraginak asko txikitu 
dira 15 urtetik hona. Arrazoi bat 
baino gehiago dago: ibilgailuak 
teknologikoki asko hobetu dira, 
gidarien kontzientziazioa handi-
tu egin da, zirkulazioa normaldu 
–ez daude horrenbeste auto zahar 
eta kamioi pisutsu–, puntuen 
sistema ezarri… Hori bai, hobe-
tzen segitzea norberaren esku 
dago.  "Arreta galdu ezean, sei-
naleak eta zirkulazio arauak 
errespetatuz gero, istripuen %70-
80 saihestu ahalko lirateke", da 
Gurutzeko Gorrikoen konklusioa.   

biribilGunEan 
kanpOkO ErrEian 
ZirkulatZEn duEn 
ibilGailuak du 
lEhEntaSuna

mugarri-Epele, Gi627, ap1eko sarreraino "5,5 
kilometro daude. 47 istripu daramatzagu. Pasatzen 
dena da zirkulazio handia dagoela eta jendea 
azkar dabilela. Gauza biak nahasten dira. Errepidea 
ona da, baina azkarregi ibiltzen gara". 

Osiñurdin-Elorregiko biribilgunea "11 istripu, 
1,8 kilometrotan. Errebuelta asko dago eta bide 
zuzen zati txiki bat ere bai. Ematen du aurreratu 
egin daitekeela, baina nahiko zirkulazio dauka, 
jendea azkar joaten da, gehienak oñatiarrak dira, 
eta jendea konfiantzarekin joaten da".  

uzarragatik bergarako bidegurutzera "Hark 
2,2 kilometro ditu. 35 istripu gertatu dira han. oso 
tarte txarra du. Sekulako kamioi piloa ditu; zati 
batzuk añubean daude beti, itzalean, beti bustita, 
ez dago bazterbiderik, ez dago marjinarik…".

biribilgunerik okerrena: kaskonategi 
(arrasateko Eroskikoa) Berez, ez da istripu 
askoko bide tarteen artean kokatzen, baina 
eskualdeko biribilgunerik txarrena da. Bi errei 
izatetik Aretxabaletarako irteeran bat izatera 
pasatzen da, eta horrek asko zailtzen du zirkulazioa.

istripu askoko bide tarteak

Gidatzen hasi aurretik, jarlekua, bolantea eta gerrikoa egokitu egin 
behar dira norberaren ezaugarrietara. Sei gako daude:

1 Bolantea erabiltzeko besoek apur bat tolestuta egon behar 
dute. Distantzia neurtzeko, eskumuturrak bolantearen gaineko 
aldera iritsi behar dira.

2 Burua ez da egon behar autoaren sabaitik oso gertu, baina 
begiradak bolantearen gainetik egon behar du.

3 Gerrikoa klabikularen gainetik pasatu behar da, eta gerrian ez 
da nasai geratu behar, gorputzari eutsi egin behar dio.

4 Bizkarrak jarlekuaren bizkarraldean ondo jarrita egon behar du.
5 Belaunek ez dute ukitu behar 

bolantearen beheko aldea. 
bolantea erregula daiteke.  

6 Pedalak sakatzerakoan, 
hankek apur bat tolestuta 
egon behar dute, ez 
luze-luze.

 eta ispiluak ere egokitu egin 
behar dira, albora ahalik eta 
ikusgaitasunik handiena 
lortzeko. 

1

2

3

45

iTurria: deba-urolako erTzain-eTxea

Iban Peñakoba, gidatzeko kontuan hartu beharrekoak erakusten. ubane madera

6

gidatzeko jarrera egokia

Ispilua oker, ispilua zuzen. PEñAkoBA
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maite txintxurreta deBAgoIenA
Hazi Fundazioak eta Bergarako 
eta Oñatiko Udalek baso jardu-
naldiak antolatu dituzte datorren 
asterako. Batez ere, basoen jabeei 
zuzendutako basogintzako oina-
rrizko ikastaroa da honako hau, 
baina gaian interesa duen edo-
nor joan daiteke.

Hiru egunetan egingo dituzte 
jardunaldiok: hain zuzen ere, 
abenduaren 12an (astelehena), 
14an (eguaztena) eta 17an (egu-
bakoitza).

saio teorikoak eta irteera 
Abenduaren 12an eta 13an saio 
teorikoak egingo dituzte, eta 
bertan, adituen eskutik hitzal-
diak eta mahai inguruak entzu-
teko aukera izango da. Lehen 
eguneko saioak Oñatiko Santa 
Ana aretoan izango dira eta 
bigarren egunekoak, berriz, Ber-
garako udaletxean. Hilaren 17koa 
irteera izango da, eta bertan, 
Arrasateko Zaburdi eta Oñatiko 
Lezesarri inguruko basoak bi-
sitatuko dituzte.

Parte hartuko dutenetako bat 
Basoa Fundazioko Jorge Aska-
sibar izango da, eta hark nabar-

mendu du basogintza "balioan 
jarri" behar dela eta hori dela 
jardunaldi hauen egitekoa. Na-
barmendu du baso jabeek zein 
administrazioek badihardutela 
esfortzua egiten, nahiz eta arlo 
honetan arazo nagusia belau-
naldi erreleboa den. Askasibarri 
egindako elkarrizketa aldizkari 
honetako 25. orrialdean irakurri 
daiteke osorik.

izen ematea 
Baso jardunaldiotan parte har-
tzea doan izango da, baina an-
tolatzaileek aurrez izena ematea 
eskatu dute.  Horretarako, Frai-
soro eskolara deitu (943692166 
telefono zenbakira) edota fpfrai-
soro@hazi.eus helbide elektro-
nikora mezu bat idatzi beharko 
dute saioetara joateko interesa 
dutenek.

Arrasaten, Musakolako Eroskiren atzean dagoen basoa bisitatuko dute. goiena

basogintzaren gainean 
ikasteko jardunaldiak
Bergaran eta oñatin baso jardunaldiak egingo dituzte abenduaren 12an, 14an eta 
17an, herri bietako udalek eta Hazi Fundazioak antolatuta. Administrazio, erakunde 
eta elkarte desberdinetako ordezkariek eta adituek hartuko dute parte

Ibarrean, biztanleen %6,30 dira 
Espainiako Estatutik kanpokoak
eustaten arabera, 2015ean baino 80 gehiago daude, 
baina, proportzionalki, gutxiago dira (%6,37 ziren iaz)

l.k./m.t. deBAgoIenA
Hego Euskal Herritik zein Es-
painiar estatutik kanpo jaiotako 
4.668 atzerritar bizi dira egun 
Debagoienean, Eustatek kalera-
tutako datuen arabera. 2016ko 
urtarrilaren 1eko populazio es-
tatistikaren araberakoak dira 
datu horiek. 2015ean baino 80 
atzerritar gehiago dauden arren 
Debagoienean, proportzionalki, 
gutxiago dira (%6,37 ziren iaz).

Herriz herri
Honakoak dira Debagoieneko 
herriz herriko datuak, 2015ekoe-
kiko aldearekin: Antzuola: 91 

(-13), %4,09; Aramaio: 65 (-9), 
%4,2; Aretxabaleta: 403 (-16), 
%5,77; Arrasate: 1.902 (+60), 
%8,68; Bergara: 1.131 (+30), %8,68; 
Elgeta: 81 (-2), %7,37; Eskoriatza: 
237 (-11), %5,78; Leintz Gatzaga: 
16 (=), %6,53; Oñati: 742 (+41), 
%6,58.

gehienak hegoamerikarrak 
Atzerriko biztanleen artean, %36 
hegoamerikarrak dira, Espai-
niako batez bestekoa (%23) bai-
no dezente gehiago. Multzo ho-
rretan, biztanle gehienak Boli-
viakoak, Kolonbiakoak, Nika-
raguakoak eta Paraguaikoak.

m.t. deBAgoIenA
2017ko udarako harrera-familiak 
lortzeko kanpainari hasiera eman
dio dagoeneko Chernobil elkar-
teak. Datozen asteetan, infor-
mazio bilerak egingo dituzte 
informazioa emateko eta elkar-
tearen lana azaltzeko.

Ukrainan, Txernobylgo zentral 
nuklearraren istripuak kutsa-
tutako gunean bizi diren haurrek 
aire garbia arnastea du helburu 
elkarte honek. Aurten 30 urte 
bete dira istripu hartatik, eta 
elkarteak hogeigarrenez jarri 
du martxan harrera plana.

Elkarteko boluntarioek Ukrai-
natik atera beharra duten 40 
kasu larri topatu dituzte, eta 
harrera-familia aurkitu nahi 
diete "derrigorrez".

gabonetako egonaldia 
Datorren abenduaren 19an Loiu-
ra iritsiko dira Gabonetako opo-
rrak Euskadin igaroko dituzten 
30 haurrak. Harrera-familiek 
eurek eskatuta antolatzen du 
elkarteak Gabonetako programa, 
eta parte hartzea borondatezkoa 
da. Urtarrilaren 21era arte izan-
go dira hemen haurrak.

Chernobil elkarteak 40 harrera 
familia lortu nahi ditu udarako
Abenduaren 19an iritsiko dira gabonak euskal 
Autonomia erkidegoan igaroko dituzten haurrakHiru egunetan egingo  

dituzte basoaren gaineko 
jardunaldiak eskualdean. 
lehen bi saioak teorikoak 
izango dira eta azkenengoan, 
berriz, irteera bat egingo 
dute.

abenduak 12, Oñati (Santa 
ana aretoan)
• 15:00-15:45 Concepto de 

bosque, jorge askasibar (basoa 
fundazioa).

• 15:45-16:30 bertako basoa, 
Jon Zulaika (Naturtzaindia 
elkartea).

• 16:30-17:15 kontserbazioa 
barne hartzen duten 
plangintzak, Iñigo Moreno 
(Eguzki-Ihintza).

• 17:15-17:30 atsedenaldia.
• 17:30-18:15 Gaitzak, Amaia 

Urkola (Gipuzkoako Foru 
aldundia)

• 18:15-19:00 Laguntza 
lerroak, maialen galparsoro/
Valentin Mugertza (GFA).

abenduak 14, bergara 
(udaletxean)
• 15:00-15:45 Explotación 

forestal, Fernando otazua 
(Gipuzkoako Baso Elkartea)  

• 15:45-16:30 Bosque mixto, 
Jesus Garitazelaia (baso 
kudeatzailea)

• 16:30-16:45 atsedenaldia.
• 16:45-19:00 mahai ingurua. 

Moderatzailea: Jorge Askasibar. 
Parte hartzaileak:

 - Fernando otazua
 - Jesus Garitazelaia
 - jon zulaika

 - kepa albisu (Central forestal)

abenduak 17
• Irteera Arrasateko Zaburdira 

eta oñatiko Lezesarrira.

eaeko estatistika mapa
iTurria eusTaT

bizTanleen dual esTaTisTika 2016ko urTarrilaren 1ean

aTzerrian 
jaioTakoak ,  
udalerriaren  
arabera (%)

%10,00

%6,50-%9,99

%4,01-%6,49

%4,00

Jardunaldien egitaraua
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Tigrea meriendatzera 
dator

ManEx agIrrE
Https://goo.gl/1g9xFv

Esan izan didate kalean, 
ezagunek, normalean 
adinekoek, honelakorik: 
"Hara, umeak hazi dituzu jada 
eta!". Hazi aditza aldaera 
iragankorrean erabilita, 
nolabaiteko aitortza 
adierazten didatela iruditzen 
zait, ondo egindako lan bati 
esker ona, eta halako plazer 
perbertso batez puztu egiten 
naiz, gajoa ni; zer gutxi behar 
dugun lo-ezak eta 
desesperazioak une batez 
ahazteko, ume txikidun 
guraso sufrituok.

Orain, hazkuntza-lanek hala 
aginduta, lehen begiratzen ez 
genuen postuetan begiratzen 
dugu Durangon, eta ez da 
faena bat, dimentsio berri 
batera sartzeko giltza baizik. 
Merkatua merkatua da, eta 
dena ez da harribitxi, baina 
umeentzako literaturan gauza 

benetan ederrak ditugu gaur 
egun, eskura eta euskaraz 
(iritsi-berriaren poz inozente 
eder hori, badakizue). Klasiko 
batekin itzuli gara aurten 
etxera, Meriendatzera etorri 
zen tigrea, Judith Kerr-ena 
(Kalandraka).

Espoilerrik gabe, hona 
hemen ipuinaren abiapuntua. 
Ama eta alaba etxean daude 
meriendatzen. Norbaitek 
tinbrea jo du, harrituta daude, 
ez baitzuten inor espero. Hara 
non, alimaleko tigre bat den, 
bere tamainako gosea 
dakarrena, eta edukazio 
bikainez, bere burua 
auto-gonbidatzen du 
meriendatzera. Ama-alabek, 
izututa leihotik salto egin 
beharrean, natural egiten 
diote harrera, eta aulkia 
eskaini, tea har dezan. Umore 
anglosaxoia du ipuinak 
borborka, eta funtzionatu 
egiten du, bai helduengan, bai 
umeengan.

Liburuarekin bueltaka 
gabiltza umea eta biok aste 

honetan, eta gozamen hutsa 
da, serio. Eta gainera, tigre eta 
guzti, umea hazten ari naizela 
sumatzen dut, eta badudala 
nire lekua lan horretan. 
Ordea, horrek berez dakarren 
arriskuaz azkar ohartzea 
hobe: aditzak, iragankorretik 
iragangaitzera pasatu behar 
duela, ezinbestean, eta, 
denborarekin, gero eta 
gehiagotan, gurasoak trabatik 
kenduta (batzuetan traba 
besterik ez dugu egiten), umea 
hazi egingo dela, besterik 
gabe, natural.

Mila pauso, mila esker!

Itxaro artola
ArrAsAteko euskAlgIntzAren IzeneAn

ArrAsAte

Arrasateko Euskalgintzaren 
izenean, eskerrik asko eta 
bejondeizuela Euskararen 
Eguneko ekitaldian parte 
hartu zenuten guztioi.

Arrasate Musikaleko Banda, 
Lore Gazteak eta 
Arrostaitzeko dantzariak, 

Portaloiko kanta zaleak, Patxi 
Montero eta Herrixa 
Dantzaneko lagunak, 
Udalaxpe taldeko txistulariak, 
sokadantza osatu zenuten 
euskaltzale eta dendariok, 
plazara gerturatu zineten 
herritarrok, ospakizun festa 
eder bezain esanguratsua 
lortu zenuten denon artean. 

Izan bedi eredu eta akuilu 
pausoak ematen jarraitzeko, 
urtean 365 egunez, euskararen 
erabileran. Baietz izan!

 Austriarren abilezia

luIs aranBErrI 'aMatIño'
Https://goo.gl/l4F4tq

Erreferendumak joeran omen 
dauden honetan, atera bai 
kalera mikrofonoa eskuan 
hartuta eta galdetu jendeari 
pasatu ahala: nongoa zen 
Hitler? Eta hamarretik 
bederatzik erantzungo dizu: 
alemana. Ondotik, berriro 
galdetu: eta Beethoven? Eta 
gehienek austriartzat joko 
dute. Distortsio hau omen da 

sekula Herri batek historiari 
sartu dion ziririk handiena.

Austriako agintarien 
erabakia da Adolf Hitlerren 
jaiotetxea erabat 
itxuraldatzea, nostalgiak 
jotako neonaziek bertaraino 
erromes joaterik izan dezaten. 
Baita –nik uste–, bide batez, 
Hitler zenaren gaineko 
turismo-arriskua murrizteko 
ere. Austriak ez du Hitlerren 
memoria nabarmenegirik 
hurbilean nahi. Eta ez gizarte 
ezkertiarrik petoena edo 
aurrerakoirik eredugarriena 
delako, arazorik nahi ez 
duelako baino.

Benetan zein txantxetan, 
auzoko austriarrei ezin 
ukatuzko abilezia bikoitza 
leporatu ohi diete alemanek 
oro har eta historialariek 
gehienbat. Austriak ez baitu 
soilik lortu munduak Hitler 
militar austriarra 
alemaniartzat jotzea, baita 
Beethoven alemaniar 
musikari handia austriarra 
bailitzan azaltzea ere.

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: egilearen izena eta abizena, herria eta harremanetarako telefonoa. Gutuna helarazteko bideak: otalora Lizentziaduna 31, 20500 Arrasate / gutunak@goiena.eus

amodio-gutuna
eskertza-gutuna
eskari-gutuna

erantzun-gutuna
aldarrikapen-gutuna

kexa-gutuna

Idatzi zure gutuna eta bidali gutunak@goiena.eus helbidera!
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BatgEhIxau
deBAgoIenA

Basurdearen irrintzia, 
ehiztariaren izua!

wInChEstEr 73
ArrAsAte

Ba, kontuan hartuta 
basurdeak haurdun egoten 
direla martxo inguruan, 
astakeria hutsa iruditzen zait 
haien ehiza-denboraldia 
luzatzea apirilera arte.

Sarraskia izango da gure 
basoetan, eta ehiztariak dira 
irabazten duten bakarrak.

aIMar dEfondo
ArrAsAte

Epe bat baldin badago ehiza 
mota horretarako, zertarako 
luzatu? Haurdun dauden 
basurdeak akabatzeko?

Basurdeen ehiza-epearekin 
hasi badira, zergatik ez beste 
espezie batzuetara hedatu?

BagaBIgahIga
deBAgoIenA

Galdera honela ere egin 
dezakegu: Gipuzkoako Foru 
Aldundiak ala Gipuzkoako 
baserritarrek luzatu dute?

Izan ere, argi dago nork 
egin duen presioa Foru 
Aldundian epe hori luzatzeko. 
Basurdeek sekulako 
triskantzak egiten dituzte 
baserri inguruetan: ortuetan, 
larreetan, zelaietan, baserriko 
abereengan...

Nik neuk argi daukat nork 
luzatu duen epe hori: 
baserritarrek.

Hala ere, duda bat daukat: 
ehiztariak ados daude? Eta 
denak akabatzen badituzte? 
Datorren urtean zer?

Arma, tiro, pum! 

zeuk esAnA

hurrEnGO ZEnbakian: GabOnEtakO ZuhaitZak, naturalak ala artifiZialak? 
Iritzia emateko posta elektronikoa: berriak@goiena.eus / Webgunea: goiena.eus.

Basurde-kopurua hazi egin da eta haien ehiza-denboraldia 
hilabete luzatuko du Gipuzkoako Foru Aldundiak; ze diozu?

Nire ezagutza apurretik, Kubari buruz.
Batetik, horrelakoetan "bi aldeetakoak" erakusteko jarrera 

duten komunikabideei ezinezko egin zaie kubatarrek Fidelekiko 
eta iraultzarekiko duten atxikimendua ezkutatzea.

Bigarrenik, Fidel horren pertsonaia garrantzitsua bada, berak 
eta bere herriak aurrera daramaten eta munduko botereei 
horrenbeste min ematen dien proiektu politikoarengatik da. 
Finean, interes orokorra gutxi batzuen interesen gainetik 
jartzea bezain gauza sinplean datza. A, eta ez gaitezen nahasi, ez 
die min ematen –soilik– ezin dutelako Kuba esplotatu, mundu 
osoarentzako herrien eta pertsonen askatasunaren eredu bizia 
delako baizik.

Hirugarrenik, barregura sartzen zait gure "demokrazietatik" 
Kubari lezioak ematen dizkiogunean. Batetik, gure buruzagiek 
TTIP sinatu eta multinazionalen esku jartzen gaituzten 

bitartean, Fidelek Obamari 
esan berri diolako Kubak ez 
duela beraien laguntzarik 
behar, beharrezko duten 
gehientsuena ekoizteko gai 
direlako. Bestetik, Kubari 
"irekitasun politikoa" eskatzea 
begiak itxita edo intentzio oso 
txarrez hitz egitea delako. 

Ezinezkoa da mundu nagusiki kapitalista batean –
kapitalismoaren bihotzetik 100 kilometrora–, etengabeko blokeo 
eta jazarpena jasanaz –600 heriotza saiakeratik gora Fidelen 
aurka, konkista saiakerak, Guantanamo...–, sozialismorantz 
jotzen ari den herri bati normaltasuna eskatzea. Lezio gutxi, 
beraz, egin dezagun mundu sozialista bat eta ondoren eska 
diezaiogun Kubari irekitzeko. 

Azkenik, ezin aipatu gabe utzi Kubaren elkartasun 
internazionalista. Beraien bizitzek, gureek ez bezala, ez dutelako 
sarraskirik eragiten planetan, batetik; eta bere buruarentzat 
erabil ditzakeen errekurtsoak bera baino egoera okerragoan 
daudenei laguntzeko erabiltzeagatik, bestetik. Gurean GKEek 
egiten dutena Kuban estatuak egiten du. Galdetu bestela 
sahararrei, vietnamdarrei, angolarrei, palestinarrei... edota 
ebola gordinen jasan duten herrialdeei.

Eskerrik asko, Kuba! Agur eta ohore, Fidel! Gora, Euskal 
Herria sozialista!

Eskerrik asko, 
Kuba!

zABAlIk

aItzol IturBE BErIstaIn

bEraiEn biZitZEk, 
GurEEk EZ bEZala, 
EZ dutE  
SarraSkirik 
EraGitEn planEtan
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"Batzuek uste dute espaloia aparkatzeko ere badela, eta 
arratsalde-gauetan eta igandeetan, udaltzain gutxiago 
daudenean, aprobetxatzen dute bertan aparkatzeko. Okerrena 
da 200 metro gorago aparkalekua dagoela", diote Aretxabaletako 
Txarapeatik; gurpil aulkiarekin errepidera jaitsi behar eta ia 
lurrera erori izana ikustea ere tokatu zaio.

g.m.

gorA etA BeHerA

Eta gurpil aulkiak nondik pasatuko dira?

mireia bikuña ArrAsAte
Zuberoako ikastolen alde 
dirua batzeko, Gabonetako 
otarreak erosteko kanpaina 
azken egunetan sartu da. 
Abenduaren 11 da saskiak 
eskatzeko azken eguna, 
domeka. Beñat Etchebesti 
kanpainaren garrantziaz 
galdetu diogu.
domeka baino lehen, non eska 
daitezke otarreak? 
Ikaskoli.eu atarian sartu eta 
han eskatzen diren pausoak 
jarraitu besterik ez dago. 
Domeka izango da eskariak 
jasotzeko azken eguna. Hilaren 
16an otarreak prestatuko 
ditugu eta 19an egingo dugu 
banaketa, ohiko lekuetan.
bi otarre dituzue aukeran. biak 
ere iparraldeko produktuekin. 
Ardi-gazta, ahate-gibela, 
bizkotxo-poltsa, eztia, 
txerriki-patea eta 
txerriki-odolkia dira 
produktuak. Otarreak 41 eta 
52 eurokoak dira.
nolakoa da erantzuna? 
Egia esan, oso ona. 2003an 
hasi ginen otarreen 

salmentarekin eta hazten joan 
den ekimena da. Iaz, 1.500 
otarre saldu genituen. 
Izugarria izan zen. Aurten, 
motelago gabiltza. Oraingoz, 
1.100 eskaera jaso ditugu, 
baina pozik gaude. 

Iparraldeko produktuak 
direnez, gehienbat, 
hegoaldean saltzen dugu: 
Bizkaian, Araban eta 
Gipuzkoan.
diru-sarrera garrantzitsua da 
zuendako? 

Zuberoako bi ikastolendako 
diru ekarpen garrantzitsua 
da. Gure aurrekontuaren %5 
da. Badirudi kopurua txikia 
dela, baina guretzat oso 
inportantea da. Iaz, adibidez, 
langile baten jarduna 
ordaindu ahal izan genuen 
otarreen salmentarekin.
eta gainerako aurrekontua nola 
estaltzen duzue? 
Beste hainbat ekintza egin 
behar izaten ditugu. Izan ere, 
Hezkuntza Ministerioaren 
laguntzarekin ordaindu ezin 
diren irakasleen jardunak eta 
egoitzaren beraren mantenua 
eta beste hainbat gastu 
gurasoen ekarpenei esker 
estaltzen ditugu: zaintzaileak, 
garbitzaileak, garraioa, 
kantina... Gure probintziako 
haurren %15 ikastolan daude. 
150 ikasle inguru.
zeintzuk dira ekintza horiek? 
Pastoralak egiten ditugu, 
beste jai edo ekitaldi batzuk 
daudenean ikastolaren 
kantina ipintzen dugu...  
Herri batzuek laguntzen 
gaituzte. Euskaldun edo 
euskaltzale diren enpresek ere 
bai. Baina ekarpenak oso 
gorabeheratsuak dira. Akaso, 
3.000 euroko ekarpena egiten 
dute edo ez dute ezer ematen. 
Datu deigarri bat: bi 
haurretatik batek euskaraz 
ikasten du, baina herritarren 
%80k ez dute dirurik ematen.

Eperra ikastolako kide Beñat Etchebest. BEñAT ETcHEBEST

"Ikastolen aurrekontuen %5 
estaltzen dugu otarreekin" 
beñat etcHebest eperrA IkAstolAko ordezkArIA

protAgonIstA HAu Be BAdogu!

Sare sozialetan nagusi izan da 
Durangoko Azokaren #51DA 
traola, azokak iraun duen bost 
egunetan. Goienak, aurten  
ere, Azoka Telebistan parte 
hartu du:

@durangokoazoka: "#51DA 
@azokatelebista-k 100 
elkarrizketatik gora, eta 
egunero 10 orduko emisioa 
izan du. Hedabide 
ezberdinetako elkarlanaren 
fruitua da".

#51DA Durangoko 
Azokako traola, nagusi

Realaren eta Athleticen arteko 
derbian, ikurrina eskuan 
zutela atera ziren berdegunera 
Kortabarria eta Iribar 
kapitainak. 1976. urtea zen, 
eta ikurrina legez kanpokoa 
zen oraindik. Sare sozialetan 
gertakariaren 40. urtemuga  
gogoratu dute.

40 urte bete ditu 
Atotxako ikurrinak

Tele5 kateak El Padre de Caín 
telesaila estreinatu du eta 
"GAL zuritzen duela" salatu 
dute askok (Rafael Vera 
Estatuko Segurtasunerako 
idazkari ohiak idatzitako 
liburuan oinarritua dago). 
Gaia trending topic izan da eta 
martitzeneko emanaldi 
ikusiena EAEn.

@pilizabala: "Cainen aita? 
Europako interes 
ekonomikoko taldeen aita 
esango nuke nik" (itzulita).

@gabrielrufian: "Rafael Vera 
#ElPadreDeCain egiten 
dabilen bitartean beste gauza 
batzuetan ez dabilela da berri 
ona" (itzulita).

Kritikak, 'El padre de 
Caín' telesailari

Zeinek esne 
gehiago jetzi

Antzuolako eta Arrasateko 
baserritar banak apustua egin 
dute, 15-20 minutuan zeinek 
esne gehiago jetzi. Jokoan 
dute "norberaren ohorea". 
bihar, zapatua, da 
norgehiagoka bitxi hori, 
Antzuolako plazan, 13:00etan. 
Behiak Eskoriatzatik 
eramango dituzte. 

Ez Dot Moztuko Bizarra 
elkarteak antolatu du 
apustua, euskal presoen eta 
iheslarien aldeko Kalera 
Kalera ekimenari 
atxikimendua adierazteko. 
Hori horrela, apustuaren 
aurretik, 12:30ean 
elkarretaratzea egingo dute. 

IturrI onetIk
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jokin bereziartua ArrAsAte
Gaur egun Etxezarreta moduan 
ezaguna den eremua bisitatzen 
duen herritarrak sagasti-etxea 
izan zenaren arrastoak eta XIX. 
mende bukaeran eraiki zen lo-
rategi botanikoaren lekuko den 
begetazioa ikusi ahal izango 
ditu. Leku ikusgarria izan arren, 
itxura goibela dauka egun, ez 
dagoelako behar den moduan 
zainduta. 

Hasteko eta behin, eremuaren 
azalera handiak ematen du aten-
tzioa. 83 hektareako azalera duen 
lursaila da Etxezarreta, Arra-
sateko ekialdean kokatua. AP-1 
autobidearen sarrera ingurutik 
hasi eta Kortapoto deritzon men-
di magal guztia hartuz Elorre-
giraino –San Prudentzio– iristen 
da. Muga egiten du, beraz, Oña-
tiko eta Bergarako udalerriekin. 
Ingurumen ikuspegitik begira-
tuta, Naturtzaindiak uste du 
lursail "oso interesgarria" dela. 
Kasu erabat ezohikoa da Etxe-
zarretarena, Gipuzkoan batez 
besteko lursailen azalera askoz 
txikiagoa izaten delako; lurraren 
jabegoa oso atomizatuta dago 
eta hori arazo izaten da inguru-
men hobekuntzaren ikuspegitik 
proiektu eraginkorrak martxan 
jartzeko. 

Pribatua eta zati bat babestua 
Lursailaren barruan gune ba-
bestua dago, Arrasateko Udala-
ren Hiri Antolamendurako Plan 
Orokorrak (HAPO) jasotzen 
duenez. Eraiki ezin den lurzo-
ruaren eremu banaketan, babes 

bereziko eremu bezala dago ja-
sota (2.8.Etxezarreta). Hau da, 
lursailaren beheko aldea, erre-
ka ertza eta bertako basoa dagoen 
tokia. Gainontzekoa basogintza-
rako lurzorua da eta insignis 
pinuaren landaketa dago bertan. 
Pinudiak hartzen du gaur egun 
mendiaren zati handiena, 65 
hektarea, hain zuzen ere. Pinu 
horiek 1976an landatutakoak 
dira eta zuraren aprobetxamen-
durako zuhaitz mozketak egiten 
hasita daude. 

ondare natural handia  
Naturtzaindiak egindako txosten 
teknikoan hiru atal nabarmen-
tzen dira ingurumen ikuspegitik 
Etxezarretak duen aberastasuna 
deskribatzeko. 

Lehenik eta behin, Europar 
Batasunaren intereseko bi ha-
bitat mota daude: haltzadia eta 
txilardia. Haltzadia ibaiari lo-
tutako baso mota da, Debarroan 
gune gutxitan kontserbatzen 
dena. Etxezarretakoa kontser-
bazio egoera onean dago –esku-
mako ibai ertzean–, Debarroko 
haltzadi interesgarrienetakoa 
da. Bertan aurkitu da landare 
bioaniztasun mailarik handiena 
Arrasateko udalerriari dagokio-
nez. Ibai ekosistema hobetzen 
jarraitzeko –legeak hala agintzen 
du, Naturtzaindiak gogora eka-
rri duenez– ezinbestekoa da hal-
tzadia kontserbatzea eta haren 
egoera hobetzea: "Horretarako, 
ibai bazterra lurzoru publikoa 
izatea garrantzitsua da". Txilar-
dia ere babestu beharreko ha-

Alvaro Arregi, Josemari Velez de Mendizabal, Jose Angel Barrutiabengoa, Naiara Corcuera, Antton Zabaleta, Itsaso Beitia eta Aitor Zubiaga, erortzear dagoen Etxezarretako eraikinetako baten barruan. jagoba domingo

Ondare pribatua 
"altxor" bihurtzea
udalak etxezarretako eremua erosteko dagoen "aukera aparta" aprobetxatu behar dela 
diote Besaidek eta beste zenbait eragilek; alderdi politikoei eskatu diete aurrekontuetan 
gaia sartzeko, kudeaketa era eta diru-laguntza lerro posibleak jakinaraztearekin batera

ondare natural handia duen 83 hektareako eremua
iTurria: naTurTzaindia

Etxezarreta lursaila

Txilardia

Haltzadia

Hariztia

korridore ekologikoaren  

 amortizazio eremua

eaeko korridore   

 ekologikoa

metroak

i

H

m e
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bitat mota da Europar Batasu-
naren arabera; gaur egun goi 
tentsioko linearen azpian ge-
ratzen da txilardia.

Bigarrenik, hariztia manten-
tzen du Etxezarretak. Gipuz-
koan, Arrasate barne, ia desa-
gertzeraino murriztu dira 
hariztiak: "Zorionez, Etxeza-
rretan mantendu egin da ber-
tako basoaren testigu bikaina, 
ez delako egon gizakiaren es-
ku-hartzerik hamarkada ba-
tzuetan. Hori altxor bat da". 

Hirugarrenik, Rafael Ariza 
Etxezarretak XIX. mende amaie-
ran eraikitako "garrantzi han-
diko" lorategi botanikoa dago. 
Gaur egun ere begetazio ikus-
garria dauka, zuhaitz espezie 
konposizioa, horien adina eta 
tamaina aintzat hartuta. Ariza 
Etxezarretak lorategi ederra 
sortu zuen erreka bazterrean eta 
aniztasun handiko arbola exoti-
koak landatu zituen: sekuoia 
erraldoiak, Atlasko zedroak, 
Lawsoneko nekostak, arauka-
riak... Askok 100 urte baino 
gehiago dituzte eta beste ale ba-
tzuk galdu egin dira. Sagasti-e-
txetik gertuago, meriendarako 
mahaia jartzen zen lekuan, ga-
rapen handiko zuhaitzak daude: 
ereinotzak, makal kanadarrak, 
gorostiak, magnolioak, haginak, 
izeiak, Jupiter zuhaitza... 

azaleratu beharreko "altxorra" 
Etxezarreta eremu publiko bihur-
tzearen aldekoek diote "aukera 
aparta" duela Arrasateko Udalak 

"ingurune paregabe" hori eros-
teko: "Bertako ondare historikoa 
aitortzea eta balioan jartzea, 
ingurumena babestea eta hobe-
tzea eta herriari aisialdirako 
kalitatezko espazio bat eskaintzea 
ahalbidetzen du Etxezarretak". 
Etorkizunean arrasatearrenda-
ko aisialdirako natur-gune bat 
izan daitekeela sinetsita daude: 
"Azaleratu behar den altxorra 
da Etxezarreta: bere lorategi 
ederrarekin, ibaiari lotutako 
aisialdi gunearekin eta baso 
zoragarriarekin. Inguruaz go-
zatuz, kirola egiteko, lagun artean 
egoteko, umeekin jolasteko, ibi-
laldiak egiteko, irakurtzeko… 
Eta hau guztia herritik irten 
barik". Gaineratu dutenez, gaur 
egungo bidegorriak –Vasco Na-
varro trenaren bidea aprobetxa-

tzen duena– jende asko erakar-
tzen du eta ez litzateke esfortzu 
handirik egin beharko herrita-
rra bertara erakartzeko.

kudeaketa eta diru-laguntzak 
Etxezarreta 18 jabez osatutako 
komunitate batena da gaur egun 
eta komunitate horren bozera-
maileak Diputazioko basoen 
zuzendari ohi Julian Unanuek 
daraman enpresaren eskuetan 
utzi zuen kudeaketa: "Jabeek 
mozketarekin eta salmentarekin 
dirua irabaziko lukete, 40 urte 
barru ez dira-eta hemen egongo". 

Sustatzaileek diote eremua 
publiko egiten bada kudeaketa 
modua Udalaz kanpokoa izan 
daitekeela: "Zaintza erakunde 
batekin borondatezko akordio 
bat sinatu daiteke, betiere, bioa-

niztasunaren kontserbazioa hel-
buru duen erakunde batekin". 
Proposatzen dute, esaterako, 
kanpoko erakunde horrek ku-
deatzea lursail guztia, basoa 
barne, eta Udalak kudeatzea 
etxe ingurua eta lorategia. "Lur-
sailaren eremu ezberdinen ezau-
garriak kontuan hartuko lira-
teke eta helburuen araberako 
zonifikazioa egingo litzateke, 
esate baterako, kontserbaziora-
ko eremua, erregenerazio-eremua 
eta aisialdirako eremua defini-
tuz", gaineratu dute. 

Bestalde, eremua erosteko di-
ru-laguntza lerroak daudela go-
gora ekarri dute. Udalari pro-
posatzen diote bereziki Gipuz-
koako Diputazioak basoak zain-
du, hobetu eta ugaritzeko lagun-
tza lerroaren barruan, natura 
babesteko eta bertako landaredia 
sustatzeko helburuarekin ema-
ten den laguntza dela interes-
garriena: "Sartutako espezieak 
hazkunde ertainekoak eta ber-
takoak direnean –eta Etxezarre-
tan hariztia birsortu beharko 
litzatekeenez, horrela izango 
litzateke– diru-laguntza % 90ekoa 
izan daiteke". Horrez gain, Eus-
ko Jaurlaritzako Ingurumen eta 
Lurralde Politika Sailean ere 
badira diru-laguntza lerroak. 

Hau guztia aintzat hartuta, 
anbizioa eskatu dute: "Gure on-
dorengoendako proiektu bikain 
bat gauzatzeko aukera du Uda-
lak eta horretarako gure lagun-
tza guztia izango du. Anbizioa 
izan dezagun gai honekin". 

Etxezarreta eremuaren lehen 
erreferentziak 1773koak dira, 
baina xix. mende amaierakoak 
eta xx. mende hasierakoak dira 
istorio interesgarrienak. rafael 
Ariza Etxezarretaren garaikoak, 
hain justu. Severina Etxezarreta 
eta Rafael Ariza Espejo zituen 
guraso eta harreman hartatik, 
rafael bera eta severina arreba 
jaio ziren, Madrilen; gaur egun 
Etxezarretako lorategian daude 
lurperatuta. gurasoengandik 
herentzian jaso ostean, 1902an 
etorri zen Rafael Etxezarretara 
bizi izatera. kultura maila altuko 
gizon aparta zen eta oso ezaguna 
egin zen Arrasaten. Felix Arano 
maisuaren lagun-mina zen eta 
baita Biteriren jarraitzaile sutsua 
ere. Etxezarretako liburutegian 

gai eta hizkuntza askotako milaka 
liburu gordetzen zituen, eta Pio 
Baroja edo Gregorio Marañon 
bezalako idazleak sarri joan ohi 
ziren bertako liburutegira. 
Diotenez, Pio Barojak El cura de 

Monleón idatzi zuen bertan. Bide, 
portu eta kanalen ingienari zen 
eta etxe erditik pasatu behar zen 
trenbidea erreka bazterrera 
desbideratzea lortu zuen 
horretarako planoak zuzenduta 
eta egokituta. rafaelek gogor 
heldu zion sagardo ekoizpenari 
eta bereganatu zituen teoria eta 
teknikei esker arrasatetik kanpo 
ere saltzea lortu zuen. kontuan 
hartu behar da Sagasti-Echea –
izen horrekin zen ezaguna 
orduan– Euskal Herri zein Europa 
mailan, baserri puntakoetako bat 
zela teknologikoki; basogintzan, 
abeltzaintzan zein hegaztien 
hazkuntzan. Botanika zen haren 
beste pasioetako bat; aniztasun 
handiko lorategi ederra sortu 
zuen. 1934an hil zen eta orduan 
hasi zen galtzen sagasti-etxeko 
eta Etxezarretako ondarea.

Ariza Etxezarreta. velez de mendizabal

rafael ariza etxezarretaren ondarea

zubiaga buru-belarri dabil 
azkenaldian Etxezarretako 
proiektuarekin, sinetsita 
dago aukera aparta dela. 
Zergatik izan behar du 
orain? Zergatik dago 
gaia une erabakigarrian?
bagenekien jabeen aldetik 
eremua saltzeko interesa 
zegoela, baina pinuen 
mozketak hasita daude 
egurra aprobetxatzeko. 65 
bat hektarea hartzen du 
pinudiak eta hain da handia 
saila bideragarritasun plan 
bat eskatzen zuela. Plan 
horretan jasotzen da Abeto 
douglas pinua landatzea. Ez 
badugu ezer egiten berriro 
hasiko dira landatzen. Hori 
gertatu aurretik gura dugu 
udalak bere egitea eremua, 
publikoa izanda beste era 
batera kudea daitekeelako. 
Helburua da arrasatearrek 
etorkizunean parke eder bat 
izatea, baina jakin behar 
dugu borondaterik eta 
anbiziorik dagoen edo ez. 
nola doaz harremanak  
udaleko ordezkariekin? 
alderdiekin egon gara eta 
egunotan ari dira proiektua 
aztertzen. Sustatzaile izan 
gabe, EAJ beste bide batzuk 
ari da aztertzen eta EH 
Bilduk, Baleikek eta Irabazik 
sartu dituzte gaiarekin 
lotutako emendakinak 
2017ko aurrekontuei begira. 
giro adiskidetsua behar 
dugu taldeen artean, 
liskarrik gabe. alderdien 
arteko adostasuna posible 
dela uste dugu; herriaren 
onerako izango da.

j.d.

"borondatea 
eta anbizioa 
behar dira"
aitor zubiaga BesAIde 
elkArteko presIdenteA

Besaide Mendizale Elkartea 
aritu da orain arte 
proiektuaren gidari lanetan, 
baina badira beste zenbait 
eragile ere: Naturtzaindia, 
sustraibarri edo arrasate 
Zientzia Elkartea, kasu. 
ekimenera batu dira, 
gainera, Josemari Velez de 
Mendizabal idazle ezaguna 
eta alvaro arregi arrasateko 
alkate ohia. Eta, argazkian 
egoterik izan ez badute ere, 
beste izen esanguratsu 
batzuen babesa ere jaso du 
egitasmoak. esaterako, 
jakoba errekondo agronomo 
eta paisajista ezagunak bat 
egiten du proiektuarekin.  

sustatzaile 
sare zabala

Etxezarretako liburutegiko dokumentuekin, tartean 1906ko aldizkari bat. j. domingo
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jokin bereziartua ArrAsAte
Aparkalekua aurkitzea ezinezkoa 
zaienean, gidari askok autoa 
espaloi gainean aparkatzen dute. 
Badago, salbuespen gisara, hori 
ahalbidetzen duen gune bat; 
Araba etorbidean, autoak espa-
loi gainean aparkatu daitezke 
horretarako propio marraztu-
tako aparkalekuetan. Salbues-
penak salbuespen, baina, espa-
loi gainean aparkatzeko ohitura 
errotik aldatu gura du Udalak 
eta horretarako lanean dihardu 
buru-belarri. Gorostiza auzoa 
(Malbinak) da adibide garbi bat, 
eta, horregatik, aldez aurretik 
autoen haizetakoetan espaloian 
aparkatzearen debekuaz ohar-
tarazten zuten oharrak jarri 
ostean,  azaroan hainbat isun 
jarri zituzten udaltzainek.   

Munar inguruan, argazkian 
ikus daitekeenez, hainbat auto-
daude espaloi gainean aparka-
tuta eta horietan asteon jarri 
dituzte informazio-oharrak. 
Bandoak ere jarri dituzte hain-
bat ataritan. Udal Gobernuaren 
asmoa da abenduaren 18ra arte 
eustea informazio kanpainari. 
"Ondoren, egoera bera errepi-
katuko balitz eta autoek lekuz 
kanpo aparkatzen jarraituko 
balute, Udalak, ezinbestean, 
araudiak jasotako penalizazioa 
jarri beharko die".

ondo aparkatzea helburu  
Isunei dagokienez, arau-haus-
tearen araberakoa izango da 
ordaindu beharreko kopurua. 
Oinezkoen bidea oztopatzen ez 
bada eta autoa ez badago erabat 
espaloira igota, 50 euroko isuna 
ezarriko da. Aldiz, ibilgailuaren 
lau erruberak espaloi gainean 
badaude eta autoak oinezkoen 
igarobidea oztopatzen badu, isu-
na 200 eurokoa izango da. 

Gobernuaren arabera, kasu 
horietan ohikoena izango da 
garabiak eramatea autoa, horrek 
dakarren 92 euroko gain-kostua-
rekin. Gobernuak argi utzi gura 

izan du asmoa ez dela isunak 
jartzea, gidariek ondo aparkatu 
dezatela lortzea baizik: "Kanpai-
na amaitzerakoan aztertuko di-
tugu ondorioak zeintzuk izan 
diren eta horren arabera hartu-
ko ditugu erabakiak. Akaso, in-
formazio kanpaina luzatu egin 
beharko dugu edo kale jakin 
bateko bizilagunekin elkartu 
beharko gara... Aztertuko dugu".   

oinezkoek salatutako arazoa 
Udal Gobernuak dio azken hel-
burua dela gaizki edota espaloi 
gainean aparkatzen duten ibil-
gailuen kopurua murriztea eta, 
modu horretara, oinezko guz-
tientzat segurua izango den he-
rri irisgarriagoa eta atseginagoa 
eraikitzea. 

Izan ere, Mugikortasun Plan 
berria idazten ari da Udala eta 
horren barruan "arreta berezia" 
jarri dio egungo aparkalekuen 

egoerari: "Ugariak izan dira 
antzeman ditugun arazoak, bai-
ta herritarrengandik jasotako 
kexak ere. Ibilgailu asko dira  
espaloi gainean aparkatzen du-
tenak eta horrek izugarri kal-
tetzen ditu herriko auzoak eta 
espaloiak". Gaineratu dute oi-
nezkoen segurtasuna ere arris-
kuan jartzen dutela: "Zenbait 
eremutan, tokirik ez dutenean, 
errepidera irten behar izaten 
dira  aurrera jarraitu ahal iza-
teko. Mugikortasun Plana gara-
tzeko egin berri den diagnosian 
oinezkoek identifikatu duten 
arazo nagusia izan da ibilgailuak 
espaloietan topatzearena".

'eskolara oinez' kanpaina 
Bestalde, Agenda 21 ekimenaren 
barruan kokatzen den Eskolara 
oinez kanpaina ere aipatu du 
Udalak. Kanpaina horren ba-
rruan, autobusa edota gurasoen 
autoa alde batera utzi eta zenbait 
ikasle oinez joan ziren eskolara  
irailean, betiere, helduek lagun-
duta. Bada, ekimen horretako 
ondorioetako batzuk izan ziren 
zenbait ibilgailu topatu zituzte-
la espaloi gainean; diotenez, 
horrek ume eta gaztetxoen se-
gurtasuna arriskuan jartzen du. 

Espaloi gainean aparkatutako hainbat auto Aragoa kalean, asteon. j.b.

Espaloiak autorik gabeko 
guneak izateko lanean
Abenduaren 18ra arte, espaloi gainean aparkatzen duten gidariei debekua gogora 
ekarriko die udalak eta ondoren isunak jartzen hasiko dira; Mugikortasun plan berriaren 
lehen diagnosiaren arabera, oinezkoentzat arazo nagusia dira espaloi gaineko ibilgailuak

kanpaina amaitu 
OStEan OndOriOak 
aZtErtu Eta hOrrEn 
arabEra hartukO 
dira Erabakiak

Erdararen alde, askatasunean! 

Bai, niri erdara gustatzen zait. Erromatarren kultura 
ederrarekin lotzen gaitu eta hori Europa guztiak zaindu 
beharko luke. Diotenez, gaztelerak gorde du latinaren fonologia 
zintzoen; eta, horregatik, ondasun baliotsua da.

Dena dela, kontuan hartu behar da oso zaila dela ikasteko, 
batez ere aditzak: ir, voy, yendo, vamos, id, vayamos, fuisteis... 
guztia aditz bakar bat jokatzeko! Euskaraz aditz taula batekin 
konpon daiteke aditzen paradigma guztia, baina posible ote da 
hainbeste irregulartasunekin gaztelera hizkuntza moderno bat 
izatea? Kar, kar! Denon artean, jendea motibatu egin behar 
dugu erdara ikastera, oso ipuin eta abesti politak dauzkalako 
(El Quijote, Living la vida loca...). Baina derrigortu gabe. Izan 
ere, derrigortzeak jendea kontrako jarreretara eraman dezake, 
eta bada garaia gazteleraren mundua askatasunarekin lotzeko.

Nahi duenak ikas dezala, trabarik gabe eta diru-laguntzekin, 
baina akatsa da gaztelera bezalako hizkuntza bat, Berlinen, 
Londresen, Beijinen, Washingtonen... erabilgaitza dena, 
eskoletan eta lan munduan inposatzea.

nIre ustez

josu zugastI

imanol soriano

Euskara ahoan, eskutik eskura
Euskalgintzak antolatuta, kalejiran, kantuan eta dantzan irten ziren hainbat 
arrasatear Euskararen Eguna ospatzeko. Baietz 1.000 erronka lortu izana 
ospatzeaz gain, Batzen dantzara ere batu ziren hainbat herritar. Portaloi 
taldearen eskutik euskal kantak ere entzun ziren eta amaitzeko soka 
dantza egin zuten euskalgintzako hainbat ordezkarik eta merkatarik. 

ArrAsAte IrrAtIA

Aitor Furundarena eta Josune Murgoitio
Datorren astean, Hauspoz elkarteko presidente Aitor Furundarena 
egongo da Igo autobusera! saioan, asteburuan ospatuko diren akor-
deoi lehiaketek eman dutena laburtzeko. Era berean, Josune Mur-
goitio kazetari eta idazle arrasatearra ere etorriko da, eta Colores 
Prohibidos izenburu duen bere azken liburua aurkeztuko du.  

Belako taldearen zuzenekorako sarrerak
Kooltur Ostegunak ekimenaren barruan, kontzertua eskainiko du 
Mungiako (Bizkaia) Belako taldeak abenduaren 15ean gaztetxean 
(22:00). Kontzertu horretarako sarrerak zozketatuko dira egun 
berean; gainera, Colores Prohibidos liburuaren ale bat ere zozke-
tatuko da. Parte hartzeko: 943 25 05 05 edo irratia@goiena.eus. 
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jokin bereziartua ArrAsAte
Euskal preso eta iheslari ohiek 
Euskal Herri mailan martxan 
jarri duten ekimena da Kalera 
Kalera! Bakea eta askatasuna 
irabaztera, preso eta ihesean 
jarraitzen dutenei babesa eskain-
tzeko. Bihar, abenduak 10, Ka-
leragunea jarriko dute Usurbilen, 
urtarrilaren 8ra arte; bertan, 
itxialdia egingo dute preso eta 
iheslari ohiek, baina ekimenak 
izango du oihartzuna Debagoie-
nean ere, Arrasaten bereziki. 

itxialdia, ziega eta auto-karabana
Abenduaren 15etik 17ra, itxial-
di irekia egingo dute Kultura-
teko klaustroan. "Euskal preso 
eta iheslari ohi andana elkartzeaz 
gain, gure leloarekin bat egiten 
duen herritar orok ateak zaba-
lik izango ditu itxialdian parte 
hartzeko", adierazi du Arrasa-
teko preso ohien ordezkaritzak.

Horrez gain, egun horietan 
ziega bat jarriko dute Seber Al-
tuben, eta preso ohiak ziega ho-
rretan egongo dira txandaka. 
Herritarrek ziega baten egoteak 
zer dakarren ikus dezatela lortu 
gura dute horrekin: "Urtea joan 
urtea etorri egunero 22 ordu 
ziega baten egotea erraza dela 
uste duenarentzat, ziega bisita-
tzera gonbidatzen dugu, begiak 
irekitzen lagunduko diolako". 
Era berean, abenduaren 17an, 
auto-karabana egingo dute Leintz 
Gatzagatik Arrasatera. Ondoren, 
Arrasaten manifestazioa egingo 
dute: "Preso, iheslari eta depor-
tatuak behingoz etxean nahi 
ditugula aldarrikatuko dugu. 
Deialdi berezia egiten dugu; aha-
lik eta manifestazio jendetsuena 
izateaz gain, kandela bat piztu-
rik duten edalontziez eta Kale-
ra-Kalera! Bakea eta askatasuna 
irabaztera leloa erakusten osatu 
gura dugu ibilbidea".   

leloa, abesti ezagunetik hartua    
Zergatik duen ekimenak Kale-
ra-Kalera! Bakea eta askatasuna 

irabaztera izenburua? Honela 
azaldu dute: "Euskal Herrian 
aski ezaguna den leloa delako. 
Frankistek euren buruari am-
nistia legea onartu ziotenean, 
amnistia horrek ez zituen kon-
tuan hartzen frankismoaren 
aurkako borrokan edota Euskal 
Herriaren eskubideen aldeko 
borrokan aritutako gizon eta 
emakumeak. Herritarren mobi-
lizazioak lortu zuen hauek Es-
painiako kartzeletatik askatzea. 
Ordukoa da, izan ere, Kalera-Ka-
lera abestia. Zai dago ama, zai 
aita, zai kide ta lagunak, ator, 
ator, Euskadira, ator ator etxera. 
Kalean gaudenoi dagokigu pre-
soak kaleratzeko borrokatzea". 

Presoen baldintzak, "txarrera"
ETAk borroka armatuaren era-
bilera alboratu zuela bost urte 
baino gehiago bete direnean, 
ekimenaren deitzaileek nabar-

mendu dute presoen egoerak 
"txarrera" egin duela: "Sakaba-
naketa eta urruntze politikek 
bere horretan diraute, eta baita 
isolamendu politikak ere". Uste 
dute gatazkaren ondorioak gain-
ditzeko "ezinbestekoa" dela pre-
soen eta iheslarien gaia kon-
pontzea. Josu Arkauz arrasa-
tearrak kalean beharko lukeela 
ere gogoratu dute: "Ezarri zi-
tzaion zigorra taxuz du betea 
baina oraindik ere bahiturik 
jarraitzen du Espainiako kar-
tzeletan. Estatuak bere legali-
tatea errespetatuko balu Josu 
etxean legoke, baina tamalez 
badakigu non jarraitzen duen 
eta zein baldintzetan". 

Bestalde, dispertsio politika 
"ulertezina" dela diote preso 
ohiek: "EAJko eta PSOEko bu-
ruzagi ezagunek publikoki esan 
dute dispertsioarekin amaitu 
beharra dagoela. Frantziako 
presidente izateko hautagai 
François Fillonek ere publikoki 
esan du dispertsioarekin amai-
tzeko prest dagoela. Horregatik, 
nekez ulertu daiteke presoak 
etxean nahi ditugunok gure zil-
borrari begira geratzea. Behin-
goz etxean nahi ditugulako, 
lagundu presoak etxera ekartzen".

Zabarte, letona, garai, Ansoategi, Arrieta eta ormaetxea preso ohiak. xabi gorosTidi

kartzelak "behingoz" 
husteko ekimen berriak
euskal preso eta iheslari ohiek 'kalera, kalera! Bakea eta askatasuna irabaztera' lelo 
duen dinamika abiatuko dute bihar usurbilen, urtarrilaren 8ra arte; Arrasaten hainbat 
ekintza izango dira 15etik 17ra: itxialdia, ziega baten irudikapena eta manifestazioa

prESO Ohiak SEbEr 
altubEn jarrikO 
dEn ZiEGan EGOnGO 
dira hilarEn 15Etik 
17ra, tXandaka

Gaur, patata-tortilla eta postre 
lehiaketa izango dituzte Lora-
mendi elkartean (19:30); bihar, 
ume eta gaztetxoendako buruhan-
diak, ohe elastikoak eta Hi selfie! 
lehiaketa (11:30), txokolate eta 
gaztaina-erre jana (17:00) eta auzo 
afaria izango dituzte (21:00), bes-
teak beste; etzi, amaitzeko, toka 
txapelketa (12:00) eta meza na-
gusia izango dira (13:00). 

Santa Eulalia jaiak 
ospatuko dituzte 
asteburuan Bedoñan

Arrasateko MuralArt muralisten 
taldeak sei zirriborro aurkeztu 
dizkio Udalari, Otalora eta Olar-
te arteko eskaileretan egingo 
den mural berrirako. Orain he-
rritarrek aukeratu beharko dute 
euren gustukoena; botoa ema-
teko aukera egongo da abendua-
ren 12tik 17era BAZen zein Uda-
laren webgunean. Lanen aurre-
kontua 2.305 euro da. 

Otaloratik Olarterako 
eskaileretan mural 
berria: sei aukera

Neska-mutikoak Herriko Plazan, askotariko gozokiak harrapatzen. eneko azurmendi

san nikolas: 'gozoki zaparrada' 
plazan, auzoetan eta dendetan
litxarrerien erdia bidezko merkataritza babesten duten 
dendetan erosi du udalak; beste erdia, herriko saltokietan

j.b. ArrAsAte
San Nicolas Coronado, Arzobis-
po de Bari es, A la Luna, noche 
y día, Etxeko andre noblia, Egizu, 
egizu pilia, San Nikolas, triski-
listras, Dame una castaña y no 
quiero más. Aquí estamos cuatro, 
cantaremos dos, Para San Nico-
las, por amor de Dios, Belengo 
Portaleko ate zabaletan, Hotzak 
ikaraz dago, Jesus laztoetan. (bis). 
Angelitos somos suspi-suspiramos, 
Lukainka, txorizo... (Neskai) (Mu-
tilai) bapez! Abesti horren hitzak 
oso ezagunak egingo zaizkie egun-
go ume arrasatearrei, baina bai-
ta euren gurasoei eta aitona-a-
monei ere. Izan ere, abenduaren 
6an ospatzen den San Nikolas 
eguna aspalditik errotuta dagoen 
ohitura da Arrasaten. 

Bolo ofiziala Herriko Plazan 
egin zuten; umez, gurasoz eta 
aitona-amonez beteta zegoela 
eta abesti famatua gogotsu abes-
tu ostean –ezinbesteko baldintza 

litxarreria-zaparrada has dadin–, 
udal ordezkariek askotariko 
gozokiak jaurti zituzten udale-
txeko balkoitik eta eliza ondotik; 
0 eta 5 urte artekoek eliza ondoan 
jaso zituzten gozokiak eta 5 ur-
tetik gorakoek, berriz, balkoi 
azpian. Gozokien erdia bidezko 
merkataritza babesten duten 
dendetan erosi zuen Udalak eta 
gainerakoa, herriko saltokietan. 

Auzoetan –Musakolako Herri 
Eskolan, kasu– eta herriko as-
kotariko komertzioetan ere egin 
ziren boloak.

gurasoak, gurasoez kexaka 
Boloa umeei zuzendutako eki-
taldia izan arren, oraingoan ere 
guraso batzuk beste guraso ba-
tzuekin haserre agertu ziren 
Herriko Plazan. Umeendako 
egokitutako gunean sartu eta 
gozokiak hartu zituztelako kexu 
agertu ziren; gaiak zeresana 
izan du sare sozialetan ere.
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Ointxe!-ko jokalari Irene Murua  
aukeratu dute Espainiako se-
lekzioko hautatzaile Isaac Fer-
nandezek eta Anna Montañanak 
egunotan Zamoran jokatzen 
dabiltzan torneoan parte har-
tzeko –Juan de Menaren ome-
nezkoa–. 

Txapelketa atzo hasi zuten, 
eguena, eta hiru egun iraungo 
du, bihar, zapatua, amaituko 
dute eta. Egunotan, Espainiak 
Italiarekin, Turkiarekin eta Gaz-
tela eta Leonekin neurtuko ditu 
indarrak. Arrasateko taldeko 
ordezkaria izan da hautatzaileek 
aukeratu duten euskal jokalari 
bakarra –16 urtez azpikoetan–. 
Arrasateko taldean kadete erren-
dimenduan jokatzen du Muruak.

Irene Murua 
saskibaloi jokalaria 
selekzioarekin dago

X.u. ArrAsAte
Bolada txarra arduratzen has-
teko modukoa bilakatu aurretik, 
MU saskibaloi taldeak arnasa 
hartu zuen Zarautzen, gipuzkoa-
rren arteko derbia irabazita 
(57-64). Gainera, fitxarekin zi-
tuzten arazoak gaindituta, azken 
fitxaketa Riki Mendizabalek 
debuta egin zuen talde zuri-mo-
rearekin, jokatutako 18 minu-
tuetan 12 puntu batuta.  

Bihar, berriz, sailkapenean 
koska bat gorago dagoen San-
turtzi izango da Iturripen (18:30). 
Bizkaitarrak, gainera, sasoiko 

daude, joan den astean Venta 
de Baños taldearen gainetik pasa 
ziren eta (90-58). 

bazkide kanpainarekin aurrera 
Ihes egin ezazu alde ilunetik! 
lelopean, Ointxe!-ko ordezkariek 
Gabonak arte eutsiko diote baz-
kide kanpainari. Helburua klu-
ba diruz laguntzeko babesa lor-
tzea da, besteak beste, 50. urteu-
rreneko ekimenak egin ahal 
izateko. Babesle izateko 30 euro 
ordaindu behar dira, eta, horri 
esker, debalde ikus daitezke 
partiduak. 

zarautzen arnasa hartu ostean, 
Muk santurtziren bisita bihar
lau partidu jarraian galdu ostean derbi gipuzkoarrean 
lortu zuten arrasatearrek bolada txarra etetea

Xabier urzelai ArrAsAte
Mondrate taldea 2013-2014 den-
boraldian sortu zuten, aparteko 
asmo handi barik: "Areto futbo-
lean jokatu gura genuen, lagun 
artean", dio Jonathan Rasok: 
"Ez genuen aparteko anbiziorik, 
eta hasieran koadrilakoek osa-
tzen genuen taldea". Areto fut-
bolak Arrasaten zuen hutsunea 
bete dute, harrobia lantzeko 
infantil eta kadete mailetako 
taldeak sortu dituzte, udako 
campusak egiten dituzte eta 
lehenengo taldea birritan igo 
dute mailaz: "Lagun talde bat 
izaten jarraitzen dugu, baina 
jada ez gara koadrilakoak ba-
karrik; areto futbolean jokatu 
gura duen edonork zabal-zabalik 
ditu ateak".  

Pauso bat aurrera eman dute 
Iaz zazpigarren postuan amaitu 
zuten liga, play-off postuetatik 
8 puntura. Igo berriak ziren, eta 
kategoriara moldatzeko urtea 
izan zen. Aurten, berriz, beste 
aurrerapauso bat eman dute; 
oraingoz, hamaika jardunaldi 
jokatu dituzte, eta bakarrak dira 
zortzi garaipen eskuratu dituz-
tenak;  Gipuzkoako Txapelketan 
agintzen du talde mondragoeta-
rrak: "Liga hasterakoan ez ge-
nuen espero horren ondo ibiltzea, 
baina partiduek aurrera egin 
ahala gora egin dugu, eta hor 
eustea da asmoa". Asteburuan 
5-1 irabazi zioten Jaixkiri –erre-
tratuan partiduaren une bat–, 
eta, oraingo asteburuan atseden 
hartu ostean, datorren astean 
Lasarten izango dute hitzordua. 

'Playoff'-ak helburu 
Talde arrasatearrak zehaztu du 
dagoeneko urteko helburua zein 
izan behar den: "Lehenengo lau 
taldeen artean sailkatu behar 
gara. Horrek play-off-a jokatze-
ko aukera emango liguke. Eta 
komeni da lehenengo edo biga-
rren sailkatzea, hirugarren eta 
laugarren sailkatzen direnen 

kontra jokatu beharreko kan-
poraketa partidua etxean joka-
tzeko eskubidea ematen duelako 
horrek. Hala, lehenengo sailka-
tuta laugarrenaren kontra joka-
tuko genuke partidu erabakiga-
rria, eta etxean jokatzea aban-
taila handia da".  

Horiek, baina, maiatzeko kon-
tuak dira, hamabost jardunaldi 
geratzen dira oraindik eta 45 
puntu asko dira: "Hau oso luzea 
da, eta eustea da kontua. Uste 
dut kontrario gogor batzuen 
kontra jada jokatu dugula, bai-
na beste batzuk geratzen dira. 

Eta garrantzitsua izango da liga 
amaierara indartsu iristea, igoe-
ra fasean sasoian egoteko". 

euskadiko txapelketa, urrun 
Helburua lortuta arrasatearrek 
Euskadiko Txapelketa izango 
lukete zain, hau da, UDA Are-
txabaleta eta Eskoriatza dauden 
kategoria: "Gauza ederra izango 
litzateke bertara ailegatzea, bai-
na orain ez dugu hori buruan. 
Gainera, kategoria horretara 
igotzeko ekonomikoki ere esfor-
tzu handiagoa egin behar da". 
Pausoz pauso joango dira.

kevin, zapatuko norgehiagokan, Jaixkiko kontrarioaren aurrean. imanol soriano

"liga hastean, ez genuen 
espero lider egoterik"
Mondrate areto futbol taldeak pare bat denboraldi behar izan ditu gipuzkoako 
txapelketako maila gorenera iristeko, eta, ligako hamaika jardunaldi jokatuta, 
arrasatearrak lider daude: "talde moduan hobeto jokatzea falta zaigu" 

Herriko pilotari gaztetxoek –guz-
tira 51 pilotari ibili dira– asteak 
daramatzate Santamas Pilota 
Txapelketako kanporaketa par-
tiduak jokatzen. Dagoeneko oso 
aurreratuta dago txapelketa, eta 
oraingo astean eta datorrenean 
–aste barruan– jokatuko dituzte 
finalerdietako partiduak.

Arrasateko Pilota Elkarteko 
arduradunek abenduaren 16rako 
aurreikusi dituzte finalak, 
19:00etan hasita. Egun horretan, 
prebenjamin, benjamin, alebin, 
infantil eta kadete mailetako 
pilotariek jokatuko dituzte fina-
lak. Ondoren, eta bailarako gai-
nontzeko klubekin batera, Ga-
bonetako Kopa izango dute jo-
koan, opor egunetan.

Abenduaren 16an, 
Santamas Pilota 
Txapelketako finalak

Iturriotz, 9 • ARRASATE 
 Tel.: 943 79 81 82 Iturriotz, 9 • ARRASATE • Tel.: 943 79 81 82

lurrindegia

olarte kalea 10
Tel.: 943 79 52 50
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Uribarri 37 (Udala bidean) Arrasate
Erreserbak: 943 79 49 39
www.santaanamondragon.com    

Oilasko-entsalada epela gaztarekin
•

Perretxiko eta kipula nahaskia
•

Entrekota plantxa hornigaiarekin
edo

Bakailaoa plantxan barazki-panatxearekin
•

Jijona-turroi izozkia
edo

Gazta-tarta marmelada-frutarekin
•

Errioxako ardoa, urtekoa
•

Kafea 

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.

Iberikoak
•

Perretxikoak eta berakatz freskoak papillotean
•

Bieira betea eta gainerrea
•

Legatza plantxan panatxearekin (½)
•

Solomilloa plantxan hornigaiarekin (½)
•

Krema frijitua turroi-izozkiarekin
edo

Mango-sorbetea cavarekin
•

Sonsierra ardo ondua (botila bat 
hiru pertsonarentzako)

•
Kafea

MENU 2 

33 € 
(BEZa barne)

Santamas bezperan afariak emango dira.

Hauspoz elkarteak antolatutako 
Arrasateko Akordeoi Lehiaketen 
beste edizio bat hasiko da gaur, 
domekara bitartean (informazio 
gehiagorako, ikus 40. orrialdea). 
Horrekin lotuta, gaur, 13:30ean 
hasita, harrera ekitaldia egingo  
zaie, udaletxean, kanpotik eto-
rritako akordeoilariei. 

Lehiaketekin batera, bi kon-
tzertu eskainiko dira gaur: 
batetik, Arrasate Hiria lehia-
ketako iazko garaile Janne 
Valkeajoki-rena (Kulturate, 
20:00) eta, bestetik, Orquestra 
Joves Acordionistes del Valles 
talde kataluniarrarena (Aita 
Menni Ospitaleko aretoa, 
17:30). Lehenengoari dagokio-
nez, Hauspoz elkarteko lehen-
dakari Aitor Furundarenak 
esan du lehiaketetako erre-
pertorio mugatuarekin alde-
ratuta, proposamen artistiko 
bat eskainiko dela. Bigarre-
naren harira, guztion ohitura 
musikaletan sartzen den kon-
tzertua dela dio Aitor Furun-
darenak. 

Askotariko ekitaldiak 
egongo dira Akordeoi 
Lehiaketen barruan

ibon Carmona ArrAsAte
Punk eszenan ezaguna den tal-
deak diskoa kaleratu du. Lana  
CD formatuan aurkeztu da, 
baina urtarrilerako biniloan 
ere egongo da eskuragarri.

autoekoiztutako lana
Arrasateko laukotea duela biz-
pahiru urte murgildu zen 
proiektuan. Taldeko abeslari 
eta gitarra jole Asier Salaren 
esanetan, hasierako fase hartan 
bi kanta sortu zituzten, eta 
diskoak jarraituko zuen ibil-
bidea markatu zuten horiek. 
“Diskoa gure kabuz ekoiztu 
dugunez, marjina handiagoa-
rekin aritu gara lanean, eta 
erabakiak lasaiago hartu ditu-

gu. Gustura gaude amaierako 
emaitzarekin”, gaineratzen du. 
Taldeak lokalean egin ditu abes-
tien grabazioak, baina, nahas-
keten grabaketei dagokienez, 
horiek Shot! estudioetan egin 
dituzte.

Hirugarren diskoa
Taldearen estiloa mantendu 
egiten da letretan eta melodie-
tan. Hala ere, bizitako esperien-
tziak kontuan izanik, lan berri 
hori amorru handienarekin 
grabatu dutena da. “Atera ge-
nuen aurreneko diskoko kanta 
gehienak bertsio akustikoak 
ziren. Bigarren lana, batez ere, 
gure kantez zegoen osatua, eta, 
azkenengo honetan, linea ja-

rraitzen dugun arren, CDa oro-
korrean gogorragoa da”, dio 
Salak.

Letrak idazterakoan, taldeko 
kideek euren egunerokotasu-
nean bizitzen dituzten kontu 
ezberdinak hartu dituzte oina-
rri. Jon Alkorta baxu jotzai-
learen esanetan, letra horieta-
ko gehienak euskaraz daude 
idatziak, baina ingelesez eta 
gazteleraz idatzitakoak ere ba-
daude. Horrez gain, abesti ba-
tzuetarako inguruko lagunen 
kolaborazioak izan dituztela 
esan du.

cda eskuratzeko hainbat modu
Dirty Brothers-en lan berria 
Durangoko Azokan erosteko 
aukera izan da. Hortik hara-
go, eskainiko dituzten kon-
tzertuetan eta Arrasateko alde 
zaharreko tabernetan jarriko 
dute salgai diskoa. 

Asier Salaren esanetan, 
oraindik ez dute zehaztu zein 
taberna izango diren CDa sal-
duko dutenak. Hala ere, diskoa 
erosteko intentzioa duena tal-
dearen Facebook orrialdeare-
kin jarri daiteke harremane-
tan.

hirugarren 
diskoa kalean 
dirty Brothers taldeak hirugarren lana aurkeztu berri du, 
Mondra Calling du izena eta 8 eurotan dago salgai

Alkorta, Sala eta Agina Cd berriarekin DIRTY BRoTHERS
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Xabi Gorostidi ArAMAIo
Orain arte Bizente Goikoetxea 
izena ezaguna izan zitekeen Ara-
maioko gazteentzat, herriko 
plazak edo abesbatzak, besteak 
beste, haren izena daramatelako.  
Baina izenaz harago, Goikoe-
txeak egindakoak eta bizitakoak 
ez dira izena bezain ezagunak. 

Aurten 100 urte bete dira Goi-
koetxea hil zela, eta Aramaioko 
Udalak antolatu dituen ekintzek 
hori izan dute helburu: Bizente 
Goikoetxea nor zen eta zer egin 
zuen gogora ekartzea.  Aipaga-
rria da Aramaiotik kanpo, Va-
lladoliden, Amurrion eta Gas-

teizen ere izan direla Goikoetxea 
omentzeko ekitaldiak. 

estatuatik azken kontzertura 
Apirilaren 16an hasi ziren mu-
sika sakratuko maisua omen-
tzeko ekitaldiak, nahiz eta au-
rretik San Martin eskolan ere 
herriko konpositorea ezagutze-
ko ekimenak ere egin ziren. 
Bertan, Lorentzo Askasibar el-
getarrak Goikoetxearen ome-
nezko estatua berritua inaugu-
ratu zuen, hura izan baitzen 62 
urte lehenago lehen estatua egin 
zuena. Ekitaldi berean, besteak 
beste, bertso  musikatu bidez 
errepasatu zituzten Goikoetxea-
ren bizitzako pasarteak. 

Ekainaren 18an Aramaioko 
Bizente Goikoetxea abesbatzak, 
Araba abesbatzak eta Gasteizko 
Camerata hari-taldeak Sabin 
Salaberrik moldatutako Missa 
in honorem Inmaculada Concep-
tion obra eskaini zuten, goraino 
betetako San Martin elizan. 

Goikoetxearen bizipenak be-
launaldiz belaunaldi transmiti-
tzeko liburua idatzi zuen Jose 
Mari Velez de Mendizabalek. 
Liburuaren aurkezpen ekital-
dian, Goikoetxearen lana sakon 
ezagutzen duten Sabin Salaberri, 
Rafa Mendialdua eta Floren Un-
zueta musika adituekin mahai 
ingurua egin zuten. Azkenik, 
pasa den egubakoitzean, Bizen-
te Goikoetxea abesbatzak eta 
Arrasateko Parrokiakoak ema-
naldia bateratua egin zuten urte 
osoko ekintzak borobiltzeko. 

balorazioa eta esker ona
"Herriko ekintzak aurrera era-
mateko, hainbat herritar inpli-
katu dira eta horiei guztiei eta 
erakunde babesleei esker izan 
da posible Aramaioko musika-
gile honi merezitako omenaldia 
eskaintzea", azaldu du Udalak.

Ekainean Sabin Salaberrik zuzendutako kontzertuan goraino bete zen Aramaioko San Martin eliza . goiena

J.M. Velez de Mendizabalen liburuaren aurkezpeneko argazkia. MIREIA BIkUñA

Estatua berritua, eta egilea. goiena

Pasa den egubakoitzean San Martin elizan egindako kontzertuak itxi zuen omenaldi ekitaldien zikloa. imanol soriano

herriko musikari kuttuna, 
luze eta zabal omenduta
Apiriletik abendura bitartean ekintza ugari antolatu ditu Aramaioko udalak Bizente 
goikoetxea musikaria omentzeko. Haren heriotzaren 100. urteurrenean goikoetxearen 
izena eta izana gogora ekartzea izan da xedea, eta udalak balorazio positiboa egin du 

X.G. ArAMAIo
Azaroaren 30ean Estatuko Al-
dizkari Ofizialean publikatu 
zituen Adifek Zabola eta Untzi-
lla auzoetan urgentziaz egin 
behar dituen desjabetzeak. 

AHTa eraikitzeko fasean era-
gindako kalteak konpontzeko 
bideratuko dira desjabetzeak.  
Urtebete baino gehiagoz Aramaio 
eta Arrasate lotzen dituen erre-
pide nagusia itxita egon zen, eta  
horrek zirkulazio guztia Zabola 
eta Untzilla auzoetatik desbide-
ratzea eragin zuen. Denbora 
tarte hartan, ohikoa baino askoz 
zirkulazio jario handiagoa izan 
zuten bi auzoek, eta horrek kal-
te nabariak sortu zituen errepi-
dean. "Egia esan, ez dakigu 
zehazki zein lan egingo dituzten. 
Udalari helarazitako lehen 
proiektuaren eta zirriborroaren 
artean ezberdintasunak daude. 
Orokorrean, bide estutasun ba-
tzuk zabaltzera, soroak txukun-
tzera eta Untzilla aldean kana-
lizazio lan batzuk egitera bide-
ratuko dira desjabetzeak", adie-
razi du Martin Arriolabengoak, 
Hirigintza zinegotziak.   

14 lursail, 415 metro karratu 
Estatuko Aldizkari Ofizialean 
publikatutako agirian zein lur-
sail erabiliko dituen zehazten 
du Adifek. Hamalau lursail des-
jabetuko ditu guztira, 415 metro 
karratuko eremua bereganatze-
ko. Gehienak desjabetze txikiak 
izango dira. Izan ere, hamalau 
lursailetatik hamarri 20 metro 
karratu baino gutxiagoko des-
jabetzeak egingo dizkiete. Aipa-
garria da desjabetuko duten 
azaleraren %60 lurjabe baka-
rrarenak direla. 

15 egun alegazioak egiteko
Desjabetzeak izango dituzten 
lurjabeek 15 eguneko tartea izan-
go dute Gobernuaren Ordezka-
riordetzako Arabako egoitzan 
idatzizko alegazioak aurkezteko. 

adif-ek egin 
behar dituen 
desjabetzeen 
berri eman du 
zabola eta untzilla 
auzoetan eragindako 
kalteak konpontzeko 
erabiliko dituzte lurrak
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Xabi Gorostidi ArAMAIo
Ahizpa Ainhoarekin batera Gas-
teizko Sumendi taldean jokatzen 
du. Eta han erakutsitako maila 
txukunak fruitua eman ostean, 
lehen aldiz deitu dute estatuko 
onenekin trebatzeko. 
espero zenuen espainiako selek-
zioaren deia jasotzea?
Ba, ez nuen espero, egia esan. 
Aurretik selekzioan aritzen ziren 
atezainen maila oso altua  izan 
da. Ni baino hobeak zirela uste 
nuen, baina, azkenean, deitu 
egin didate.  
nola jaso zenuen albistea? 
Hasieran, ez nuen sinetsi ere 
egiten. Izan ere, aitak mezu bi-
dez bidali zidan konbokatutako 
jokalarien zerrenda, eta bertan 
nire izena ikustean poz-pozik 
jarri nintzen. 
onenen artean aukeratua izateko 
lan eta esfortzu handia egingo ze-
nuen aurretik. 
Nire kasuan, hau da izotz hoc-
keyan jokatzen dudan hirugarren 
denboraldia, eta entrenamendu 
eta ordu asko eskaini dizkiot. 
Horrez gain, nire dohainak ho-
betzeko, aitak Finlandiara joa-
tea proposatu zidan, eta iaz 
abenduan astebeteko ikastaroa 
egin nuen han. Teknifikazioa 
hobetzeko ezin hobeto etorri 
zitzaidan, izotz hockeyan tra-
dizio luzea duen herrialdea bai-
ta Finlandia.
zer-nolako esperientzia izaten ari 
da Valdemoroko kontzentrazioa? 
Astelehenetik osteguneraino 
iraungo du kontzentrazioak, eta, 
egia esan, nahiko gogorra izaten 
ari da. Atzo [astelehena] lau 
ordu eta erdiko lan-saioa egin 
genuen izotzetan, eta ondoren 
atal fisikoa ere landu genuen. 
Gaur, adibidez, beste hiru ordu 
egin ditugu izotzetan eta ostean 
berriro ariketa fisikoak. Espe-
rientzia aberasgarria izaten ari 
da, baina aberasgarria bezain 
gogorra ere bai. 
bi taldekiderekin batera joatea la-
gungarria izan da zuretzat?

Beraiek absolutuarekin jokatu 
dute, eta nik, aldiz, 18 urtetik 
beherakoekin. Hala ere, bi tal-
dekide gertu edukitzea laguntza 
handia izan da niretzako. Beste 
mentalitate batekin joaten la-
gundu didate, konfiantza han-
diagoarekin. 
aurreko asteburuan emakumeen 
izotz hockeyko olinpiada aurreko 
txapelketa jokatu zen donostian. 
alde handia ikusi al zenuen espai-
niaren eta tradizioa handiagoa du-
ten herrialdeen artean? 
Igartzen da besteek urte askoz 
gehiago daramatzatela izotzetan.  
Pukera lehenago heltzen ziren, 
kontrol gehiago zuten, jaurtike-
ta hobeak... Jokoaren alderdi 
gehienetan igartzen da hori.  
Baina egoera horretan Espai-
niako atezainak lan handiagoa 
izaten du, eta txundituta utzi 
ninduen hark erakutsitako mai-
la apartak. 

atezainek babes ugarirekin jokatzen 
duzue. arriskutsua da hockeyko 
atezain izatea?
Nik uste dut ezetz. Daramatza-
gun babesekin oso zaila da min 
hartzea. Hasieran, harritu egin 
zaitezke pukak aurpegiko babe-
sean ematen dizunean. Baina 
gero, ohitu egiten zara. Dirudie-
na baino seguruagoa da. 
atezainek jaurtiketak gelditzeaz 
gain, taldekideei aginduak ematen 
al dizkiezue? 
Guk jokoaren eta zelaiaren ikus-
pegi garbiagoa dugu, eta, agin-
duak baino gehiago, abisuak 
ematen dizkiegu gure taldekideei.
nola ikusten duzu izotz hockeyaren 
egoera euskal Herrian? 
Pixkanaka gorantz doala uste 
dut. Lineako neska askok izo-
tzera jauzia egin dute, eta bada-
bil poliki-poliki indartzen.  
oihartzun bera al du nesken eta 
gizonen hockeyak? 
Aldea badago. Gizonezkoek liga 
amaitzean play-off-ak jokatzen 
dituzte. Nesken kasuan, talde 
gutxiago daudenez, bost parti-
duko liga jokatzera mugatzen 
gara. Bigarren buelta eta 
play-off-ak izanez gero, gehiago 
jokatzeko eta gure jokoa hobe-
tzeko aukera izango genuke.

Jone oianguren Valdemoroko kontzentrazioan. agusTin oianguren

"Ezusteko atsegina izan 
da selekzioaren deia"
Jone oianguren HoCkey jokAlArIA
Hamasei urteko aramaioarrak 18 urtez azpiko espainiako izotz hockey selekzioaren 
deia jaso, eta abenduaren 5etik 8ra valdemoron izan da estatuko hoberenen artean 

"ESpEriEntZia 
abEraSGarria 
bEZain GOGOrra 
iZatEn ari da 
nirEtZakO"

Metodologia

Edozein eztabaida politikotan 
edo filosofikotan bakoitzak 
erabilitako metodologia zentro 
bilakatzen da. Arrazoiketa 
guztia bakoitzak errealitatea 
interpretatzeko formetan 
datza, hots, zein 
ikuspuntutatik hitz egiten 
den; hau da metodoa.

Zentzu horretan, berdin dio 
parlamentuko edota 
tabernetako eztabaidez 
hizketan ari garen. 
Bakoitzaren ikuspegia 
plazaratzen da, "etsaia" 
konbentzitu nahian, egia 
handiena aurkitzearen 
borrokan. 

Nola zehazten da, ba, 
irabazle eta galtzaile postua? 

Ba al daude guda hau 
baloratu eta epaitzeko arau 
arrazionalak? 

Nola zehaztu daiteke 
argumentu bat bestea baino 
hobea izatea?

Jarraibide arrazionalen bat 
existitzen bada, hori 
objektibotasuna izango 
litzateke.

Beraz, debatitzeko gaian 
errealitate objektibora gehien 
gerturatzen dena izango 
litzateke hobeen 
argumentatzen duena, hau da, 
irabazlea. 

Baina objektibotasuna bada 
epaile, galdera potolo bat 
datorkit burura: existitu 
daiteke doktrina (edo metodo) 
zientifiko eztabaidaezin bat, 
errealitatearen objektibotasun  
arrotzenean oinarriturik? 

nIre ustez

saBIn 
aranBuru

1963a ezkero Gorbeia mendiko 
Mairuelegorreta kobazuloan os-
patzen den jaiari buruzko ikus-en-
tzunezkoa proiektatuko dute.

Kultura Etxean izango da, 
19:00etan. Euskal Jaian urtez 
urte Euskal Herriko musikari 
eta bertsolari erreferenteek par-
te hartu izan dute; Mikel Laboa, 
Pantxoa eta Peio, Hertzainak, 
eta abarrek. 

Mairuelegorretari 
buruzko dokumentala 
domekan

Datorren astelehenetik asteaz-
kenera egongo da zer ikusi eta 
zer ikasi Alaiak Jubilatu Elkar-
tearen egoitzan.

Janari osasungarria sukalda-
tzen ikasi izeneko ikastaroa an-
tolatu dute. Saioak 17:00etan 
hasiko dira, eta gazte, heldu zein 
adindun pertsonengan elikadu-
ra osasungarri batek sor ditza-
keen onurak landuko dituzte.  

Sukaldaritza 
ikastaroa Jubilatuen 
Elkartean

Txirritola Euskara Elkartearen 
eskutik Demode Quartet lauko-
teak Epa! izeneko azken lana 
aurkeztuko du zapatuan Ara-
maion. Kultura Etxean izango 
da, 19:30ean, eta sarrerek 5 eu-
roko prezioa izango dute. 

Lau ahotsekin osatutako ikus-
kizun musikalak egiten dituzte, 
eta musika, koreografia eta umo-
rea dira ikuskizunaren osagai 
nagusiak. Epa! da euren bigarren 
ikuskizuna  eta bertan euren 
estiloa mantendu dute. "Azken 
lan honetan, esku-soinua biola-
gatik ordezkatu dugu eta Itoiz-en, 
Lertxundiren eta Leteren abes-
tiak ditugu Aretha Franklin-en, 
Queen-en eta Madonaren abes-
tien ordez".

Demode Quartet-ek 
‘Epa!’ azken lana 
aurkeztuko du bihar

Ekonomia gaiak lantzen dituen 
Expansion aldizkariak, Datos-
macro.com-en bitartez, Hego 
Euskal Herriko eta Espainiako 
langabezia datuak landu ditu 
udalerriz udalerri. 

Bertako emaitzen arabera, 
Euskal Herri zein estatu mailan, 
1.000 eta 10.000 biztanle arteko 
herrietako zerrendan, langabe-
zia tasa baxuena du Aramaiok 
(%2,51ekoa) . Zerrenda horretan 
segidan doaz Bujaraloz (Aragoi), 
%3,75 eta Viladrau (Katalunia). 
Euskal Herriko filtroa aplikatuz, 
Zigoitia izango zen bigarrena 
(%4,25) eta hirugarrena Zeanu-
ri (%5,52). Beraz, datu pozgarriak  
dira Gorbeialdeko Kuadrillako 
biztanleentzat. 

1.000-10.000 biztanle 
arteko herrietan 
langabezia baxuena



eguBAkoItzA  2016-12-09  goIENA AldIZkArIA18    aretxabaleta

mirari altube AretxABAletA
Abenduaren 8an egin izan du 
batzar orokorra San Martin-San 
Jose kofradiak urte askoan, aur-
ten baina atzeratu egin dute 
otsailera. Jaurlaritzak egindako 
eskaeretako bat izan da hori, 
urte naturala bukatu eta diru
-kontuak itxi ostean egitea ba-
tzarra; beste hainbat eskaera 
betetzeko ere eguneratu egin 
behar izan du elkarteak.

bazkide gehiagoren beharra  
3.950 bazkide inguru ditu gaur 
egun 1855ean sortutako kofradiak. 
Hildakoei azken agurra era dui-
nean emateko sortua izan zen: 
"Baina elizarekin ez du inolako 
zerikusirik, izena bakarrik", dio 
Iñigo Olabe diruzainak. Auzola-
na egiten zuen elkartea izan arren 
sasoi baten, orain borondatezko 
gizarte-aurreikuspeneko erakun-
de bat da (BGAE edo EPSV) eta 
horiendako zehaztutako araudia 
bete beharra du. "Lan handia 
tokatu zaigu: estatutuak egune-
ratu, txosten aktuarioa egin… 
Eta inbertsio batzuk egin beharra 
ere bai: informatikako ekipoak, 
kontuak eramateko laguntza en-
presa bat hartu…", dio Olabek. 
Deustuko unibertsitateko Aman-
cio Beltzuen adituak egin die 
txosten aktuario hori: "Gure tal-
dea aztertu zuen: zenbat alta, 
baja, hildakoak, balantze ekono-
mikoa… Eta ondorioa izan da 
diru gehiago izan behar dugula 
gordeta". Horren ondorioz kuoten 
igoera etorri da aurten; hain zu-
zen maiatzean egindako ezohiko 
osoko bilkuran jakinarazi zieten 
bazkideei: "Gure erreserba 300.000 
eurokoa da eta eskatzen digute 
600.000 euro izatea. Horregatik, 
kuotak igotzera derrigortuta gau-
de hurrengo lau urteotan. Izan 
ere, hildako bakoitzaren zerbi-
tzuak 1.900 euro balio du". 

Bazkide kopurua gehitzea ere 
gura dute; aurten 50 bazkidetik 
gora hil dira-eta: "Titularrarekin 
izena emanda seme-alabak egoten 

dira. Horiek etxetik alde egiten 
dutenean komeni da eurak sar-
tzea bazkide eta jarraipena ema-
tea", dio Olabek, eta gaineratu 
du Maite Ortiz de Zarate presi-
denteak: "Gure gurasoendako 
ezinbestekoa zen kofradian izena 
emanda egotea: "Ehorzketa behin-
tzat ordainduta izateko".  Baina 
orain ez diote halako garrantzirik 
ematen, ez direlako herrian bizi… 
Kanpoan bizi arren laguntza ber-
din-berdin ematen zaio familiari".

bitartekari lanak 
Zortzi lagunek osatzen dute zu-
zendaritza; hona: Maite Ortiz de 
Zarate (presidentea), Josu Urkia, 
Mirari Aiastui, Mila Oskoz, Iñi-
go Olabe (diruzaina), Joseba Gon-
zalez de Martin (idazkaria), Mar-
txi Perez eta Txarli Gomez; azken 
lau horiek elkartea utziko dute 
otsailean. Bitartekari lanak egi-
ten dituzte horiek eta gertutasu-
na eskaintzen dute: "Une zailak 
izaten dira eta askotan galduta 
egoten dira senideak. Halakoetan 
laguntzeko eta zalantzak argitze-
ko gu gaude, gutako edozeini 
deitzea nahikoa da", dio presi-
denteak. Zerbitzuak, ostera, Arra-
sateko ehorztetxearekin dituzte 
hitzartuta. 

Maite ortiz de Zarate presidentea eta Iñigo olabe diruzaina. mirari alTube

hildakoen senideek 
aurrera egiteko zerbitzua
Abenduan beharrean otsailean egingo du batzar orokorra san Martin-san jose 
kofradiak, jaurlaritzak araudia aldatu duelako; heriotza baten aurrean senideei 
zerbitzu ematea eta laguntzea helburu duen erakundeak bazkide gehiago gura ditu

Santa Luzia eguna ospatuko 
dute Basotxo erretiratuen elkar-
teko kideek martitzenean, aben-
duaren 13an, eta, urtero legez, 
90 urteko bazkideak izango di-
tuzte gogoan; aurten bederatzi.

Ekitaldia 17:00etan izango da 
eta ohorezko aurreskua eskai-
nita ekingo diote omenaldiari. 
Ondoren, Basotxoko kantu tal-
deak abestuko du, eta gero, opa-

riak jasoko dituzte omenduek 
zuzendaritzako kideen eskueta-
tik. Koldo Gaztañaga akordeoi-
lariak girotuko du ekitaldia eta 
dantzan egiteko aukera izango 
da. Bukatzeko, txokolatea bana-
tuko dute guztiendako.

Abenduan beste hainbat eki-
taldi dituzte Basotxokoek. Eguaz-
tenean, esaterako, Mutrikura 
joango da kantu taldea Gipuz-
koako erretiratuen abesbatzen 
topaketara. Eta hilaren 20an, 
Bilbora doaz, Arriaga antzokira, 
Cabaret musikala ikustera.

90 urteko bazkideak 
omenduko dituzte 
Basotxon martitzenean

gabonetako erakusleiho 
lehiaketa astean jarri dute abian
Abenduaren 30a arte egongo dira apainduta eta aditu 
baten erabakia kontuan hartuta bi sari banatuko dituzte

m.a. AretxABAletA
Egunotan apaindu dituzte era-
kusleihoak merkatariek eta da-
goeneko gertu dituzte Gabone-
tako lehiaketarako. Horretarako 
ez dago izenik eman beharrik, 
hortaz, komertzio guztiak izan-
go dituzte kontuan epaimahaiko 
kideek. Hori bai, abenduaren 
30a arte izan beharko dute apain-
duta. Hain zuzen orduan bana-
tuko dituzte sariak. 

ohiko produktuekin apainduta
Epaimahaia osatuko du aditu 
batek eta honako ezaugarriak 

hartuko ditu kontuan: kalitatea, 
publizitate mezuaren imajina-
zioa, originaltasuna, eraginkor-
tasuna eta argien erabilera, 
besteak beste. Gainera, dendako 
ohiko produktuekin egon behar-
ko du apainduta erakusleiho 
horrek. 

Bi sari banatuko dituzte. Era-
kusleiho onenak plaka bat jaso-
ko du  iazko irabazlearen eskue-
tatik eta 300 euroko bonua Are-
txarteko dendetan gastatzeko. 
Euskarazko Gabon mezurik 
onena duenari, ostera, 150 eu-
roko bonua emango diote.

xabi urzelai

Edukiontziak erreta Murubiden
Edukiontziak erre zituzten domeka goizaldean, 04:30 inguruan, Murubide 
plaza eta Bedarreta auzo bitartean dagoen aparkalekuan. Suhiltzaileek 
itzali zuten su hori eta inguruan aparkatutako auto batek kalteak jasan 
zituen. Erretako lekuan porlana bota du egunotan Udalak, lekua txukuntzeko 
–han zegoen eskailera bat kendu– eta berriro edukiontziak jartzeko.

herrian hil eta ehorztea
• Zerraldoa etxean; hil 

autoa; kanposantura 
joateko autoak; eskelak 
herrian; senitartekoei 
500 euroko laguntza; 
elizkizuna eginez gero 
100 euro parrokiari, eta 
egin ezean, familiari.

herritik kanpo 
hildakoak (EaEn edo 
iruñeko ospitaletan)
• hileta eta ehorzketa 

aretxabaletan Herrira 
ekartzea eta herriko 
zerbitzu guztiak.

• hileta aretxabaletan 
eta ehorzketa kanpoan 
eae barruan garraioa 
(hildako tokitik eaera 
garraioa ez da ordaintzen) 
eta herriko zerbitzuak.

kanpoan hil eta ehorztea
• Herriko zerbitzuan hitzartua.

hileta zibila
• Herriko zerbitzuan hitzartua.

zerbitzuak
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Aretxabaletan bertan sortutako 
Bertikal jostailua Chicagoko 
jostailu feriara eraman dute, 
eta, ekoizleen esanetan, arra-
kasta handia izan du. Hala, 
AEBetan merkaturatzen haste-
kotan dira. Otsail inguruan Ale-
maniako ferian ere izan ziren; 
han ere harrera beroa egin zio-
ten eta Europako hainbat he-
rrialdetan dabiltza saltzen.

Bertikal jostailuak 
arrakasta izan du 
Chicagoko ferian 

m.a. AretxABAletA
Urtarrilean egingo duten Gabo-
netako parkerako hamahiru 
begirale behar ditu Udalak. Cu-
rriculumak udaletxean utz dai-
tezke edo honako helbide hone-
tara bidali: gazteria@aretxaba-
leta.eus. Azken eguna abendua-
ren 21a da.

Baldintza bi bete beharko di-
tuzte ezinbestean: 18 urte bete-
ta izatea eta euskaraz ondo ja-
kitea. Horrez gain, honako hauek 
baloratuko dituzte: ikasketak: 
pedagogia, irakasle-ikasketak, 
haurrekin zerikusia dutenak… 

(3 puntu); begirale titulua (5 
puntu); Gabonetako parkean 
esperientzia (urte bakoitzeko 2 
puntu); Aretxabaletako udaleku 
irekietan esperientzia (urte ba-
koitzeko puntu bat); udaleku 
itxiak (urte bakoitzeko puntu 
bat); eta EGA izatea (puntu bat) 
Aretxabaletakoek, gainera, lehen-
tasuna izango dute.

urtarrilaren 3an eta 4an
Aurten, lehenengoz, urtarrilean 
jarriko dute parkea; 3an eta 4an, 
hain zuzen ere. Goizez eta arra-
tsaldez egongo da zabalik.

gabonetako parkerako 
begiraleak behar ditu udalak
urtarrilaren 3an eta 4an jarriko dute Ibarra kiroldegian 
eta hamahiru lagun egongo dira zaintzaile lanetan

m.a.

Bertso liburua 2015ekoendako
Bertso liburua jaso dute 2015ean jaiotako neska-mutikoek Lekaixoka 
bertso eskolakoen partetik. Ia berrogei umeren argazkiekin eta bakoitzari 
egindako bertso banarekin osatu dute liburua eta joan den egubakoitzean 
banatu zieten gurasoei, hain zuzen, Goio, Beñat eta Gari Arrieta musikariek 
girotutako ekitaldi goxoan. oso pozik agertu ziren guztiak opariarekin.

mirari altube AretxABAletA
Erorikoak prebenitzea eta eror-
keten kopurua murriztea hel-
buru jarrita ikastaroa antolatu 
dute Udalak, osasun zentroak 
eta Osasun Publikoak. Eguazte-
nean, abenduaren 14an egingo 
dute, 10:00etatik 12:00etara, Ar-
kupen, eta plaza mugatuak di-
renez aurrez eman behar da 
izena. Horretarako, osasun zen-
trora jo (943-71 19 59) edo, bes-
tela, Basotxo erretiratuen elkar-
tera (943-79 78 46).

bizimodu osasungarria 
Estatistikek diotenez 65 urtetik 
gorakoen artean lesio-eragile 
nagusienak dira erorikoak. Eta 
adin-talde horretakoen erdiek, 
urtean behin, gutxienez erori-
koren bat izaten dute. Gainera, 
erorketen ondorioak ez dira 
bakarrik fisikoak izaten, baita 
psikologikoak eta sozioekono-
mikoak ere. Kontu horren ga-
rrantziarekin jabetzeko eta eror-

keten zergatiaren gainean kon-
tzientzia hartzeko antolatu dute 
hain zuzen ere ikastaroa. 

Era berean, bizimodu osasun-
garria izatea eta ariketa fisikoa 
egitea zein garrantzitsua den 

azpimarratuko diete gerturatzen 
diren guztiei, edozein adin izan-
da ere. Eta gaur egun eskura 
dauden laguntza teknikoen eta 
berrikuntzen gainean ere jar-
dungo dute hizlariek.

Herritarrak gertu Atxabalta Mugi-k deitutako ibilaldirako. mirari alTube

Erorikoak saihestea, 
osasuna irabaztea
Ikastaroa antolatu dute 'Atxabalta Mugi' egitasmoaren barruan erorikoak prebenitzen 
ikasteko, oso ohikoak izaten direlako horiek adinean aurrera egin ahala; abenduaren 
14 goizean izango da, Arkupen, eta izena aurrez eman beharra dago

Zein animatuko zenuke 
ikastarora? 
Batez ere, nagusiak, 65 urtetik 
gorakoak, eta orekarik ez eta 
jausteko arriskua dutenak; hau 
da, makuluekin dabiltzanak, 
mugikortasun arazoak 
dituztenak…
adin horretan eroriko bat 
oso txarra da, ezta? 
Eroriko bat dutenen portzentaje 
handi batek hausturekin 
bukatzen du; haustura 
konplikatuekin, gainera. 
Horietako askok osteoporosia 

dute eta kosta egiten zaie gero 
errekuperatzea.
hainbat alderdi landuko 
dituzue ikastaroan. 
Bai, eroriko baten zergati 
guztiak ukitu gura ditugu.
Zelako harrera izan du 
Atxabalta Mugi-k? 
orain, 55 lagun dabiltza. %30 
inguru osakidetzatik bidalita 
etorri dira guregana eta 
gainerakoak euren kabuz. Bi 
ibilaldi antolatu ditugu eta ia 
25 lagun elkartu dira bietan; 
hortaz, pozik gaude.

m.a.

"erorikoekin 
datoz haustura 
konplikatuak"
iñaki olaetxea 'AtxABAltA 
MugI'-ko AHolkulArIA

• 10:00 Erorikoak 
prebenitzeko 
aholkuak. jone 
Iribecampos (Erizaina).

• 10:25 Euskarriak eta 
erabilera egokia. maria 
victoria anitua 
(Aretxabaleta botika).

• 10:50 teleasistentzia 
eta etxez etxeko 
laguntza. mirari aiastui 
eta Bego Arenaza (Gizarte 
langileak).

• 11:05 aktibitate 
fisikoa (saio praktikoa). 
Iñaki olaetxea (Atxabalta 
Mugi-ko aholkularia).

• 11:30 Erorikoen 
ostean zelan zutitu. 
Izaro ormazabal 
(ospitaleko fisioterapeuta).

egitaraua

ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA

Bizkaia 1 - Tel.: 943 79 08 07   
ARETXABALETA

M
A

obiliario
RENAZA

ALTZARIAK
DISEINUA
APAINKETA
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Xabi Larreak gidatutako zirku 
tailerrean jarraitzen dute lanean 
hainbat neska-mutikok; hain 
zuzen, bihar, hilak 10, eta da-
torren zapatuan, hilak 17, saio 
bana izango dute, Arkupen.

Ikasitako guztiaren berri eman 
gura diete gero senideei eta 
herritarrei, eta, horretarako, 
emanaldia egingo dute aben-
duaren 28an, Arkupen (12:30). 

Zirku tailerreko 
emanaldia izango da 
abenduaren 28an

Aretxabaletako hainbat musika-
ri elkartuko dira abenduaren 
17an, egubakoitza, Mikel Unanue 
gogoan izateko. Herriko Plazan 
izango da kontzertua, eta han 
izango dira honako hauek: Iñae-
lektrik (21:00), Xistor Igor San 
Juan (21:30) eta Akulu (22:00). 
Uztailean hil zen Unanue, eta 
orain, lagunek eta senideek kon-
tzertuarekin izango dute gogoan.

Kontzertua egingo 
dute hilaren 17an, 
Mikel Unanue gogoan

mirari altube AretxABAletA
Aretxabaletarra eta aramaioarra 
da Igor San Juan (1970), eta lehen 
diskoa kaleratu eta Durangora 
joatea bat izan dira.  
zeure diskoarekin durangon; se-
kula halakorik pentsatuta zenuen? 
Bai, zera! Handia da gero stand 
batean neure diskoarekin egotea. 
Orain arte lagun artean gitarra 
jo eta etxean lan egin izan due-
narendako izugarria da. Hala-
korik ez dut uste beste inoiz 
gertatuko zaidanik.
oraindik inork gutxik ezagutzen 
zaitu, debagoieneko zenbaitek ba-
karrik, seguru asko. baina gustura 
diskoak izan duen harrerarekin? 
Bai, neure etxean eta beste lauk 
ezagutzen naute, hori hala da. 
Baina bai, oso pozik nago.
lan handia dago diskoaren atzean… 
Bai, bai, luzea izan da prozesu 
guztia. Gogotsu jardun dugu, 
baina kosta egin zaigu bukatzea; 
izan ere, diskoa grabatu duen 
teknikaria, Juanan Ros, kontu 
askotan ibiltzen da eta ezin izan 
dugu hasi eta bukatu egin. Hala 
ere, oso giro ona izan dugu gra-
bazio guztian.
taldetxo batek lagundu dizu, ezta?
Bai, jazz hirukote batek. Musi-
kenen ikasitako musikariak dira 
hirurak, bertutetsu batzuk. Gi-
puzkoan ingeniari asko ditugula 
diot nik, baina musikariak ere 
bai orain, eta izugarriak, gaine-
ra. Lehen, talentudunak zeuden; 
orain, baina, ikasitako musika-
riak, eta zelakoak, gainera. Tek-
nikaria irakaslea da eta haren 
bitartez ezagutu ditut. Salaman-
cako kontrabaxu-jotzaileak, Se-
villako bateria-joleak eta Gas-
teizko piano-joleak egin didate 
lagun; azken hori ikaragarria 
da, bigarren jazz diskoa kalera-
tuko du laster. Eta pentsa, jazz 
hirukote horren gainean sartu 
ditugu nire ahotsa eta gitarra…  
Izarrik gabeko zerua da diskoa. ez 
du izarrik zure pareko zeruak, ala? 
Nahiko esistentzialista geratu 
da, ezta? Baina badu bere zen-

tzua… Joseba Sarrionandiaren 
Lagun izoztua liburuan agertzen 
den esaldia da; handik hartu 
dut. Portada, ostera, Iñaki San 
Migel marrazkilari eta diseina-
tzaile aretxabaletarrak egin dit. 
Libre utzi nion eta ideiari ja-
rraitu dio hark ere. 
Jazza, bossa nova, swinga, balada 
bat dago, sehaska kanta bat ere 
baduzu… nahaste handia, ezta? 
Bai, hala da. Nire gustukoena 
sehaska kanta hori da; kontra-
baxua, bukaeran piano doinuak… 
Musikazale moduan oso gustu-
ko dut. Mikel Azkarate saxofoi
-jotzaile bergararraren laguntza 
izan dut beste abesti batean, eta 
dotoreak dira haren doinuak 
ere. Gustuko dut denetik jotzea, 
eta halakoa da diskoa ere.
doinuak eta letrak, biak zeureak? 
Letra guztiak ez. Jon Benitoren 
Bulkada liburuko poema bat, 
esaterako, oso gustuko dut, Bar-

neko hitza, baina nik letra mol-
datu egin diot eta Isiltzen duda-
na jarri diot. Beste baten letra 
da Gerardo Markuleta oñatia-
rraren Batak ez du bestea kentzen 
eta Jon Sarasua aretxabaleta-
rrarena ere badut beste bat.
aspalditik zabiltza musikagintzan 
eta orain diskoa etorri da. ametsa 
egia bihurtu da? 
Zerbait grabatu gura nuen, eta 
hazten joan da kontua. Baina 
bai, ametsa izan da eskuetan 
diskoa izatea. Izan ere, nik hasi 
egiten ditut proiektuak, baina 
bukatu sekula ez, eta, kasu ho-
netan, emaitza esku artean dut.
olentzerori eskatzeko opari polita… 
Bai, horixe. Maketa bat atera 
nuen garai baten eta han jarri 
nuen umeen eta 60 urtetik go-
rakoen artean nintzela espezia-
lista; kar, kar, kar… Orain, ez 
dakit non egongo naizen… Edo-
zeinek entzuteko moduko diskoa 
dela uste dut.
eta kontzertuak noizko? 
Oso lanpetuta nabil, ikasten hasi 
naizelako, eta ez dakit. Gainera, 
taldearekin batera elkartu behar-
ko naiz eta ez da erraza izango 
hori, baina badugu gogoa. Are-
txabaletan eta Aramaion gustu-
ra joko nuke.

Igor San Juan musikaria durangoko Azokan, diskoa esku artean duela. Txomin madina

"diskoko sehaska kanta 
benetan gustuko dut"
igor san Juan MusIkArIA
lehenengo diskoa kaleratu du gaztelupeko Hotsak-ekin kantari eta gitarra-joleak: 
Izarrik gabeko zerua; estilo asko batu dituen lana da aretxabaletarrarena

"jaZZ hirukOtE 
batEk laGundu dit 
GrabatZErakOan, 
hirurak muSikari 
bErtutEtSuak" 

Janne Valkeajoki akordeoilaria iaz, Arrasaten. imanol soriano

Valkeajoki akordeoilari 
finlandiarraren kontzertua bihar
m.a. AretxABAletA
Arrasate Nazioarteko Akordeoi 
Lehiaketako iazko txapeldun 
Janne Valkeajoki (Finlandia, 
1992) gaztearen kontzertua izan-
go da bihar, zapatua, 19:30ean, 
Arkupen (debalde). Goi mailako 
musikaria da eta akordeoilari 
klasikoen artean interesgarrie-
netakoa. Hainbat txapelketatan 
parte hartu izan du, Finlandian 
bertan zein nazioartean.

bach-en eta ravel-en obrak 
Johann Sebastian Bach musika-
ri handiaren hainbat pieza joko 
ditu Valkeajokik; besteak beste, 
Allemande, Courante eta Sara-
bande. Cecilia Damström-enak 
beste hainbat, The Rhomb, eta 
The Ascending Line, adibidez; 
eta ekitaldia bukatzeko, Mauri-
ce Ravel konposatzaile ziburu-
tarraren doinuak ekarriko ditu; 
besteak beste, Fugue eta Forlane.

Gurutze Mujika aretxabaletarrak 
pintura-olioak jarri ditu ikusgai 
Arkupen eta Rakel Perez de Are-
naza arrasatearrak akuarelak. 
Estilo ezberdinetan gai berbera 
landu dute: natura eta paisaiak. 
Hilabetea bukatu artean izango 
dituzte lanok erakusketa aretoan: 
astelehenetik egubakoitzera goi-
zez (11:00-13:00) eta arratsaldez 
(18:00-20:00) eta zapatuetan goizez. 

Mujika eta Perez de 
Arenazaren pintura 
erakusketa Arkupen

Ameli eta Xirrikituen jostunek 
ipuin musikatuarekin etorriko 
da Amaia Elizagoien ipuin kon-
talari nafarra bihar, zapatua, 
Udal liburutegira; 11:30ean izan-
go da kontaketa (debalde). 

Eskarmentu handia du Eliza-
goienek, eta oraingoan, magiaz 
betetako amatxiren istorioa 
kontatuko die neska-mutikoei 
musikak lagun eginda.

Amaia Elizagoienek 
ipuina kontatuko du 
bihar, liburutegian
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imanol beloki eskorIAtzA
Jesus Kerexeta Azkoaga esko-
riatzarren Bizitzaren abestiak 
liburua kaleratu berri dute, ha-
ren haurtzaroa eta gaztaroa eta 
haren musika batzen dituena, 
hain zuzen ere. Kerexeta piano
-jolea zen, kantu asko sortu zi-
tuen. Eskoriatzako estankoan 
bizi izan ziren izebei eskainita-
koak dira asko, eta beste asko, 
emazte Bego Isasiri, Mendraka 
eta Argiñeta auzoei eta Elorrio 
eta Eskoriatza herriei, besteak 
beste.

Musikari autodidakta izan zen 
Kerexeta, eta piano-jole aparta. 
Liburuak haren bizitzako hain-
bat pasarte eta argazki batzen 
ditu, baina bereziki hark sortu-
tako kantuak partituretara pa-
satzea izan da lanaren helburua. 
Hain zuzen ere, Kerexetak egin 
zuen konposizio lan handiaren 
testigantza idatzia utzi dute egi-
leek liburuaren bitartez.

Pianoa jotzen bere kabuz ikasi 
Lau urte zituenetik bederatzi 
urtera arte, Eskoriatzako aba-
dearekin hasi zen pianoa ikasten 
Kerexeta, eta gero, bakarrik 
jarraitu zuen ibilbidea, kontser-
batoriotik pasa gabe. Abilezia 
handiarekin jotzen zuen,  eta 
piezak partituretan idatzi barik 
konposatzen zituen;  hala ere, 
hauen konstantzia geratu da, 
grabatu egiten baitzituen piezak 
bobina handietan, disketeetan 
eta CDetan.

Liburua hainbat pertsonak 
urteetan egindako lanari esker 

argitaratu da, baina, batez ere, 
ilobek bultzatu dute proiektua: 
Valentin eta Blanca Gomezek. 
Liburuan ageri den moduan, 
Jesus Kerexeta bizi zenean, ho-
nela esaten zion iloba Blancari: 
"Ni falta naizenean zuk zaindu-
ko duzu nire musika, zeurea 
bailitzan zaindu ere".

Blanca Gomez piano ikasketak 
egindakoa da, eta zaletasuna 
partekatzen zuen osabarekin. 
Hil zenean eskuratu zituen osa-
baren piano grabazioak. "Handik 
bi urtera, Ignacio Villota osa-
baren gaztetako lagunak deitu 
zion, haren musikarekin zer 
gertatu zen galdetzeko, eta or-
duan hasi zen Kerexetaren mu-
sika berreskuratu eta gordetze-
ko proiektua", adierazi du Va-
lentin Gomezek. Gero, Iñaki 
Salvador musikariarekin jarri 
zen kontaktuan, eta egitasmoa-
ren zuzendaritza musikala haren 
esku geratu da. Horrez gain, 

piezak partituretara pasatzearen 
lana Mikel Gaztañagak egin du, 
eta diskorako interpretazioa, 
berriz, Itziar Barredo pianistak.

Musikari oso lotuta 
Kerexeta 1922an jaio zen, Esko-
riatzan, eta 2007an hil zen, Elo-
rrion. Eskoriatza, Abadiño eta 
Elorrioko udaletan aparejadore 
aritu izan zen arren, batez ere 
pianista zen. "Eguraldi ona egi-
ten zuenean, haren egongelako 
balkoia alderik alde ireki, eta 
orduak ematen zituen pianoa 
jotzen. Elorrioko plaza zeharka-
tzen zutenak entzule moduan 
geratzen ziren balkoipean en-
tzuten…".

Elorrion ezagunagoa izan 
arren, erlazio handia zeukan 
Eskoriatzako izebekin. "Batez 
ere gaztaroa egin zuen Esko-
riatzan, hogeita bost urte ingu-

ru zituen arte gutxi gorabehera. 
Elizan musikarekin lotutako 
ekintzaren bat bazegoen, beti 
joaten zen bertara… ", adierazi 
du Valentin Gomezek.

Musika eskoletara zabalpena 
Hamazazpi kantu batzen ditu 
diskoak eta liburuan kantu 
horiek partituretan irakur-
tzeko aukera dago. Dagoeneko 
Durangon, Eskoriatzako Behe-
ko Errota musika eskolan… 
banatu dituzte disko-liburuak. 
Musika ikasten ari diren ikas-
leentzat, profesionalentzat edo 
musikarekiko zaletasuna du-
ten guztientzat prestatutako 
lana da. 

"Lanaren helburu nagusia 
osabaren musika partituretara 
pasata irakaskuntza-tresna 
bihurtzea da. Eta ondare mu-
sikal moduan, musika eskole-
tara zabaldu nahi dugu, erabil-
pena ikusten badiote erabiltze-
ko. Horrez gain, haren desioa 
zen konposatu zuen musika 
nolabait gordeta geratzea; beraz, 
hala egin dugu. Guretzat ere, 
familiarentzat, altxor handia 
da", adierazi du Valentin Go-
mezek.

Valentin eta Blanca gomez, Jesus kerexetaren ilobak, durangoko Azokan liburu aurkezpena egiten. valenTin gomez

bizitza musikala 
liburuan gordeta

OndarE muSikal 
mOduan GEratZEkO 
EGindakO lana da 
jESuS kErEXEtarEn 
diSkO-liburua

jesus kerexeta Azkoaga pianista eta autodidaktaren bizitza eta kantuak batzen dituen 
disko-liburua argitaratu berri dute haren iloba valentin eta Blanca gomezek, Iñaki 
salvador musikari donostiarraren eta Itziar Barredo pianistaren laguntzarekin batera

"ni falta naiZEnEan, 
Zuk ZaindukO duZu 
nirE muSika, ZurEa 
bailitZan Zaindu 
ErE"
jesus kerexetA

Egitasmoaren zuzendaritza musikala egin du Iñaki Salvadorrek, eta 
hau da adierazi duena kerexetaren musikaz: "Jesusen musikak ez 
dio muzinik egiten musika espresioaren ikusmirarik zabalenari ezta 
begiratokirik bizienari ere. kontrakoa esango nuke. Begi-bistakoa da 
kerexetaren musika kultura zabala, eta bertatik murgiltzen da 
jotzeko era erakargarri eta ausartetan. Garrantzi bera ematen die 
ideia baten sorkuntza eta burutzeari zein bat-batekotasunetik 
gertuko adierazpen eta forma askatasunari ere. Interpretarien 
hautaketa da hori. Ederra, adierazgarria eta interesgarria da bizipena 
entzutea berarekin bizi izan eta pianoan jotzen zegoela orduak eta 
orduak entzuten ziotenei. Horiek hainbat pasarte gogoangarri eta 
esanguratsu kontatzen dituzte eta horien artean baita Jesusek ez 
zuela sekulan berdin jotzen pieza bat bera ere".

iñaki salvadorren hitzak liburuan

Jesus kerexeta pianoa jotzen. valenTin gomez
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i.b eskorIAtzA
Iaz, Eskoriatzan jartzeko Gabo-
netarako argi eta dekorazio be-
rria erosi zuen Udalak, eta, due-
la bi aste inguru herriko kalee-
tan zehar jarri zituzten arren, 
oraindik piztu barik daude ar-
giak.

Horretarako eguna abendua-
ren 15a, eguena, izango da. LED 
teknologia daukaten argiak piz-
tuko dituzte, 18:30etan, argindar 
kontsumo minimoa daukatenak. 
Horren aurretik, 17:00etan, hau-
rrentzako tailerrak izango dira 
Herriko Plazan. Ondoren, 

18:00etan, txokolate-jana egingo 
da, eta, horretarako, nork bere 
edalontzia eramatea gomenda-
tzen da. 18:30etan izango da 
esperotako argien piztuera, eta, 
horrekin batera, Willy Pompe-
rren ikuskizuna izango da. Ikus-
kizun horrekin umeek disfru-
tatuko dute gehien; izan ere, 
xaboi-burbuilak egingo dituzte, 
forma eta mugimendu ezberdi-
nak eginda.

Ekitaldi guztiak Herriko Pla-
zan egingo dira, baina, euria 
egiten badu, Joseba Iñurrategi 
pilotalekuan egingo dituzte.

gabonetako argiak abenduaren 
15ean piztuko dituzte
Herria argiztatzearekin batera, gaztetxoentzako hainbat 
ekintza izango dira Herriko plazan, 17:00etatik aurrera

imanol beloki eskorIAtzA
Eskoriatzan ospatutako Eus-
kararen Nazioarteko Egunean, 
trikiti doinuekin kalejiran 
hurbildu ziren herritar ugari 
Euskaldun Berrien Plaza inau-
guratzera. 

Dantzariek ohorezko aurres-
kua egin zuten bertan lehenen-
go, eta Hankamotx taldeko ber-
tsolariek euskarari kantatu 
zioten. 

Horrez gain, Euskaldun Be-
rrien Plazan Ixotu gazte tal-
deko kideek egindako marraz-
kiaren nondik norakoen berri 
eman zuten. Bertan, txantxan-
gorria, txoriak eta esaldi bat 
margotu dituzte, Euskararen 
hegalpean batuko gara leloa-
rekin.

euskaldun berriak pozik 
Ekitaldi instituzionalean, he-
rritar ugari batu ziren; besteak 
beste, udal ordezkariak, eus-
kaltegiko kideak eta ikaste-
txeetako neska-mutikoak eta 
gurasoak. Bestalde, plazaren 

izena erakutsi zuten euskaldun 
berriak oso pozik agertu ziren. 
Honela azaldu zuen Mari Mar 
Arevalok: "Nire garaian esko-
lan ez zen euskara asko ema-
ten. 18 urterekin euskaltegira 
joatea erabaki nuen, euskara 
pixka bat ikasi eta sakontzeko. 
Horrez gain, barnetegian ere 
izan naiz… Izugarrizko ohorea 
da gurekin akordatu izana, 
eskerrak eman beharrean gau-
de…".

tio teronen semeen arrakasta 
Arratsaldean, berriz,  Tio Te-
ronen  Semeak ta ldearen 
FreshCool kale espektakulua 
izan zen Herriko Plazan, eta 
herritarrei asko gustatu zi-

tzaien ikuskizuna izan zen. 
Plazan jarritako karpa barruan 
egin arren, barrualdea eta kan-
poaldea jendez bete zen. Ikus-
kizunari hasiera emateko, 
hainbat herritarri dantzak 
egin zizkieten, eta ondoren, 
dantza ezberdinak egin zituz-
ten taldekideek.

eguna amaitzeko emanaldiak 
Euskararen Egunari amaiera 
emateko, gauean bi kontzertu 
izan ziren. Lehenbizi, Jasan 
herriko taldeak eskaini zuen 
kontzertua, eta ondoren, Aker-
beltz taldeak jo zuen. Herritar 
asko batu zen karpa azpian 
dantza egiteko, eta erromeriak 
arrakasta aparta izan zuen.

Euskaldun Berrien plazako inaugurazioan, ohorezko aurreskua egiten. imanol soriano

jai giro aparta izan da 
Euskararen Egunean
euskaldun Berrien plazaren inaugurazioa, herri bazkaria, kontzertuak… giro aparta 
izan da eskoriatzan ospatu den euskararen nazioarteko egunean. elkarte ezberdinek 
udalaren laguntzarekin antolatutako ekimen guztiak arrakastatsuak izan dira

EuSkaldun bErriEn 
plaZan, marraZkia 
EGin Eta ESaldia 
idatZi dutE iXOtu 
EuSkara taldEkOEk

euskararen eguneko herri 
bazkarian 130 lagun inguru batu 
ziren. Bertan, paella aparta 
jateko aukera izan zuten, eta 
batzuek, gainera, errepikatzeko 
aukera izan zuten. Hala ere, ez 
zen ezer soberan geratu.

Bazkalostean, Imanolek eta 
unaik trikiti doinuak jarri 
zituzten, eta auzolanean dena 
jaso ondoren dantza egitera 
animatu ziren herritar asko. Euskararen Eguneko herri bazkarian. eskoriaTzako Txosna baTzordea

Herri bazkaria arrakastatsua izan da

Eskoriatzako Udaleko bule-
goak, eta, horrenbestez, Erre-
gistro Nagusia, itxita egongo 
dira gaur, egubakoitza, aben-
duaren  9a, egun osoz. Hori 
horrela, Eskoriatzako Udala-
rekin lotutako edozein eperen, 
betebeharren edo eskubideren 
mugaegun egun horretan suer-
tatuz gero, hurrengo lanegu-
nera arte luzatuko da epea.

Udal bulegoak itxita 
egongo dira gaur, 
egubakoitza

Hezkuntza Foroak antolatuta, 
Eskolore Pausoz Pauso: Makila 
eskuen eta ibili basuen mendi 
irteera egingo dute abenduaren 
11n, domekan. 10:00etan, Herri-
ko Plazatik irtenda, Alberja-Ne-
bera-Ganboralde hiru orduko 
ibilbidea egingo dute. Parte 
hartzeko ez da izenik eman behar, 
baina haurrak bakarrik ezingo 
dira joan mendi irteerara.

Hiru orduko mendi 
irteera egingo da 
domeka honetan

i.b eskorIAtzA
Eskoriatzako Gazteria Sailak 
adierazi du abenduaren 27an 
eta 28an Manuel Muñoz kirol-
degian egingo den Gabonetako 
parkean lan egiteko begiraleak 
behar direla.

Hainbat ekintza izan ohi dira 
urtero, eta parkean egin behar-
ko diren begirale lanak egiteko 
ezinbesteko bi baldintza jarri 
dituzte: batetik, euskara jakitea, 
eta, bestetik, 18 urtetik gorakoa 
izatea. Horrez gain, aintzat har-
tuko da: denbora libreko begi-
rale titulua izatea –5 puntu–,  

begirale  izateko ikasten jardu-
tea –3 puntu–, irakasle-ikasketak 
eginda izatea edo horretarako 
ikasten jardutea –3 puntu–, uda-
lekutan begirale moduan espe-
rientzia izatea –puntu 1–, eta 
Eskoriatzako Gabonetako par-
kean begirale aritutakoa izatea 
eta udaleku itxietan esperientzia 
izatea –puntu 1–.

Izena emateko azken eguna 
abenduaren 20a izango da, eta 
interesa duenak gazteria@esko-
riatza.eus helbidera curriculuma 
bidali edo 943 71 46 88 telefono-
ra deitu dezake.

lan egiteko begiraleak behar 
dituzte gabonetako parkerako
eskoriatzarrek preferentzia izango duten arren, jendea 
hautatzeko hainbat baldintza jarri ditu gazteria sailak
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Nabarralde elkartea Gipuzkoa 
osatzen duten hiru tenentziei 
buruzko trilogia egiten ari da, 
eta aurten, Atxorrotxekoaren 
gainekoa egingo dute. Hain jus-
tu, abenduaren 16an, ikus-en-
tzunezkoa aurkeztuko dute Iba-
rraundin, Atxorrotxeko tenen-
tziaren gainekoa –errege edo 
jaun batek bere basailuari egin-
dako lurren lagapena, beti jau-
nak jabetza galdu barik eta ino-
lako jaraunspen-eskubiderik 
gabe– . Aurkezpenarekin batera, 
Atxorrotxi buruzko erakusketa 
egongo da bertan: Atxorrotx, 
urrea eta odola Arlabaneko iga-
robidean. 11:30ean hasiko da 
ekitaldia, Iñaki Sagredo arkeo-
logoaren hitzaldiarekin.

Atxorrotxeko 
tenentziari buruzko 
dokumentala

i.b eskorIAtzA
Gipuzkoako Diputazioak mar-
txan jarri ditu Aingeru Guar-
datik gora, Gatzagara bitartean, 
GI-3310 errepidean, Eskoriatza-
ko bidegorria amaitzen den to-
kitik Kuatruenako etxeetaraino 
pasoa egiteko lanak. 

Oinezkoen pasoan bi elemen-
tu garrantzitsu jarriko dituzte: 
batetik, botoia izango duen se-
maforoa jarriko dute, eta oinez-
koak, arrisku barik pasako dira 
alde batetik bestera.  Bestalde, 
oinezkoen babesguneak jarriko 
dituzte, autoen abiadura mu-
rrizteko helburuarekin. 

Gainera, errepide zati bat han-
ditu egingo dute goranzko no-
rabidean, eta espaloia egingo 
dute. Bestalde, bidegorria luza-
tuko egingo dute pixka bat, Kua-
truenako etxeak hasten diren 
zatiraino. Guztira, 80.000 euroko 
aurrekontua dute lanek, eta hi-
labete inguru iraungo dute. Or-
dura arte, bi semaforo jarri di-
tuzte zirkulazioa erregulatzeko.

beharrezko neurria 
Eskoriatzatik Kuatruena urba-
nizazioraino bidegorria dago eta 
alde batetik bestera jendea pa-
satzen da. Bertatik autoak abia-
dura handiz pasatzen dira eta 
oinezkoen segurtasuna arriskuan 
jartzen da. Eskoriatzako Udalak 
egindako hiri-berritze planean 
herritarrek egindako proposa-
menetako bat da ekimen hau.

bi semaforo gehiago 
Aurrera begira, Gastanaidi ba-
serri ondoko Santa Columba 
baseliza aurrean, GI-3310 erre-
pidean ere jarriko dute semafo-
roa, autoen abiadura murrizte-
ko eta oinezkoen pasoa egoteko.
Horrekin batera, eta arrazoi 
beragatik, Marulandako bide-
gurutzean ere jarriko dute se-
maforoa.

Hasi dira bidegorritik kuatruenara pasoa egiteko lanak. i.b

kuatruenako etxeetara 
pasatzeko lanak hasita
gipuzkoako diputazioak egingo dituen lanak hasi dira dagoeneko. eskoriatzatik 
kuatruenaraino doan bidegorritik urbanizaziora pasoa egingo dute. gainera, 
semaforoa eta oinezkoen babesguneak jarriko dituzte bertan, besteak beste

i.b eskorIAtzA
Senior mailako Eskoriatzako 
saskibaloi taldeko neskek Ayma 
Goierriren aurka 42-71 galdu 
zuten pasa den astean. Lan ona 
egin arren, ez zen nahikoa izan 
eta galdu egin zuten. Denboral-
di-aurrean haien kontra jokatu-
tako partiduaren ostean, esko-
riatzarrek bazekiten ez zela 
partidu samurra izango. Hala 
ere, ez zuten uste halako porro-
tik jasoko zutenik. Hainbat jo-
kalari min hartuta ditu taldeak 
eta horien ordez gazte mailako 
hiruk jardun zuten.

Asteburu honetan, berriz, atse-
denaldia izango dute eskoria-
tzarrek, eta hurrengo partidua 
etxean jokatuko dute, Atletico 
San Sebastianen aurka, aben-
duaren 16an, 20:15ean. Sailka-
penean, aurkariak bosgarren 
postuan daude lau punturekin 
eta etxekoak, aldiz, hirugarren 
postuan daude, bost punturekin. 
Aitziber Soriano Txori  jokala-
riaren esanetan: "Emaitza txar 
batetik gatoz, baina, betiko mo-
duan, irabaztera irtengo gara 
kantxara, goiko postuetan man-
tentzeko asmoz…".

saskibaloiko seniorrek aurkari 
gogorra izango dute aurrean
Atletico san sebastianen kontra jokatuko dute 
eskoriatzarrek, bigarren faseko laugarren jardunaldian 

Iaz, 2015ean, izan zen lehen aldiz Hustu ganbara! azoka. goiena

abenduaren 18an egingo dute 
bigarren eskuko azoka, plazan
norberak etxean eduki baina erabiltzen ez dituen tresnak 
eraman ditzake Hustu ganbara! azokara, salerosteko 

Eneko azurmendi leIntz gAtzAgA
Abenduaren 18an, domeka, egin-
go dute Hustu Ganbara! azoka, 
12:00etatik 14:30era. Bigarren 
eskuko azoka da hau. "Ikusten 
baduzu etxean daukazun objek-
tu hori, erabiltzen ez duzuna, 
beste norbaitek erabili dezakee-
la, azoka honetara ekarri, segu-
ru norbaitek aprobetxatuko 
duela. Gainera, prezioak sinbo-
likoak dira, oso merke egoten 
dira gauzak", azaldu du Itsaso 
Eginoak, Hustu Ganbara ekime-
naren antolatzaileetako batek.

Antolakuntzatik nabarmendu 
dute "mota guztietako objek-
tuentzat" lekua egongo dela. 
Hala ere, ohartarazi nahi izan 
dute ez direla onartuko abereak, 
landareak edota matxuratutako 
gauzak.

irabaziak, herriarendako 
Azoka honetan ateratako dirua 
herrian zenbait ekintza antola-

tzeko bideratuko dela azpima-
rratu du Eginoak. "Hemen kon-
tua ez da norberak ahalik eta 
etekinik handienak ateratzea. 
Biltzen den dirua guztiontzako 
izango da, herrian kontzertuak, 
hitzaldiak edo beste mota bate-
ko ekitaldi kulturalak antola-
tzeko erabiliko dena", zehaztu 
du antolakuntzako kideak.

aurten bigarrenez
Iaz sortu zen Hustu Ganbara! 
azoka, Dokudorlak izeneko eki-
taldia diruz laguntzeko asmoa-
rekin, eta, orduko arrakasta 
ikusita, aurten azoka errepika-
tzea erabaki dute. "Iazkoa ondo 
egon zen, herritarron artean 
giro ona sortu zen, eta hori da 
garrantzitsuena", azaldu du Egi-
noak. Herri mailako zerbait dela 
gaineratu du. "Guk ez dugu es-
pero jendetza etortzerik, baina 
gure artean festa giroa lortzea 
da helburua, ondo pasatzea". 

Aitor Larrañaga museoko ardu-
radunak azaldu duenez, jende 
ugari ibili da zubi aste honetan.

"Pasa den asteburuan bisitari 
asko eduki genituen eta astean 
zehar ere bai. Logikoki, jaiegu-
netan jende gehiago ibili da bai-
na astelehen eta asteazkenean 
ere izan ditugu bisitak. Balora-
zioa positiboa da", azaldu du 

Larrañagak. Gaztelerazko bisi-
tak gehiago izan dira eta La-
rrañagaren esanetan, alde guz-
tietatik etorri dira. "Bailara 
ingurutik eta hiriburuetatik  
–Bilbo, Gasteiz eta Donostia– 
etorri dira gehienbat, eta Espai-
nia aldetik etorritakoak ere izan 
dira". Bisitari perfilari dagokio-
nez, gehienbat bikoteak eta fa-
miliak izan dira.

Oro har, aurten iaz baino bi-
sitari gehiago izan dituztela az-
pimarratu du arduradunak.

Gatz Museoak bisitari 
ugari izan dituela eta, 
arduradunak pozik

leintz gatzaga    23
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julen iriondo BergArA
Kultura ekitaldiei dagokienez, 
hilaren 26an izango da aurrene-
koa, Baserrian Amets, 3 eta 6 
urte arteko umeentzako antzez-
lana, Eidabe taldearena. Patatak 
eta arrautzak dendatik datozela 
uste duen neskatoa da protago-
nista, eta asteburua amonarekin 
baserrian pasatuta ikasiko du 
nondik datozen elikagaiak. 
17:00etan izango da, Zabalotegin 
eta 4 euroko sarrerarekin.

Leku eta prezio berean, hilaren 
28an Haizearen herrira ikuski-
zuna izango da, bi pertsonaia 
ezagunekin: "Pupu eta Lore poz
-pozik daude, aitona Manolo 
etorri baita bisitan, bere gitarra, 
kantu eta jolasekin. Gauza oso 
gutxirekin, mundua dantzan 
jartzeko kapaz da aitona Mano-
lo: musika eta irudimen apur 
bat", diote saioaren azalpenean. 
Berriki hildako Imanol Urbie-
taren kantuak ditu oinarri ikus-
kizunak, "haurrek eta aitona-a-
monek elkarrekin jolas egin 
dezaten propio sortuak". Bi 

emanaldi izango dira, 16:30ean 
eta 18:30ean.

Zabalotegikoekin amaitzeko, 
Oliver magoaren saioa izango 
da urtarrilaren 8an, 17:00etan

Laboratorium museoak anto-
latuta ere hainbat ekintza egin-
go dituzte Gabonetan. Azkene-
kotik hasita, familientzako ir-
teera ornitologikoa egingo dute 
Salburuara, eta Arabako Zientzia 
Naturalen Museora bisita ere 
bai, urtarrilaren 3an; abendua-
ren 30ean, berriz, ugaztunak 
gaitzat hartu eta familientzako 
tailerra egingo dute Laborato-
rium museoan bertan, 10:30ean; 
eta hauen aurretik, abenduaren 
27an, dibulgazio saioa egingo 
dute Manu Hernandezekin: "Iaz 
izan zuen arrakasta ikusita be-
rriz ere gonbidatzea pentsatu 
dugu. Esperimentuak egiten 
ditu, gauza praktikoak, eta zien-
tzia bidez esplikatzen ditu", dio 
museoko Rosa Errazkinek. Fa-
miliei zuzendutakoa izango da 
saioa, eta 12:00etan hasiko da. 
Hiru gauzotarako izena eman 

behar da, laboratorium.eus hel-
bidean.

Eta hauekin batera, kirola ere 
izango da –hiruko saskibaloia 
hilaren 26an eta 27an; San Sil-
bestre solidarioa 31n; lauko hoc-
keya urtarrilaren 2an; eta in-
fantilen saskibaloi torneoa 3an 
eta 4an–; Olentzero eta Mari 
Domingi, nola ez, hilaren 24an 
–Osintxun eta Angiozarren ere 
bai–; eta Errege kabalgata urta-
rrilaren 5ean –Elosuan baita 
ere, ipuin kontaketa ostean–. 

Ume eta gaztetxoentzako Be-
delkarrek jarritako atrakzioek 
eta jolas parkeak –abenduaren 
28an, 29an eta 30ean eta urta-
rrilaren 2an, 3an eta 4an osatzen 
dute Gabonetako eskaintza –egi-
tarau osoa: goiena.eus/bergara 
helbidean–. 

Ondare, Kultura eta Jai ba-
tzordeko buru Maite Agirrek 
egitaraua aurkezterakoan adie-
razi du bergararrak herrian 
geratzea eta bertan kontsumi 
dezaten nahi dutela, bide batez, 
antolatutakoekin.

olentzero eta Mari domingi, Bergarako udaletxean. imanol soriano

Gabonetan jendea herrian 
ibil dadin nahi du udalak
egitarau oparoa prestatu dute, askotarikoekin, "bergararrek herrian geratu eta bertan 
kontsumi dezaten". kultura eta kirol ekitaldi eta sasoiko ohiko pertsonaien irteerekin 
batera, laboratorium museoak ere antolatu ditu ekintzak; dibulgazio saioak tartean

j.i. BergArA
Soraluzetarra, 13 urte daramatza 
Bergaran; lanbidez Aita Menni 
ospitaleko erizain zuzendaria 
da. Abenduko osoko bilkuran 
hartuko du kargua.
nola hartzen duzu ardura berria? 
Ez nuen espero tokatuko zitzai-
danik, baina animoz eta ilusioa-
rekin nago. Niretzako erronka 
da, erronka interesgarria; per-
tsona baikorra naiz eta ahal 
dudan gehiena laguntzeko prest 
nago, hori da nire helburua.
udal kudeaketan edo politikan au-
rrez esperientziarik bai? 
Ez. Zerrendetan gehiagotan joan 
izan naiz, baina gehiago ez. Ku-
deaketan dudan esperientzia 
nire lan arlokoa da.
ze arlotan nahi zenuke zure ekar-
pena egitea? 
Ni erizaina naiz eta duela zortzi 
urtetik zuzendaritzan dihardut; 
eta hori dut gustuko, gizarte 
arloa. Hor nire ekarpena onu-
ragarria izan daitekeela uste 
dut, nire esperientzia arlo ho-
rretakoa delako. Gainerakoan, 
beste kideek badaramate urte 
eta erdi agintaldian, eta ingu-
rukoen esperientziaren lagun-
tzarekin egokituko naiz dagoki-
danera.

eta ardura berriak zer emango di-
zula uste duzu? 
Herriaren kudeaketa nolakoa 
den barrutik ikusteko aukera. 
Orain arte beti kanpotik begi-
ratu dut, eta kanpotik erraz 
ikusten da beharrak-eta zeintzuk 
diren. Orain, barrutik saiatuko 
naiz nik ikusten ditudan hobe-
tu beharreko gauzak hobetzen. 
Eta ikasi egingo dut; denek esa-
ten didate bizi beharreko espe-
rientzia dela. Jendearekin lan 
egiteko gogoa dut, herritarren 
beharrak ezagutu eta nire espe-
rientziatik laguntzeko.

Irune galarraga. irune galarraga

"nire esperientziatik, lagundu 
nahi dut bergararren beharretan"
irune galarraga eAj-ko zInegotzIgAIA
karguari uko egin dion Iñaki Arregi ordezkatuko du

mai

garbi sls enpresa BECen
Goiena komunitatea / miguel altuna institutua / BergArA

VII. Meeting Point Sefed egin zuten abendu hasieran BEcen, eta bertan izan 
ziren MAIko Administrazio eta Finantzetako ikasleak, EAEko hamasei 
ikastetxetako 600 ikasleren artean. Garbi SLS enpresa simulatua eraman 
zuten BEcera, eta benetako enpresa moduan jardun ahal izan zuten bertan.
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Isidro de Monzon, sormen bere-
zi bat Euskal Herrian 1975-1985 
liburuaren aurkezpena izango 
da eguaztenean, abenduak 14, 
Olaso dorreko ganbaran, 
19:00etan. Euskal kostaldean 
artzain bordetan oinarritutako 
arkitektura estiloa zabaldu zuen 
bergararraren lana du hizpide 
liburuak. Aurkezpenarekin ba-
tera solasaldia ere egingo dute.

Isidro Monzoni 
buruzko liburua 
aurkeztuko dute

Gabonak gerturatzen doazela-e-
ta, urteko garai honetarako 
apaingarriak eskuz egiteko bi 
saio antolatu dituzte, biak ere 
eguazteneko azokaren baitan. 
Hala, lehena datorren eguazte-
nean izango da, hilak 14, 18:00eta-
tik 19:30era bitartean, Oxiron-
doko azokan. Bigarren saioa, 
berriz, abenduaren 21ean izan-
go da, ordu berean.

Gabon-apaingarriak 
egiteko tailertxoak 
Eguazteneko Azokan

maite txintxurreta deBAgoIenA
Basoa Fundazioko presidentea 
da Jorge Askasibar. Oñatin eta 
Bergaran egingo dituzten baso 
jardunaldietan hitzaldia eskai-
niko du eta moderatzaile lanetan 
ere arituko da. 
zeri buruz arituko zara jardunal-
dietan? 
Euskal Herrian eta, batez ere, 
Gipuzkoan basoek azken 40 ur-
teetan izandako bilakaera az-
tertuko dut. Arlo honetan ad-
ministrazioek eta baso langileek 
egin duten esfortzuari buruz 
mintzatuko naiz. 
bilakaera horren barruan, zer na-
barmenduko zenuke? 
Baso hostotsuak ugaritu egin 
dira nabarmen, eta koniferak 
murriztu egin dira, insignis pi-
nua tartean. Izan ere, espezie 
lokalen alde eginiko apustuak 
eman ditu bere fruituak, eta 
paisaia orekatzen doa. Gipuz-
koan eta Bizkaian, basoen %80  
mendi pribatuetan daude. On-
dorioz, lehenago, horiek anto-
latzeko orduan irizpide  nagusia 
etekin ekonomikoa zen. Gaur 
egun, berriz, ingurumen zein 
gizarte irizpideak ere hor daude. 
Gizartearen borondate ona igar-
tzen  da basogintzaren arloan. 

zer egiten duzue basoa fundazioan?
Batetik, fundazio moduan, gure 
laguntza eskaintzen dugu admi-
nistrazioarekin eta bestelako 
elkarteekin basoaren iguruko 
proiektuak aurrera eramateko, 
eta bestetik, basogintzari buruz-
ko informazioa zabaldu eta gi-
zartea gai honekiko inplikatu 
dadin bilatzen dugu. Zentzu 
horretan, baso jardunaldi hauek 
oso garrantzitsuak dira. Horrez 
gain, egurraren erabilera bul-
tzatu nahi dugu, industrian, 
eraikuntzan... Eta horretan ere 
hobetuz goazela uste dut; izan 
ere, gaur egun egurra duela 30-
50 urte baino presenteago dago.  
Hori da bidea, Alemaniara, AEBe-
tara edo Eskandinaviara begi-
ratzea besterik ez dago. Gainera, 
basoak mantentzea garrantzitsua 
da; izan ere, arbolek CO2a oxi-
geno bihurtzen dute. 
basogintzan badago belaunaldi 
erreleborik?
Ez, eta hori da basogintzak duen 
arazorik eta erronkarik handie-
na gaur egun. Ez dago orain 
basoan lanean hasten den jende 
gazterik. Arazo oso serioa da 
hori. Baserri munduan oroko-
rrean gertatzen den arazoa da 
hau, eta basoetan are gehiago.

Jorge Askasibar, Basoa Fundazioko presidentea. j. askasibar

"belaunaldi erreleboa da 
basogintzaren erronka"
Jorge askasibar BAsoA FundAzIoko presIdenteA
Hazi Fundazioak eta oñatiko eta Bergarako udalek baso jardunaldiak antolatu dituzte 
datorren asterako. Basoa Fundazioko presidente jorge Askasibarrek hartuko du parte
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Badoaz. Zubi hau ere badoa. Hamar 
astez izan ditugu gurean. 
Hemezortzikotea izan da oraingoan, 
bederatzi hizkuntza komunitatetatik 
etorriak, guztiak hizkuntza aktibistak. 
Garabidek eta Huhezik gonbidatuak, 
Euskararen Herriak azken 60 urteetan 
bere hizkuntza eta nortasuna 
berreskuratzeko egindako pausoak 

ezagutzera etorri dira, eta ariketan 
gutasuna pitzatu dute, edertu.

Beraien galdera xaxatzaileek gure 
kontraesanak azaleratzeaz gain, 
bidegurutze berrietarako 
biribilguneak sortzen dituzte. 
Murgiltze ereduarekin edo corpus 
bateratuarekin jaio garenok ez dugu 
atzera begiratu izan. Lan hau egin 

izan zutenek ez dute belaunaldi 
berrienganako zama eta konfiantza 
neurtu.

Euskararen abenduko zubia 
eraitsita, denok gaude errekan, 
lokatzetan. Eta orain zer? Dabid 
Anautek "Euskalgintzaren Maltzaga" 
bezala bataiatu du kontsentsu garaia. 
Hiztunpolisean, Jon Sarasuak Urbian 

kokatzen du euskalgintza, indarrak 
neurtu eta Aizkorrira igo edo ez 
erabakitzen. Euskara irabazteko 
bidean liburuan, Garikoitz 
Goikoetxeak sentsazioa, giroa eta 
nahia jartzen ditu erronka 
berrietarako ulergai.

Zubiak lokatzetan. Eta gu? 
Errekaren zein noranzkotan gaude?

Zubiak lokatzetan

andEr BolIBar

nIre ustez

maite txintxurreta BergArA
97.20 frekuentzia da irrati kate-
rik kuttunena hainbat eta hain-
bat bergararrendako. Kartzela 
zaharretik emititzen diren uhin 
libreek 32 urte daramatzate txa-
pada ematen. 

2016-2017 denboraldian ez dira 
falta Txapako parrillako bete-
rano diren irratsaioak, tartean 
Berbenir edota Kolax, biak ere 
hamar urtetik gora daramatza-
tenak uhinetan. "Duela urteak 
hemen hasitako jende askok 
mantentzen du Txaparekin lo-
tura. Probatzen duenak, sarri, 
jarraitu egiten du", dio Txapako 
kide Lander Juaristik.

Dena den, saio berrien fres-
kura ere topa daiteke 97.20an. 
Denboraldi honetan bi estrei-
naldi izan dira: Halabalooza eta 
Nere Kuttunak irratsaioak. Hala, 
denboraldi honetan Bergaran 
ekoiztutako 18 irratsaio emiti-
tzen dituzte Txapan. Horrez gain, 
irrati libreen Arrosa sarearen 
baitan dago Bergarako irratia, 
eta, horren bitartez, beste toki 
batzuetako irratietan ekoiztu-
tako saioak ere ematen dituzte, 
eta Txapak ere bere ekarpena 
egiten du sare horretara.

irrati kate bat baino gehiago 
Txaparen eginkizuna ez da soi-
lik irrati kate bat izatea, hortik 

harago doa, "kolektibo bat da", 
dio Juaristik. Hala, aurreran-
tzean ere "herriko eragile izaten" 
jarraitu nahi dute. Izan ere, ur-
tean zehar hainbat kontzertu 
edota kultura ekitaldi antolatzen 
ditu Txapak, bi helbururekin: 
bata, autofinantzaketa, eta bes-
tea, berriz, herriko eskaintza 
kulturala zabaltzea. Gainera, 
antolatzen dituzten kontzertu 
guztiak irratian ematen dituzte.  

Txapa Irratiaren izenean an-
tolatzen dituzten kontzertuez 
gain, badira jaialdiak antolatzen 
dituzten irratsaioak ere. Horren 

adibide da, esaterako, Tapoi 
Fest, Jar Itzazu Tapoiak irra-
tsaioak antolatzen duen hard-
core jaialdia, aurten bosgarren 
edizioa izan duena. Euskal He-
rriko hardcore zale ugari ger-
turatzen dira Bergarako hitzor-
du honetara. Haus Of Beatseko 
lagunek berriki antolatutako 
elektronika jaialdiak ere jende 
ugari erakarri du.

Autofinantzaketari dagokionez, 
esaterako, azken Erramu Zapa-
tuko herri bazkaria prestatu 
zuten Txapakoek, eta atzera ere 
antolatzeko asmoa dute.

Txapako kideak, aurtengo denboraldia aurkezteko ekitaldian. imanol soriano

txapa irratia, herritarrek 
herritarrendako egina
Bergarako irrati libreak hiru hamarkada baino gehiago daramatza uhinetan, etxeko 
marka diren irratsaio beteranoak mantenduz eta saio berriak emanez. gogorarazi 
dute herritar ororentzat zabalik daudela irratiko ate eta mikrofonoak

Musika da Xabi Sanchezek, Asier kortabarriak eta Alayn carazok 
egiten duten Halabalooza irratsaioaren muina. joan den 
denboraldian Indieoilar sukarra irratsaioa egiten zuen carazo eta 
Cabaret Voltaire egiten zuten kortabarriak eta Sanchezek elkartzea 
erabaki zuten, saio bateratu bat egiteko, eta hala sortu zen 
Halabalooza, azken horrek azaldu duenez. Beraz, hirurak ere 
esperientziadunak dira.

Aipatu bezala, musikari buruz jarduten dute, eta hainbat estilo 
hartzen ditu barne irratsaioak: "Hasiera batean, indie musikara 
bideratu nahi genuen, baina, azkenean, hori baino zabalagoa da, 
gustuko dugun edozein taldez aritzen gara, edozein estilotakoak", 
diote. Hala, musikaren gaurkotasunaz mintzatzen dira, jaialdiak 
edo kontzertuak iragartzen dituzte, atera berri diren diskoei buruz 
berba egiten dute... Dena den, tarteka "klasikoak" ere entzun eta 
jorratzen dituztela azaldu du Sanchezek. kide bakoitzak gustuko 
dituen kanta edo diskoak eramaten ditu, eta horiek entzun eta 
komentatzen dituzte guztien artean.

Domeketan entzun daiteke Halabalooza irratsaioa, 20:00etan. 
Horrez gain, astelehenetan (18:00) eta eguaztenetan (01:00) 
errepikapenak entzun daitezke, eta uneoro www.txapairratia.org 
atarian zintzilikatzen dituzten podcastetara joz gero.

'Halabalooza'

amaia amasorrain da Nere kuttunak irratsaio berriaren gidaria. 
irratsaio kulturala da honako hau, eta musika eta literatura ditu 
ardatz. Saio bakoitzean proposamen bat aurkezten du 
amasorrainek, eta, gonbidatu batekin batera, liburu bati edo disko 
bati buruz aritzen dira solasean. Hala, liburu bati buruz 
dihardutenean, esaterako, pasarteak irakurtzen dituzte eta 
musikaz ari direnean, kantak jartzen dituzte. 

orain arteko saioetan, esaterako, RIP musika taldeaz, Anariren 
Zure aurrekari penalak diskoaz eta El hombre en el castillo 
liburuaz aritu dira saioan.

Bistan denez, saio batetik bestera lantzen den lanaren estiloa 
oso desberdina da; izan ere, irratsaio bakoitzean gonbidatua 
pertsona desberdin bat izaten da. Beraz, gustu guztietarako 
irratsaioa da honako hau. Hala, entzuleek liburu, entzule edo 
musika talde desberdinak deskubritzeko aukera izango dute.

Saioa egitera nola animatu zen galdetuta, Amasorrainek dio 
duela urte batzuk ere ibilia dela Txapan, eta, herritik kanpo egon 
ostean, berriro ere irratsaio bat egiteko gogoa zuela. 

Nere kuttunak irratsaioa egubakoitzetan emititzen dute, 
21:00etan, eta zapatu eguerdian (14:45) eta domekatik 
astelehenerako goizaldean (05:00) entzun daitezke errepikapenak. 

'nere kuttunak'
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julen iriondo BergArA
Futboleko mutilen Erregional 
Preferente mailan hamabi jar-
dunaldi jokatu dira dagoeneko, 
eta Bergararen zenbakiak ikus-
garriak dira; batez ere etxean 
ateratako puntuei dagokienez 
–iaztik datorren bolada ona–, 
eta baita sartutako eta jasotako 
golei dagokienez ere.

Deigarriak aurreko asteburu-
ko jardunaldian Bergarara lau-
garren sailkatu gisa zetorren 
Zestoari sartutako zazpi golak 
(7-0); are deigarriagoa kontuan 
izanda beste zazpi ikusiak zi-
tuztela zaleek Agorrosinen hiru 
partidu lehenago, Beasainen 
kontra, urri amaieran (7-1).

Gol gehien sartu dituen ligako 
taldea da Mikel Juaristirena, 
nola ez, 34rekin; bederatziko 
aldea ateratzen dio bigarren gol 
gehien egin dituenari, Aretxa-
baletari. Baina asko sartu eta 
gutxi jaso, gainera; 11rekin, hiru 
taldek bakarrik jaso dute ber-
gararrek baino gol gutxiago; 
Zestoaren kontrakoarekin, den-

boraldi honetan hiru aldiz utzi 
dute hutsean atea –Tolosak sar-
tu zizkion hiru, baina beste inork 
ez gol bat baino gehiago–, eta 
horri garrantzia berezia ematen 
dio entrenatzaileak: "Golak ez 
jasotzeak ematen ditu puntuak; 
zuk sartu bai baina besteak 
gehiagotan asmatzen badu, ez 
dago punturik", dio Juaristik.

Kontrarioaren atean aukerak 
egin eta asmatzeak laguntzen 
du, dena den; Tolosak hiru sar-
tu zizkion hartan, kasurako, 
irabazi egin zuten mahoneroek, 
lautan asmatuta. Hori kanpoan 
izan zen, baina denboraldiko 34 
goletatik 26 etxean sartu dituz-
te. Etxean ari da bereziki ondo 
taldea: "Taldea konfiantza har-
tzen ari da poliki-poliki; baloia-

rekin gero eta gauza gehiago 
ateratzen zaizkigu, bilakaera 
ona da. Etxean soltura handia-
rekin jokatzen ari gara, eta emai-
tzak onak dira". 

Golik sartu gabe bi alditan 
baino ez da geratu Bergara den-
boraldi honetan, Idiazabalen eta 
Zumarragan, eta albiste ona da 
golak egiterakoan ez duela tal-
deak jokalari jakinekiko men-

pekotasunik –Zestoaren kontra, 
adibidez, Asis Peñak bakarrik 
sartu zituen bi–: "Hiruzpalau 
jokalari ditugu lauzpabost gole-
kin; atzeko lerrokoek ere sartzen 
dituzte, estrategian ere oso in-
dartsu gaude".

kanpoan hobetzeko gogoa 
Etxeko zenbakiak ikusgarriak 
badira, ez dira txarrak kanpo-
koak, nahiz eta bai hobetzeko 
modukoak –sei partidutan ga-
raipen, berdinketa eta porrot 
kopuru bera–; eta hori lortu 
nahi luke orain bergararren 
entrenatzaileak: "Agorrosingo 
berezitasuna da belar naturala, 
zelai handia... Nahi dugun ho-
rretara iristeko konfiantza ba-
dugu bertan. Kanpoan ez dugu 
konfiantza maila bera, zerbait 
badago hor".

Eta hobetzea garrantzitsua 
litzateke; hor daude iazko zen-
bakiak: etxean bost puntu soilik 
galduta –Urolaren kontra bede-
ratzigarren jardunaldian eta 
Soraluzerekin hamabosgarre-
nean–, goiko postuetako borro-
kan ibili zen azken unera arte 
Bergara, eta hori ez zuela lehen 
itzulian etxetik kanpo irabazi. 
Kanpoan finago ibili izan balitz...

Liga erdira urreratzen ari di-
ren honetan, beraz, oraingoz 
ondo doaz gauzak aurten. Mikel 
Juaristik dio gaur egun lider 
egotea "anekdota" dela, garran-
tzitsuena dela taldearen "dina-
mika" ona dela: "Nola irabazten 
ari garen, sentsazio onak ditu-
gula, taldea konfiantza hartzen 
ari dela... Eta konfiantza horrek 
eramango gaitu hor egotera". 
Ez du ezkutatzen helburua mai-
laz igotzea dela, baina oharta-
razita "oso zaila" dela, kategoria 
"oso orekatua" dagoela. Pausoz 
pauso; hurrengoa, Getariakore-
kin, Orion, domekan.

Agorrosindik punturen bat eraman duen azken taldearen –Soraluze– aurkako partidua, aurtengo urtarrilaren 9an. imanol soriano

partiduko, batez beste,  
ia hiru gol sartuta, lider
preferenteko taldea markak hausten ari da: Agorrosinen ez du galdu 2015eko 
azarotik –urolaren kontra–, eta aurtengo urtarriletik etxeko puntu guztiak irabazi ditu. 
denboraldi honetan, 11 gol soilik jaso ditu, eta 34 sartu; azkenekoan zazpi, zestoari

bEhin bainO EZ diOtE 
EGin aurtEn GOl bat 
bainO GEhiaGO; atEa 
hutSEan, bErriZ, 
hirutan utZi dutE

Bergarako eta Antzuolako gim-
nastak ari dira aurten ere, ohi 
bezala, gimnasia erritmikoko 
Ariznoa klubean; irailean hasi-
tako ikasturte berrian, baina, 
Oñatiko bost neska eta Legaz-
piko hiru ere batu zaizkie. 5 eta 
20 urte arteko 100 neska dira 
denera Ariznoan ari direnak, 
eta hurrengo egubakoitzean era-
kustaldia egingo dute Labega-
raietan, 18:30ean hasita.

Bi ordu inguruko saioa izango 
da, bi zatitan banatuta. Aurre-
neko zatian, talde bakoitzak bere 
ariketa egingo du, ohiko gim-
nasta arropekin. Bigarren zatian, 
berriz, Eguberrien aitzakian 
egindako arropekin egingo dute 
beste dantza bat.

Otsailean hasiko dira gimnas-
tak lehiaketetan, eta ordura be-
gira prestaketa nola doan ikus-
teko modua izango da erakus-
taldian. Txikienentzat, berriz, 
guraso eta gainerakoen aurrean 
aritzeko aukera, lehiatu 10 ur-
tetik gorakoek egiten dute-eta 
bakarrik.

Aurtengo 100 
gimnastekin, 
erakustaldia

Udal Pilotalekuak Gipuzkoako 
Txapelketako hiru partidu har-
tuko ditu gaur, 19:30ean hasita. 
Infantilena izango da lehenengo 
partidua, eta Ormaiztegiko kon-
trarioa izango du Iker Etxanizek; 
Ander Etxaniz, berriz, Añorga-
ko ordezkariaren kontra ariko 
da, kadeteetan; eta gazteetan, 
Gaztelekukoaren kontra Markel 
Gartzia.

Gaur, Gipuzkoako 
Txapelketako hiru 
partidu frontoian

kIrolA bergara      27

ile-apaindegia
edertze gela 

Masterreka 7
BERGARA

Tel.: 943 76 00 55 

TOKI-ONA
Bodegoia-taberna

Eguneroko janariak
Txitxizotzak
Kazolatxoak
Txabierroak 

Matxiategi 1. BERGARA
Tel.: 943 39 53 

ARRANDEGIA

Fraiskozuri 6
BERGARA

Tel.: 943 76 56 62 

 



eguBAkoItzA  2016-12-09  goIENA AldIZkArIA28      bergara kulturA

TELEIXA
BILTEGIAK

Eraikuntza
materialak 

Telleria (Labegaraieta)
BERGARA

Tel.: 943 76 27 93

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

Iturgintza 
Berogintza

Aire egokitua
Konponketa

Salmenta

Arruriaga 11
686 943 918

10 urte
baino gehiago

Bergaran!

943 25 06 77

Bergarako Musika eskolak Ga-
bonetako kontzertua eskainiko 
du datorren egubakoitzean (Udal 
Pilotalekua, 18:30). Guztira, es-
kolako taldeetan banatzen diren 
350 ikaslek hartuko dute parte, 
gehienak haurrak dira. Talde 
bakoitzak 10 minutuko emanal-
dia egingo du, eta ondoren, el-
karrekin kanta bat eskainiko 
diete bertaratutakoei.

Musika Eskolako 
ikasleen Gabonetako 
kontzertua 

ibon Carmona BergArA
Aroztegi aretoak Bergarako Arte 
Elkartearen lanen erakusketa 
jasoko du. Gaur 19:00etan inau-
gurazio ekitaldi xumea egingo 
da, eta, hortik aurrera, aben-
duaren 18 arte,  martitzenetik 
domekara bitartean bisitatu ahal 
izango da erakusketa.

50 artista inguru
Elkarteko bazkide diren 70 per-
tsonetatik, 50 inguruk hartuko 
dute parte erakusketan, eta ba-
koitzak artelan bat izango du 
erakusgai. 

Elkarteko lehendakari Juanjo 
Altunaren esanetan, parte har-
tuko duten kideen artean jubi-
latuen profila da nagusi, baina 

jende gaztearen presentzia ere 
egongo da. Horrez gain, lan guz-
tiak ez direla pintura diziplina-
ren barruan sartuko esan du 
Altunak: "Iaz baino lan gehiago 
egongo dira, gehienak margola-
nak. Edozelan ere, elkarteko 
kide diren eskultore batzuen 
lanak ere bertan ikusi ahal izan-
go dira". 

teknika eta estilo ugari
Margolanei dagokienez, olio-pin-
turak izango dira nagusi, baina 
akuarelekin egindako lanak ere 
egongo dira. Lan horiek hainbat 
estilo jorratzen dituzte; besteak 
beste, paisaiak, askotariko na-
tura hilak eta konposizio ezber-
dinak. 

Eskulturen kasuan, hiru izan-
go dira Aroztegin ikusi ahal 
izango direnak. "Horietako bi 
eskultura tridimentsionalak 
izango dira, eta paretan egongo 
dira eskegita", gaineratu du.

19:00etan inaugurazioa
Gaurko irekiera ekitaldian, Ber-
garako Arte Elkarteko kideek 
erakusketaren aurkezpen txiki 
bat egingo dute, aldi berean, 
herritarrei gonbita eginda. 

Martitzenetik ostiralera, era-
kusketa arratsaldez egongo da 
irekita (18:00-20:30). Zapatuetan, 
berriz, goizez (12:00-14:00) eta 
arratsaldez (18:00-20:30) egongo 
da zabalik eta domeketan, goizez   
(12:00-14:00) bakarrik.

duela urte batzuk elkarteak Aroztegin egindako erakusketa. goiena

beart-eko kideen lanak 
aroztegi aretoan ikusgai 
Bergarako Arte elkarteak urtean zehar egindako artelanen erakusketa irekiko du gaur. 
Bertan, kontsakratutako artisten zein hastapen fasean dauden kideen lanak ikusi ahal 
izango dira. Margolanak izango dira nagusi, baina eskultura batzuk ere egongo dira

Arantzazu Arregi 
bergararrak akuarelarekin 
egindako 18 lan jarri ditu 
ikusgai Raizabal 
gozotegian. 
Ikusi ahal izango diren 
lanetan, bergarako, 
Gipuzkoako eta beste 
herrialde batzuetako 
paisaiak izango dira 
protagonista. gainera, 
interesa izanez gero, 
akuarela horiek erosteko 
aukera egongo da. 
erakusketa abendua eta 
urtarrila bitartean egongo 
da irekita.

idigoras nahikarin
kontxi Idigorasen akuarela 
erakusketa datorren 
eguena arte egongo da 
zabalik Nahikari 
kafetegian. bertan, artista 
bergararraren 22 lan 
daude ikusgai, gehienak 
paisaietan oinarrituak.   

akuarela 
erakusketa 
raizabalen

Liburu, musika edo jostailu; 
oraingoa opari garaia izanik, 
euskarazko produktuen katalo-
goaren edizio berria osatu dute 
–hemezortzigarrena– Euskal 
Herriko 140 bat udal eta man-
komunitatetako euskara zerbi-
tzuek. Bergarako Udalak 1.700 
ale banatu ditu; katalogoa.eus-en 
ere eskuragarri dago, 6.000tik 
gora erreferentziarekin.

Euskarazko produktu 
katalogoaren 1.700 
ale banatu dituzte

Bergarako Stoltz-Freres Orga-
noaren Lagunak elkarteak Mu-
sikaz blai organoaren alde dirua 
biltzeko kontzertua antolatu du. 
Domekan, 19:00etan hasita, Luis 
Alberto Requejo klarinete jole 
portugaletetarrak eta Miriam 
Cepeda organo jole bilbotarrak 
musika emanaldi onuragarria 
eskainiko dute Santa Marinako 
parrokian.                 

San Pedro parrokiako 
organoaren aldeko 
kontzertua domekan 
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ANTIA
HARATEGIA  URDAITEGIA

Txahal, idi, 
txerri, bildots, 

untxi eta 
baserriko oilaskoak.

Matxiategi 8. BERGARA
Tel.: 943 76 15 09

Sukalde eta bainu enzimerak

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

Faxa: 943 76 04 77

BERGARA
MARMOLER IA

PEDRO SALEGI OSA

ERLOJUAK, 
ARTIKULU 

ELEKTRONIKOAK, 
KALKULAGAILUAK...

Fraiskozuri plaza 8.
943 76 59 54 BERGARA

 Amillaga 5, behea - BERGARA

Aitor Zabaleta
Tel.: 606 58 18 10

www.txipi.com

Datorren astelehenean, hilak 
12, Iñigo Almandozek magia 
erakustaldia eta ikastaroa es-
kainiko du Irizar jauregian, 
18:00etan hasita. Migel Altuna 
Institutuko Bizikasi zerbitzuak 
antolatu du ikastaroa, eta izen 
ematea doan da. 943 76 93 94 
telefonora deituta edo info@
bizikasi.com helbidera idatzita 
apuntatu daitezke interesatuak.

Iñigo Almandozen 
magia erakustaldia 
eta tailerra 

Datorren eguenean, abenduaren 
15ean, Ilunabar literarioa ize-
neko ekimena izango da, 
19:00etan, Irizar jauregian, Ber-
garako UNEDeko idazle eskola-
ren eskutik. Euskararen Egu-
naren bueltan antolatutako 
ekimen horretan eskolako ikas-
leek eta ikasle ohiek hartuko 
dute parte, eurek sortutako tes-
tu edota olerkiak irakurrita.

'Ilunabar literarioa', 
idazle eskolako 
ikasleen eskutik

maite txintxurreta BergArA
Abenduan sartu gara dagoeneko, 
eta, azken urteetan egin bezala, 
Kopla Barik helduen bertso es-
kolak Bergarako bertsolari txa-
pelketa antolatu du. 

Aurreko edizioetan egun des-
berdinetan herriko tabernetan 
kanporaketa saioak egin dituz-
ten arren, aurten saio bakarrean 
erabakiko dute nork eramango 
duen txapela etxera. 

Bada, aurtengo txapelketako 
hitzordu hori abenduaren 16an 
izango da, datorren egubakoi-
tzean, gaztetxean, 22:00etan. Sa-
rrera doan izango da.

Kopla Barik eskolak antolatzen 
duen hirugarren edizioa izango 
da, eta ikusle ugari erakarri ohi 
ditu. Lehenago Kortazar taber-
nak antolatzen zuen txapelke-
tari jarraipena emateko asmotan 
heldu zioten Kopla Barikekoek.

Parte hartzaileak 
Herriko zazpi bertsolari izango 
dira taula gainean, guztiak ere 
txapelketa honetan esperientzia-
dunak. Zehazki, ondorengoak 
izango dira: Jon Patxi Aiastui, 
Enaitz Alustiza, Jon Altuna  
Oxan, Unai Aranzabal, Iñigo 
Arzelus, Gari Lopez de Munain 
eta Eñaut Uriarte. Ohi bezala, 
Ibon Leibar Txinbo arituko da 
gai jartzaile lanetan. 

Iaz txapela jantzi zuen Iñigo 
Artzelus aurten ez da lehiaki-
deen artean egongo. Bai, ordea, 
harekin batera buruz buruko 
finalera iritsi zen Gari Lopez de 
Munain. Hain zuzen, hura izan 
zen irabazlea duela bi urte. Iaz 
finaleko saiora iritsitako Asier 
Arriaran Txie-k ere ez du parte 
hartuko aurten.

Bakarkako agurrekin hasiko 
dute saioa –horiek ere puntua-
garriak izango dira– eta ondoren 
ariketa desberdinak izango di-
tuzte: zortziko txikian, handian, 
puntuka...

Ariketa desberdinetako pun-
tuazioen arabera, bi onenak 
buruz buruko finalera iritsiko 
dira, eta bertan erabakiko dute 
zein izango den irabazlea.

umorea nagusi 
Beti bezala, umore ukitua ez da 
falta izango bertso txapelketan. 
Hala, antolaketa taldeko Eñaut 
Alvarezek aurreratu du parte 
hartzaileei musika instrumen-
tuak edota mozorroak ekartzeko 
eskatu dietela, horiekin bertso 
ariketa desberdinak egingo di-
tuzte eta.

gari lopez de Munain bertsotan iazko kanporaketa batean. imanol soriano

bertsolariak nor baino 
nor gehiago gaztetxean
Abenduaren 16an jokatuko dute Bergarako bertsolari txapelketa, hirugarrenez kopla 
Barik bertso eskolak antolatu duena. Aurten ez da kanporaketa saiorik izango, eta 
kartzela zaharrean erabakiko dute nor izango den 2016ko txapelduna

Eguaztenean, hilak 14, 19:00etan, 
Ana Gandarak Ez dok Amairu-
ren garaia: hurbilketa bat hi-
tzaldia eskainiko du Laborato-
riumen. Museoan ikusgai dagoen 
Ikimiliklik erakusketarekin 
lotutako ekimena da. Ez dok 
Amairu-k euskal kulturan izan-
dako eraginari buruz jardungo 
du Gandarak; gai honi buruzko 
tesia egin du Gandarak.

'Ez dok Amairu' 
mugimendua hobeto 
ezagutzeko hitzaldia

m.t. BergArA
Azaroaren 25ean Emakumeen 
Aurkako Biolentziaren Kontra-
ko Nazioarteko Eguna izan zen, 
eta horren harira antolatutako 
egitarauko azken zita domekan 
izango da, abenduak 11, Zaba-
lotegi aretoan. Sarreraren prezioa 
8 euro izango da.

Hika Teatro konpainiak helduei 
zuzendutako Koadernoa zuri an-
tzezlana taularatuko du. Ama 
hil berritan, 20 urteren ostean 
berriro ere elkartzen diren Arra-
te eta Begoña izeneko bi ahizpa-
ren istorioa kontatzen du, eta 
Itziar Ituñok eta Miren Gojeno-
lak interpretatzen dituzte ahizpok.

'Koadernoa 
zuri', domekan 
zabalotegi 
aretoan
Hika teatro konpainiaren 
lana taularatuko dute, 
biolentzia matxistaren 
aurkako egunaren bueltan

Jardunen eskutik eta euskaraz-
ko irakurzaletasuna bultzatzeko, 
liburuak %50, %30 eta %15eko 
beherapenarekin erosi ahalko 
dira Elkar dendan hilaren 12tik 
17ra. Bestetik, hilaren 15era arte 
jasoko dituzte, Jardunen egoitzan, 
hilaren 18an egingo den truke 
azokarako liburuak. Ordutegia: 
9:00-13:00 eta 15:00-19:00 –gaur, 
egubakoitza, 18:00ak arte–.

Euskarazko liburuak 
merkeago datorren 
astean, Elkarren
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maider arregi AntzuolA
Miren Gallastegi zinegotzi so-
zialistak kaleratu duen prentsa 
oharrean, elikagaien bankuari 
laguntza emateko bideak susta-
tu gura ditu. Hala, proposamen 
horiek jasotzen duen mozioa 

abenduaren 12ko ohiko osoko 
bilkurara eroango dute sozialis-
tek, alderdi guztien onarpena 
izan dezan. 

Alderdi Sozialistaren arabera, 
salmentarako atzera botata dau-
den elikagai asko egoera onean 

egon ohi dira eta propietate nu-
tritiboak mantentzen dituzte, 
gainera. Horregatik, talde so-
zialistak planteatzen duena da 
herriko ostalaritzan eta dende-
tan saltzeko atzera botata dituz-
ten elikagai horiek batzea (be-
tiere, egoera onean dauden eli-
kagaiak). Era berean, proposa-
men honek gura du Antzuolako 
Udalak ere konpromisoa hartzea. 
Modu aktiboan elikagaien kon-
tsumo arduratsuaren gaineko 
kontzientziazio kanpainak bul-
tzatzea eta hezkuntzan eragitea.

Pse-eeren mozioa 
Antzuolako Alderdi Sozialistak 
abenduaren 12ko, asteleheneko, 
osoko bilkuran aurkeztuko duen 
mozioak bi puntu jasotzen ditu 
nagusiki: batetik, gura du An-
tzuolako Udalak kanpaina akti-
boen bitartez konpromisoa har-
tzea eta hezkuntzan eragitea; 
bestetik, elikagaien bankuarekin 
elkarlanean, herriko ostalaritza 
eta komertzioekin elkarlanean 
jardutea ere proposatzen du Al-
derdi Sozialistak astelehenean 
aurkeztuko duen mozioan.

PsE-EEk elikagaien bankua 
laguntzeko proposamena egin du
udalak modu aktiboan konpromisoa hartzea eta 
hezkuntzan eragitea proposatzen dute sozialistek

Baga, biga, higa Mikel Markez 
eta Eñaut Elorrieta musikarien 
proiektua abenduaren 18an, 
domeka, 18:30ean, Torresoroan 
izango da. Emanaldiak, euskal 
musikaren iragana, oraina eta 
etorkizuna jasotzen du. Eta, 
eskarazko musikagintzaren 
transmisioa eta sustapena ditu 
helburu iaz abiatu zuten  Baga, 
biga, higa proiektuak.

Euskarazko 
musikagintzaren 
bidaia Torresoroan 

maider arregi AntzuolA
Lurren transmisioan izandako 
esperientzia ezberdinak jasotze-
ko eta partekatzeko asmoz, Aihe-
rran izan dira hainbat antzuolar. 
"Lurraren eskuragarritasun 
falta daukagu. Izan ere, lur pu-
blikoaren zein pribatuaren es-
kaintza eskasa da; lur-jabe pri-
batuen artean lurra errentan 
emateko mesfidantza handia 

dago. Lurrekiko lotura senti-
mentala estua da, herentzia on-
dorengo banaketak baserrien 
eta lurren zatiketa dakar, eta, 
errentamenduak egiten direnean, 
haien iraupena eta inbertsiok 
egiteko ziurtasun falta izaten 
da. Iparraldeko  esperientziak 
elkarbanatzea pentsatu dugu; 
izan ere, han fruitu positiboak 
eman dituzte aholkularitza-la-

nek. Hemen transmisiorako me-
kanismoak martxan jarri behar 
dira. Kontzientzian eragitea 
falta da gure inguruetako base-
rriak eta baserritarren etorki-
zuna bermatzeko. Horregatik, 
Aiherrara bisita egin dugu teo-
ria praktikan ikusteko", azaldu 
du Antzuolan lehen sektorea 
bultzatzeko proiektuaz diharduen 
teknikari Miren Oiangurenek.

gazteengana heltzeko 
Euskal Herriko Laborantza Gan-
barak lurren transmisioan uzten 
eta hartzen duten pertsonen 
artean kimika egon dadin lan 
egiten du eta transmisiorako 
ezaugarri batzuk bermatzen ditu. 
"Lehenik, prestakuntzarako den-
bora hartu behar da. Hau da, 
familiako aukerak aztertu behar-
ko dira, eta baserriaren etorki-
zunaren gaineko gogoeta egin. 
Oso garrantzitsua da lurra uzten 
duenaren eta hartzen duenaren 
arteko elkar ezagutza; biharko 
egunean sortu daitezkeen gaiz-
ki ulertuak ekidin daitezke eta. 
Egoera egokia sortzea eta trans-
misioaren nondik norakoak ongi 
azaltzea inguruan garrantzizkoa 
da; hala, haserreak eta bekaiz-
keriak ekidinez. Gomendagarria 
da hartzaileak baserri mundua 
ezagutzea eta formazioa izatea. 
Baserrian lan egiteak aisialdi-
rako tarte txikiak eskaintzen 
ditu, baina, gutxienez, tarte ho-
riek izatea bermatu behar da. 
Bukatzeko, hartzailearen moti-
bazioa eta gogoa izatea behar
-beharrezkoa da". 

irumendiko esperientzia 
Aiherrako esperientzia jasotzen 
izan da Mikel Mujika. Irumen-
di elkarteko kideetako bat da. 
Egun, Irumendik 17 baserritako 
lurrak kudeatzen ditu eta prest 
daude erabiltzen ez dituzten 
baserritarren lurrak alokatzeko. 
Aiherran bizimodua lurrari es-
tuago lotuta dagoela dio Mujikak 
eta han transmisioa errazagoa 
dela. "Antzuolan dagoen arazoa  
errelebo falta da. Baserritarrak 
zahartzen doaz eta gazte asko 
ez da animatzen. Egia esan, gure 
kasuan, errazagoa da jendea 
lanerako hartzen dugulako. 
Transmisio horretan harrema-
na eta konfiantza sortzen da. 

Gurea ez da esplotazio familia-
rra, lanerako baizik". Baina, 
dioenez, herriko baserrietan 
bada kezka eta beherakada hori: 
"Jendeak bizitzeko toki bezala 
ikusten du baserria, ez bizimo-
du gisa. Gazteak martxan jartzea 
komeni da; baina, horretarako, 
gazteak ere prest egon  behar 
dira. Transmisio hori posible 
egiteko adineko jendearen bo-
rondatea ere behar da. Jendea 
ez dagoela prestatuta, kontzien-
tziatuta, uste dut. Egun trans-
misiorako dauden aukera eta 
erraztasunen berri ere ez dakit 
ba ote duten".

bailaran posible? 
Iparraldean jasotako esperien-
tziak Antzuolara eta Debagoie-
nera ekartzea posible dela dio 
Oiangurenek: "Dena hitz egitea 
da, herentzia eta transmisioa ez 
da etxeko tabua izan behar, ezta 
ingurukoen artean ere. Baserri-
tarrak gogoeta egin behar du ea 
familiako nork hartuko lukeen 
bere lekukoa zehaztuz,  eta gero, 
hori senideei helaraziz. Zuzen-
bide zibileko legea aldatu berri 
da eta orain herentziaren bana-
ketan aukera asko dago. Ez ba-
dago ondorengorik, agian, in-
guruko norbait ezagutuko du; 
eta hori horrela ez bada, Deba 
Garaia Landa Garapen Elkarte-
ra gerturatu daiteke, aholku-la-
nak jasotzera eta gazte batekin 
kontaktuan jartzeko aukerak 
jasotzera. Eta nola, ez, instalatu 
nahi duten gazteek ere gurega-
na hurbildu daitezke horien 
egitasmoak elkarbanatzeko. 
Behin bi aldeak harremanetan 
jarriz, elkar ezagutzearen pro-
zesua irekiko litzateke eta poli-
ki-poliki bakoitzaren nahiak eta 
desirak elkarbanatuko lirateke. 
Hala, transmisioaren oinarriak 
ezarriko lirateke".

Aiherran, antzuolarrez gain, zenbait debagoiendarrek ere hartu zuten parte. LANDA GARAPENA

lurraren transmisioa 
naturaltasunez egiteko
Antzuolarrak Aiherrako baserritarren eta lur-jabeen testigantzak jaso dituzte. 
Belaunaldi berriei baserriko lurrak modu naturalean nola transmititu eta lehen 
sektorearen etorkizuna nola bermatu jakiteko esperientzia berriak jaso dituzte 
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LARREA

TABERNA

Kalebarren 17
ANTZUOLA

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

Berezitasunak: 
Etxean hazitako

zekorrak eta oilaskoak

Kalebarren 1
ANTZUOLA
Tel.:  943 76 64 34

maider arregi AntzuolA
Urte askoan galduta egon da 
San Esteban eguna Antzuolan. 
Iaztik baina, beste buelta bat 
eman eta berriro festa giroa 
indartu dute. Hala, kirola oina-
rri, aurten ere kros herrikoia 
antolatu dute abenduaren 26rako.
garai batean san esteban, egun 
handia zen antzuolan.  zer ospatzen 
zuten antzuolarrek? 
Egun hau txikiteroen eguna dela 
esan daiteke. Egun handia izaten 
zen garai batean, eta,  aisialdi-
rako denbora laburra egoten 
zenez, meza ondoren tabernaz 
taberna ibiltzeko eguna izaten 
zen. Etxean entzunda daukat 
Pikunieta baserrian zegoen ta-
bernak bere eguna ospatzen 
zuela erromeriarekin eta herri 
kirolekin. Urte askoan galduta 
egon da eta badira urte batzuk 
herriko tabernariek berresku-
ratu zutela egun hau, doako 
txikiteoa eskainita.
zergatik nahi izan zenuten iaz be-
rreskuratu? 
Herrian azken urte hauetan ko-
rrika egiteko zaletasuna piztu 
da. Herritar askok egiten du 
korrika. Gabon inguruan kirol 
ekitaldi asko izaten dira ondoko 
herrietan eta guk ere horrelako 
ekitaldi baten beharra ikusten 
genuen. Hori dela eta, egun hau 
aproposa izan zitekeela iruditu 
zitzaigun. Txikiteoa egin aurre-
tik kirol pixka bat egitea. 
festa kirolarekin uztartu duzue.
Aurreko urtera arte festa arra-
tsaldeko zazpietan hasten zen 
txikiteoarekin batera. Festa lu-
zatzea egokia zela pentsatu ge-
nuen eta gaur egun 16:30ean 
hasten da ospakizuna. Horrez 
gain, txikiteoaren festa helduen 
festa zen bakarrik. Ekitaldi ho-
nekin, ordea, 5 urtetik gorako 
guztien festa bilakatu da. Ba-
karka,  familian edo kuadrillan 
ospatu daitekeen festa bat.
iazkoa arrakastatsua izan zen.
Bai. Iazko balorazioa oso posi-
tiboa izan zen. Uste baino jende 

gehiagok parte hartu zuen eta 
horrek aurten ere antolatzeko 
indarrak ematen dizkigu. Oso 
polita izan zen txikienak korri-
ka eta familiak animatzen ikus-
tea. Mozorrotuta ere irten ziren 
batzuk eta jai giro polita susta-
tu zuten.
zein egitarau prestatu duzue?
Hiru txanda egongo dira laster-
keta egiteko. 17:30ean, 5-7 urte-
koak; 17:45ean, benjaminak, 
alebinak eta infantilak; eta 
18:00etan, kadeteak eta helduak. 
kirol sailak herrian festa kirolez 
indartzeko apustua egin du.
Herrian kirola sustatzeko modu 
bat bezala ikusten dugu. Horre-
lako ekitaldiak antolatuta, he-
rrian jendea korrika edo kirola 
egiten ikusten da. Bizitza aktiboa 
izateko bultzada izaten da. 
zein da urte hauetako balorazioa?
Balorazioa oso positiboa da, he-
rrian antolatu diren ekintza 

guztiak arrakastatsuak izan dira. 
Areto futbola, olatu morea, San 
Esteban krosa... herritar askok 
hartu du parte bai ekintza an-
tolatzen, egunean bertan bolun-
tario moduan eta baita kirola 
egiten ere. Jendearen babesa 
izan dugu eta eskertzekoa da. 
8 Miliak egiteko arazoak daude. 
egingo da?
Aseguruekin daude arazoak. 
Baina ahalegin guztiak egingo 
ditugu bertan behera ez geldi-
tzeko. Herrian egun polita izaten 
da, goizean goizetik ateratzen 
da jendea kalera eta herritar 
guztientzako egun guztiko festa 
izaten da. Pena izango litzateke 
horrelako ekintza bat ez egitea. 
2017rako ze proiektu?
Orain arte antolatu diren ekin-
tzak antolatzen eta babesten 
jarraituko ditugu. Horrez gain, 
kirol elkarteek antolatzen dituz-
ten ekintzak bultzatu eta babes-
tuko ditugu.  Ideiak diren arren, 
datorren urtean Ariznoa gim-
nasia erritmikoak, Lokatzak eta 
beste talde batzuek ekintzaren 
bat antolatzeko asmoa dute. 
Proiektu zehatzik ez dugu, bai-
na ideia batzuk bai: kirol egun 
bat Antzuolan, gazteentzako 
kirol udalekuak...

garazi larrea, iaz, kroseko dortsala esku artean daukala. maider arregi

"familian edo kuadrillan 
ospatzeko festa da orain"
garazi larrea kIrol zInegotzIA
Aurten ere abenduaren 26an san esteban eguneko krosa egingo da. Izena 
abenduaren 16ra arte eman daiteke liburutegian, liburu dendan eta udaletxean 

"lEhEn, San EStEban 
tXikitErOEn fESta 
handia ZEn; kirOla 
Eta ErrOmEria ErE 
EGOtEn ZEn"

xabier gorosTidi

Paseorako "toki ederra" txukun
Urri amaieran egin zuten San Jose ingurua txukuntzeko lehen ekinaldia, 
auzolanean. Martitzenean, askorentzat jaieguna zela ikusita, hainbat 
antzuolar batu ziren bigarren saio baterako. Hainbat boluntario eta udal 
langile sastrakak kentzen aritu ziren. "Toki ederra da paseorako eta orain 
txukun dago inguruaz disfrutatzeko", azaldu zuten.

Abenduaren 3an Antzuolako EH 
Bilduk egindako batzarra "beha-
rrezkoa eta errepikatzeko mo-
dukoa" izan zela ondorioztatu 
dute partaideek. Hala, azaldu 
dutenez, jasotako edukia orde-
natu eta forma emateko asmoa 
dute datozen asteetan.

Batzarrean 50 lagunek parte 
hartu zuten. Pello Urizarrek 
eman zion hasiera, alderdiaren 

eta hura osatzen duten talde 
zein gizabanakoen historia erre-
pasatuta. Ezker soberanistaren 
azken urteetako gorabeherak 
ere aztertu zituen Urizarrek.

"Azken 40 urteen errepaso in-
teresgarria eta hunkigarria ere 
izan zen entzungai; herritarrek 
militantzian izandako bizipen 
pertsonalak eta motibazioak 
azaldu zituzten. Elkarrekin en-
patia izatea lortu genuen. Au-
rrera begirakoaz aritu ginen, 
eta ditugun erronkez", azaldu 
du Antzuolako EH  Bilduk.

EH Bilduren ibilbideaz 
eta etorkizunaz 
jardun dute 
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orain dela bi urte Elgetan egindako jostailu truke azoka. l.z.

Berrerabilpena sustatzeko 
azoka deitu dute hilaren 18rako
jostailuak trukatzeko eta bigarren eskuko gauzak zein 
artisautza produktuak saltzeko aukera izango da bertan 

l.Z. elgetA
Gabonak ate-joka ditugun ho-
netan, hiru azoka antolatu di-
tuzte batean, Elgetan. Abendua-
ren 18rako deitu du Udalak eta 
jostailuak trukatzeko zein biga-
rren eskuko gauzak saltzeko edo 
erosteko aukera izango dute 
bertan herritarrek. Artisautza 
produktuen salmenta ere egon-
go da. "Gauzen berrerabilpena 
bultzatu gura dugu; izan ere, 
guretzako erabilerarik ez duen 
gauza batek izan dezake beste 
batendako", adierazi du Janire 
Lazkano zinegotziak. Truke azo-
karako jostailuak egunean ber-

tan eraman beharko dira plaza-
ra. Egoera onean daudenak 
bakarrik onartuko dituzte. Bi-
garren eskuko materiala edo 
artisautza produktuak saldu 
gura dituzten herritarrek, berriz,  
mahaia eskatu behar dute uda-
letxean eguaztenerako, hilak 14.  

eskulan erakusketa 
Hilaren 23an, berriz, herritarren 
eskulanekin erakusketa zabaldu 
gura du Udalak. Eskulanen bat 
erakutsi nahi izanez gero inte-
resatuek abenduaren 16an era-
man behar dute buztin gelara, 
17:30etik 19:00etara.

l.Z. elgetA
Udalak amaitutzat eman ditu 
argiteria publikoa LED sistema-
ra egokitzeko lanak. Urteko in-
bertsio handienetakoa izan da 
eta bi helburu nagusi izan ditu: 
argiaren kalitatea hobetzea eta 
sistema berriarekin dirua au-
rreztea. Iraitz Lazkano alkateak 
adierazi du aurreikuspena dela 
energia kontsumoan, urtean, 
4.000 euro inguru aurreztea. 
"Berritu behar dugu baita ere 
kontratatutako potentzia. Jaitsi 
egingo da, eta aipatutako diru 
aurrezkia handitzea ekarriko 

du horrek. Orain hasiko gara 
kontratu horiek berrikusten".

Kataitik Bergara aldera dau-
den kaleetan egin ditu Udalak 
egokitzapen lanak: Domingo 
Iturbe eta San Roke kaleetan, 
eskola inguruan, Torrealdea 
kalean, Mendizaleen eta Andra 
Mari plazetan eta Salbador eta 
Lasao kaleetan. 

Bolatokiko parkea argitzeko 
proiektore bat ipini dute eta 
hilerri osteko parke berrian 
martxan da eguzkiaren energia-
rekin argitzen duen farola foto-
voltaiko autonomoa.

urtean gutxienez 4.000 euroko 
aurrezkia argiteria publikoan
energia kontsumoan eragiteaz gain, kontratatutako 
potentzia jaisteko aukera ere emango du led sistemak

larraitz Zeberio elgetA
Uztailean egindako osoko bil-
kuran erabaki zuen aho batez 
Elgetako udalbatzak frankis-
moaren aurka Argentinan za-
balik dagoen kereilan kereila-
tzaile moduan aurkeztea. "Horrek 
esan gura du kereila hori osa-
tzeko eta salaketa aurkezteko 
lekukotasunak jasotzea dagoki-
gula orain", adierazi du Iraitz 
Lazkano alkateak. "Pauso bat 
gehiago da. Urtez urte askota-
riko ekimenak antolatu ditugu: 
errekreazioa, bisita gidatuak, 
omenaldiak, memoria jardunal-
diak... Arrakastatsuak izan dira 
eta balio izan dute gertatukoen 
berri emateko, sozializatzeko. 
Helburua, orain, frankismo ga-
raian Elgetan gertatutako giza 
eskubideen aurkako urraketak 
jasotzea da erantzuleen aurkako 
salaketa aurkezteko".

Biktimen edo horien senitar-
tekoen lekukotasunak behar 
dituzte horretarako. Alkateak 
azaldu du Udalak baduela ze-

rrenda bat, nahiko luzea, frontean 
hil zituzten herritarrena edo 
gerra ostean biktima izandakoe-
na. "Gerra urteekin oso lotutako 
kasuak dira, gehienbat, eta ke-
reilarako denak dira baliaga-
rriak, baina ahalegin berri ho-
netan dei egiten diegu baita ere 
diktadura urteetan biktima 
izandako herritarrei. Frankis-
moa 40 urtetik gorako garai 
beltza izan zen, eta epealdi lu-
zeagoan gertatutako giza esku-
bideen aurkako urraketak ere 
jaso gura ditugu oraingoan", 
adierazi du Iraitz Lazkanok.

lekukotasunen garrantzia 
Frankismoaren Krimenen Aur-
kako Kereilaren Euskal Plata-
formak garrantzitsutzat jo du   
Elgetako Udalak hartutako era-
bakia. "Herri honek egia guztiak 
ezagutu nahi baditu, ezinbeste-
koa da nork bere lekukotasuna 
ematea", esan du plataformako 
kide den Goldatu elkarteko Josu 
Ibargutxik. "Biktima askoren 

lekukotasunak oraindik ere jaso 
gabe daude, eta besteek beha-
rrean guk geuk eraikitako me-
moria historikoa osatu nahi 
badugu, lekukotasunak jasotzea 
nahitaezkoa da". 

Prozedura 
Testigantzen bulegoan 1936tik 
aurrera Elgetan gertatutako 
giza eskubideen aurkako urra-
keten gaineko lekukotasunak 
jasoko dituzte hilabete barru. 
Lekukoei eskatuko zaizkie nor-
tasun agiria, gertatutakoaren 
gaineko kontakizuna egitea eta, 
balego, gertaera haien gaineko 
dokumentazio ahalik eta zeha-
tzena. "Norberari gertatutakoa 
edo etxean entzundakoa konta-
tu behar da eta etxeko armairu 
guztiak arakatu behar dira aha-
lik eta dokumentazio gehien 
aurkezteko", azaldu du Ibargu-
txik. "Kereila honek ez du ino-
lako gasturik ekarriko, bultza-
tzaileak zein abokatuak bolun-
tarioak garelako".  

frankismoaren Elgetako 
biktimen lekukotasunak 
elgetako udalak urtarrilaren 16tik otsailaren 17ra zabalduko duen testigantzen 
Bulegoan herriko biktimen lekukotasunak jaso gura dituzte. txostena osatzea eta  
erantzuleen aurka epaitegietan salaketa ipintzea ditu helburu udalak  

iraitz lazkano
elgetAko AlkAteA

"Pauso bat gehiago da. Egia 
ezagutzeko bidean edozein 
ekarpen da balekoa. 
Dokumentatuta egonez gero, 
sinesgarritasun handiagoa du. 
Testigantzak jaso, txostena 
osatu eta erantzuleen kontra 
salaketa ipintzea da helburua. 
orain da momentua gertatutako 
gauzak kanpora ateratzeko".

Julia Monge
IntxortA 1937 kultur elk.

"balio juridikoa jasoko dute 
lekukotasunek. omenaldi 
publikoak egin ditugu, baina 
biktima batzuek, akaso, nahiago 
dute instituzio baten aurrean 
lekukotasuna eman halako 
oihartzun publikoa izan gabe. 
gainera, udal batek jasoko ditu, 
eta beste entitate bat ematen 
dio horrek testigantzari".

Josu ibargutxi
goldAtu elkArteA

"Herri honen memoria 
historikoa eraikitzeaz ari garen 
heinean, aukera handia da 
honako hau. ardura ere bada, 
neurri handi batean. egia 
guztiak ezagutu nahi baditugu, 
garrantzitsua da nork bere egia 
plazaratzea. Lekukotasunak 
ematera animatu nahi ditut 
herritarrak".

zein berrikuntza dakar ekimen honek?
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pIlotA txApelketA

EMaItzaK, 7. jardunaldIa
A. Elorza - o. Sarasua /  

M. Beretxinaga -   

I. Unzetabarrenetxea  12-18

J. Mañarikua - B. Arabaolaza /  

e. garate - e. maguregi  18-08

H. Gallastegi - o. Sarasua /   

A. Telleria - A. Ibarluzea 18-17

o. Erostarbe - G. Arizmendiarrieta /  

E. ormaetxea - A. Valle  12-18

PartIduaK, 8. jardunaldIa

GAUR, BARIkUA, 18:30EAN

A. Elorza - o. Sarasua /   

E. ormaetxea - A. Valle

J. Mañarikua - B. Arabaolaza /  

d. Cantabrana - T. de vega  

o. Erostarbe - G. Arizmendiarrieta / 

M. Beretxinaga -     

I. Unzetabarrenetxea

l.Z. elgetA
Erretiratuen Kultura Astearen 
barruan, gaur, barikua, Oñatiko 
Ikusi Makusi taldeak Sala de 
espera antzezlana egingo du Es-
paloia kafe antzokian, 17:00etan. 
Sarrera doan izango da. Dantzak 

hartuko du lekukoa 20.30ean; 
izan ere, Herrixa Dantzan saio 
berezia egingo dute Escamot 
Catala taldearen zuzeneko mu-
sikarekin.

Gaztelekuan, berriz, Gabon 
kantak prestatuko dituzte zapa-

tuan, eta domekan Fernando 
Albeniz eta Daniel Gillegi elge-
tarrek beraien lanbideen berri 
emango dute gaztetxoen aurrean. 
Suhiltzailea da bata eta baso-
zaina bestea. Ate irekiak egingo 
dituzte gaztelekuan, ekitaldia 
neska-mutiko guztiei zabalik 
egoteko. Ate irekiak egingo di-
tuzte baita ere ludotekan, baina 
astelehenetik barikura. Zerbitzua 
ezagutzera emateko ekimena da. 

 Eta martitzenerako Alai tal-
dearen kontzertua dago iraga-
rrita antzokian, 18:00etan.

antzerkia eta dantzaldia, gaur, 
Espaloia kafe antzokian
gaztelekuan, berriz, bi herritar izango dira protagonista 
domekan. dituzten lanbideak azalduko dizkiete gazteei

Arkaitz Errasti eta Pedro Mari Ubera lekukoak zekarren mezua erakusten. l.z. Euskararen Eguneko ekintzei amaiera emateko puzzle erraldoia egin zuten herritarrek plazan. l.z.

Bego Alabazan udal liburutegian Euskal Herriko kondairak kontatzen. l.z.

larraitz Zeberio elgetA
Ekintza sortarekin jantzi dute 
aurten ere Euskararen Eguna 
Elgetan. Bezperan, eskolako 
umeek margolan erraldoia egin 
zuten ikastetxe ondoko aparka-
lekuan, eta askotariko ekintzak 
egin zituzten jarraian. Arratsal-
dean txokolate-jana eskaini zuen 
guraso elkarteak eta liburutegiak 
antolatutako ipuin kontalari 
saioa izan zuten elgetarrek.

lasterketa berezia 
Euskararen Egunean herriko 
hamar elkartek hartu zuten par-
te Euskara batzordeak antola-
tutako lasterketa berezian. Xal-
badorpe erretiratuen elkarteko 
kideak abiatu ziren lekukoare-
kin plazatik eta eskutik eskura 
berriz itzuli zen mezu ezkutua 
plazara. Ekimenean parte hartu 
zuten taldeak dira: Xalbadorpe 
elkartea, Elgetan Berbetan eki-

mena, gaztetxea, ipuin kontala-
rien taldea, Goibeko Euskaltza-
leen Topagunea, Elgetako kantu 
zaleak, Kantsatzeke Mendi Tal-
dea, Elgetako Udala, Maala Gu-
raso Elkartea eta Herri Eskola. 
Udaletxeko balkoian zabaldu 
zuten lekukoak zekarren mezua. 
Hamarretakoa egin ostean puzz-
le erraldoia egin zuten herrita-
rrek plaza erdian. Argazkia 
atera zuten amaitutakoan.

Euskararen Egunean 
hartutako konpromisoak  
euskaraz bizi nahi dutela adierazi dute elgetarrek. Herriko hamar talderen parte 
hartzearekin osatu zuen ibilbidea mezu ezkutua zeraman lekukoak. Bertaratutakoek, 
elkarrekin, euskararen erabileran aurrera egiteko konpromisoa berritu zuten

kantuzaleen taldeko Valentin Elorza lasterketa egiten lekukoa eskuan. l.z.
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Oihana Elortza oñAtI
Jostailuen bidez transmititu 
daitezkeen balioez ohartu eta 
jostailu egokiak aukeratzen la-
guntzeko hitzaldia antolatu du 
Txaloka ludotekak. Hitzaldia 
Txatxilipurdi elkarteko kide 
Itsaso Pagoagak emango du. 
Eguaztenean, abenduaren 14an, 
izango da, Euskaldun Berria 
gelan, 18:00etan. Zaintza zerbi-
tzua egongo da.

aukeraketa 
Jolasez eta jostailuez berba egin-
go du Pagoagak eta adibide prak-
tikoak eramango ditu azalpenak 
emateko. "Jostailuen katalogoak, 
argazkiak eta iragarkiak era-
mango ditut jostailuez eta euren 
bitartez zabaltzen diren mezuez 
berba egiteko", azaldu du Itsaso 
Pagoagak. "Jostailu bat aukera-
tzeko orduan, garapen etapa 

bakoitzean zer jolas mota egiten 
den hartu behar da kontuan. 
Baita umearen testuingurua 
ezagutu ere, sexualitatea eta 
hizkuntza ahaztu gabe", dio Pa-
goagak. Galderendako tartea ere 
egongo da.

Itsaso Pagoaga. goiena

jostailu egokiak nola aukeratu 
azalduko dute eguaztenean
eguaztenean da hitzaldia, 18:00etan, euskaldun Berria 
gelan. Adibide praktikoak erakutsiko dituzte

Abenduaren 15ean sartuko da 
indarrean erdigunean arautu-
tako aparkaleku sistema berria. 
Kale horietako egoiliarrek txar-
telak eskatu behar izan dituzte 
udaletxean, eta onartuen eta ez 
onartuen zerrendak publikatu-
ko dituzte datorren astean. Mar-
titzenetik aurrera egongo dira 
ikusgai kontzejupean.

Aparkatzeko txartela: 
onartuen eta ez 
onartuen zerrendak

Baso jardunaldiak egingo dituz-
te hurrengo astean Oñatin. Ba-
soa zer den, nola zaindu, gaitzei 
nola aurre egin edo zer-nolako 
laguntzak dauden azalduko dute, 
besteak beste. Aditu bat baino 
gehiago etorriko dira hori guz-
tia azaltzeko. Astelehenean dira 
jardunaldiak, Santa Anan, 
15:00etatik 19:00etara.

Basoaren, gaitzen eta 
laguntzen gaineko 
hitzaldia egingo dute

Zaharkituta dauden aparailuak 
kendu eta berriak ekarriko di-
tuzte kiroldegiko gimnasiora; 
indarra eta aerobikoa lantzeko 
makinak izango dira berriak. 
Aretoa margotu eta argiteria 
ere berrituko dute, baita leihoa 
aldatu ere.  Lan horiek guztiak 
egiteko itxita egongo da gimna-
sioa 12tik 18ra. 19an zabalduko 
dute berriz zerbitzua.

Zubikoako gimnasioa 
itxita egongo da 
hurrengo astean

Tomax eta Konpainia pailazoak 
etorriko dira Oñatira abendua-
ren 17an. Urgain Errekaldeko 
guraso elkarteak gonbidatuta 
etorriko dira eta Hiru ipuin pai-
lazo ikuskizuna eskainiko diete 
herritarrei Zuazola institutuko 
aretoan, 16:30ean eta 18:00etan. 
Sarrerak salgai daude Mizke eta 
Kiku gozoki dendetan eta Txo-
kolateixian. 

Tomax eta Konpainia 
datoz hilaren 17an 
Urgainek gonbidatuta

Oihana Elortza oñAtI
Abenduaren 22an egingo den 
osoko bilkuran aurrekontuak 
eztabaidatuko eta bozkatuko 
ditu udalbatzak, eta EH Bildu 
eta EAJ horiek lantzen ari dira. 

Udal Gobernuaren proposa-
mena 2017ko aurrekonturako 
17.871.000 euro da, aurtengoa 
baino %10 txikiagoa. Inbertsioak 
%37 jaitsiko direla eta gastu 
sozialak mantenduko direla az-
pimarratu du Udal Gobernuak 
bidalitako prentsa oharrean. 
Gehitu du aurrekontua orekatua 
izango dela eta sarrera arruntek 
gastu arrunta estaliko dutela, 
emaitza positiboa lortuta. 

inbertsioak 
Datorren urtean egin gura di-
tuzten inbertsioen artean, "Eltzia 
pareko gunean ur jolas eta ai-
sialdi gunea egokitzea eta Etxa-
luzeko parkearen egokitzapena" 
jaso dute. Baita Olakuako jabe-
kideekin batera egingo duten 
urbanizazioa ere.

Ekonomia zein finantza egoe-
rak "osasuntsuak" direla dio Udal 
Gobernuak, baina ziurgabetasun 
batzuk badirela energiarekin 
lotutakoak. Zorpetzea bi miloi 
euro izango dela esan du, "azken 
hamarkadetako baxuena". Gai-
neratu du euren asmoak aben-
duaren 5ean jakinarazi zizkio-
tela EAJri, eta "proposamen 
guztien ekarpenak kontuan har-
tuta aurrekontua aho batez onar-
tzea" dela euren nahia.

ekarpenak 
Alderdi jeltzaleak ere aurrera-
tuta du aurrekontuen lanketa. 
Diote ekarpen eta proposamen 
asko jaso dituztela herritarren-
gandik, eta horiek lantzen ari 
dira. "Partida ekonomiko bere-
zia behar dutenak aurrekontue-
tan jasotzeko proposatuko ditu-
gu, eta besteak urtean zehar 
egingo diren batzordeetan aur-
keztuko", dio Lourdes Idoiagak, 
EAJren udal bozeramaileak.

Herritarrengandik ekarpenak 
zein kexak jaso dituztela adie-
razi du Idoiagak: "Adibidez, 
TAOren aurka herritarrak zein 
merkatariak azaldu zaizkigu, 
eta guk egindako planteamen-
duarekin bat datozela esan di-
gute. Zabor bilketa edukiontziz 
egitea ere eskatu digute, eta 
argiteria eskasa dagoen tokiak 
zeintzuk diren esan. Kale Zaha-
rrean prozesu parte-hartzailerik 
ez dela egon jaso dugu eta zara-
ten mapa eta bizikleten erabi-

lera txarra aipatu digute. He-
rriko paretak zikintzen dituzte-
nei isunak jartzeko eskatu di-
gute eta jolas parkeetan gutxi-
tuendako kanastak jartzea. 
Baita parrokiako kanpaiak 
gauetan berriz jotzea ere".

Lourdes Idoiagak adierazi du 
ardatza kexa eta proposamen 
hauei erantzutea izango dela eta 
adin guztietako herritarrak har-
tzea kontuan. Ekarpenak jasotzen 
jarraituko dutela ere esan du, 
"aurrez aurre zein mailez".

aurrekontuak lantzen ari 
dira Eh bildu eta Eaj
Aurtengoa baino %10 txikiagoa izatea da eH Bilduren proposamena, inbertsioetako 
kopurua jaitsiz eta gastu soziala mantenduz. eAj herritarrengandik heldutako 
ekarpen eta proposamenak lantzen ari da aurrekontuetan eta batzordeetan sartzeko

Plazako jolasgunean argi gutxi dagoela esan diote herritarrek EAJri. goiena

Eltzia pareko berdegunea egokitu gura du Udal gobernuak 2017an. goiena
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Punkak oporretan Disneylanden

80ko hamarkadan iritsi zen punka Euskal Herrira, RRV deitu 
zioten. Musikaz gain, izugarrizko eztanda sozial eta politikoa 
suposatu zuela diote. Gaur egun arte irauten duena. Apurtzailea 
izan omen zen. Baina sistemak guztia irensten du eta 
punkarekin berdina egin zuelakoan nago.

Edukia hustu eta etekina bilatu. Horrela, emoen, punken edo 
haur batzuen urtebetetze festa berdina bihurtzen da. Batzuetan 
jagermaisterra, bestetan garagardoa eta haurren festan goxoki 
poltsa. Zaran Ramones edo Sex Pistolsen kamisetak. BBK Live, 
Gaztelekua edota Feverra. Sarrera ordaindu eta Disneylandeko 
barraketan jolastu, Donald ahatearekin argazkia ateratzen 
duzun bitartean, berdin izan zitekeen kaskamotz bat edo 
krestadun bat. Tierno Galvanek "¡Rockeros: el que no esté 
colocado, que se coloque!" oihukatu zuen, Patxi Lopezek Sarri, 
sarri dantzatu du eta edozein kultura zinegotzik listua botako 
dio punk abeslari bati.

80ko hamarkada izugarria izango zen, baina kaka hutsa 
bihurtzen ari garelakoan nago.

nIre ustez

xaBIEr EtxEBarrIa

Goiena komunitatea 
Elkar Hezi / oñAtI

Fruitu egoki eta ugariak ja-
soko badira, herri edo komu-
nitate osoa inplikatu behar 
da heziketan. Bada, proiektua, 
erabakimena eta jabetza par-
tekaturik, ardura-kidetasuna 
eta berdintasuna oinarri, 
Ereiten Fundazio zibila sortu 
dugu bide horretan sakonduz. 
Gobernu-organoan, Patrona-
tuan (10 pertsona), Oñatiko 
Parrokiako eta Beneditarren 
ordezkariekin batera, orain-
goz Ikasleen Gurasoen Elkar-

teko eta Langileen Elkarteko 
ordezkariek parte hartzen 
dute erantzukizun eta esku-
men berberekin. Bere helbu-
ru nagusia “hezkuntza, kul-
tura eta gizarte sustapena” 
da, “haurren eta gazteen zer-
bitzura, bereziki Oñatin eta 
Debagoienean”, “kalitate go-
renez”, eta “prestakuntza in-
tegralera bideratua”, euska-
ra eta euskal kultura zein 
Nazareteko Josuren balore 
gaurkotuak zutabe. Informa-
zio gehiago www.elkarhezi.
eus atarian duzue.

fundazioan aldaketak izan 
dituzte Elkar hezi ikastetxean
ereitten Fundazioa du izena orain eta elkar heziz eta 
ikas komunitatea indartuz lan egiteko proiektua dute

Oihana Elortza oñAtI
Azken bizpahiru urte hauetan 
eraso bat baino gehiago gertatu 
dira, Oñatin, emakumeen esku-
bideak aldarrikatu dituzten me-
zuen kontra. Adibidez, herriko 
bi sarreretan dauden panel han-
di horietan matxista hitza tapa-
tu egin dute. Feministen erasoei 
erantzun eta Emakume asanbla-
da = talde enbrista moduko pin-
taketak ere agertu dira. Joan 
den urteko jaietan, Hetereo-pa-
triarkatuari tanto, gurea da sa-
kea zioen mezua jarri zuten pla-
zako frontoian eta sakea-ren 
lekuan zakila jarri zuten.

Errekalde eta San Lorentzo 
auzoak lotzen dituen tunelean 
azaroaren 26an jarritako mura-
laren erretzea testuinguru hor 
kokatzen du herriko sare femi-
nistak. Gertatutako erasoak az-
tertu eta jarraipena egin dietela 
ere adierazi dute, eta egileak 
identifikatzeko zantzuak badi-
tuztela esan.

Parekidetasuna 
Azken eraso honek sortutako 
mina handiagoa izan dela diote 
sare feministako kideek, "aza-
roaren 25aren bueltan herritarren 
artean egindako lana zelako, 
batetik, eta, bestetik, erretzeak 
baduelako beste esanahi bat, 
sinbolikoki indar handia duela-

ko". Azken eraso honetan, gai-
nera, herritarren artean haserrea 
eta harridura nabaritu dutela 
diote sare feministako kideek: 
"Jende askori entzun diogu esa-
ten ez dutela ulertzen zergatik 
erre duten mural hori, ulertezi-
na zaiela".

 Herrian izandako eraso hauen 
guztien aurrean egiten duten 
irakurketa da oraindik lan asko 
dagoela egiteko parekidetasuna-
ren alde. "Herri mailan egin 
beharreko lanketa" bat dela uste 
dute, eta "nork bere tokitik egin 
dezakeena".

Eraso gehiago ez izateko, kon-
tzientziazioa eta prebentzioa 
zabaldu  behar direla uste dute, 
eta hezkuntza formal zein ez 
formalean parekidetasuna landu 
behar dela. Gehitu dute masku-
linitateari buruzko tailerrak edo 
autodefentsa ikastaroak antola-
tu daitezkeela, adibidez.

Erreta agertu den mural hori 
garbitu eta lehengo tokian jar-
tzea da asmoa. "Herritarrok eza-
gutzen dugu inguru hori.  Argi-
tasuna eman gura diogu, eta 
gura dugun tokitik gura dugunean 
ibiltzeko eskubidea aldarrikatu".

Herritarrak, udalbatza eta sare feminista, erasoa salatzeko agerraldian. EkAIN MUñoZ

Egileak nortzuk izan 
daitezkeen susmoa dute
Aurretik ere egon dira erasoak oñatin emakumeen eskubideak aldarrikatu dituzten 
mezuen kontra, eta herriko sare feministak hor kokatzen du muralaren erretzea. 
diote parekidetasunaren alde egin behar dela lan, nork bere tokitik
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Oihana Elortza oñAtI
Aurten 50 urte dira, Luis Mari 
Etxebarria buru zela, gazte koa-
drila batek Aloña Mendiko Txi-
rrindularitza Saila ofizialki sor-
tu zuela, ordura arteko ibilbidean 
beste pauso bat eginda.

Geroztik, txirrindularitzari 
loturiko makina bat istorio, bi-
zipen eta anekdota izan dira 
gure herrian.

lau presidente 
Mende erdi honetan, lau presi-
dente izan dira sailean: lehenik, 
aipatutako Luis Mari Etxeberria 
egon zen presidente karguan, 
1966tik 1981era. Ondoren, Juan-
jo Diaz de Monasteriogurenen 
txanda izan zen. Hura hamar-
kadaren bukaerara arte izan 
zen presidente, Pedro Irurzun 
Naparra-k ordezkatu zuen arte. 
Azken horrek 2013. urte amaie-
ran Kepa Umerez egungo presi-
denteari utzi zion kargua, 28 
urtez presidente izan ostean.

311 txirrindulari
Guztira 311 txirrindulari igaro 
dira Aloña Menditik, kategoria 
ezberdinetan.

Hainbat babesle 
Horrez gain, nabarmentzekoa 
da urte hauetan guztietan sai-
leko taldeek izan duten babesle 
kopurua. Izan ere, asko izan 
dira diruz lagundu duten elkar-
te edota enpresak; besteak bes-
te, Ulma, Lizarralde Kirolak,  
Arrikrutz eta Iberdrola.

lasterketa ugari
Asko izan dira mende erdi ho-
netan Oñatin antolatu diren 
lasterketak: San Migel Proba, 

Arantzazuko Igoera, Oñati Saria, 
Olakuako lasterketa, Circuito 
Urbano eta ziklo-kros lasterke-
tak, besteak beste. 

borondatezko lana 
Azkenik, kirol honekiko herrian 
egon den borondatezko lana 
azpimarratu behar da.

1971ko San Migel proba. Txirrindulariak Sietevientos bidegurutzea zeharkatzen. kuTxaTeka

herrigintzan 
ondutako 50 urte
Mende erdia betetzen du aurten Aloña Mendiko txirrindularitza sailak; borondatez, 
auzolanean eta bueltan ezer espero gabe egindako lan eskergan oinarritutako 50 
urte izan dira, kirol honek herrian daukan garrantzia eta zaletasuna nabarian utzita

sail honek 50 urtetan 
egindako ibilbide luzea 
batzen duen liburua idatzi 
du Eneko Azurmendik.
nola suertatu zitzaizun 
liburu hau idazteko 
aukera? 
Imanol Arkauz saileko 
kidea laguna dut eta hura 
etorri zitzaidan, 50. 
urteurrena dela-eta liburu 
bat idaztekotan zebiltzala 
eta zeukaten informazioari 
forma emango zion norbait 
behar zutela. Nik 
kazetaritzako gradua 
bukatu berri nuen, ez 
neukan lanik eta aukera 
egokia iruditu zitzaidan 
unibertsitatean ikasitakoa 
praktikan jartzeko. Beraz, 
onartu egin nuen.
lan handia izan al da? 
egia esan, urtebete baino 
gehiago eman dugu. 
Imanol Arkauzek egin du 
dokumentazio lana, Mari 
Mar Teran eta Lino Urzelai 
arduratu dira argazkiak 
bilatu eta ordenatzeaz, 
kepa Umerezek 
elkarrizketak egiten 
lagundu du eta ni izan naiz 
liburuari forma eman 
diona. elkarlanean aritu 
gara, eta horrela askoz 
errazagoa da guztia. 
Zer eman dizu liburu 
hau idazteak? 
Esperientzia handia eman 
dit lan honek. uste baino 
lan handiagoa dauka, 
baina herriaren aurrean 
aurkezten duzunean  
sentitzen den poztasuna 
handia da.

jagoba domingo

"esperientzia 
handia eman 
dit lan honek"
eneko azurMendi 
lIBuruAren IdAzleA

kepa Umerezek eta Imanol 
Arkauzek, Txirrindularitza Saileko 
presidenteak eta kideak, 
urteurrenaren balorazio positiboa 
egin dute.

Antolakuntza mailan, ohikoak 
ez diren bi lasterketa antolatu 
dira oñatin, urteurrena 
ospatzeko. Batetik, Gipuzkoako 
klasika eta, bestetik, eskolarteko 
Gipuzkoako Txapelketa.

sailaren 50 urteko historia 
batzen duen liburuarekin ere oso 
gustura gelditu dira. "liburua 
oso ondo gelditu da, polita eta 
bisuala. Horrez gain, liburuak 
batzen duen materiala Aloña 
Mendirendako baliagarria izango 
da aurrerantzean, artxibo 
modura, edozein", dio Umerezek.

Urteurreneko bazkaria ere egin 
zuten, urri amaieran, kiroldegiko 
pilotalekuan 175 pertsona inguru 
batu ziren, gaur egungo eta 
lehenagoko txirrindulariak, kirol 
zuzendariak, presidenteak, eta 

abar. Horrek eman zuenarekin 
ere oso gustura azaldu dira 
saileko kideak. "jende ugari 
batu ginen eta oso giro polita 
egon zen bazkarian. oro har, 
egun guztiko festa izan zen, ez 

bazkaria bakarrik",  adierazi du 
Arkauzek.

kirol mailari dagokionez ere 
urte oparoa izan da, emaitza 
onak eskuratu dituzte-eta Aloña 
Mendiko txirrindulariek.

aitortza
50 urte bete dituela eta, 
Gipuzkoako kirol Prentsaren 
elkarteak aitorpen sari bat 
emango dio Aloña Mendiko 
Txirrindularitza Sailari, 
abenduaren 27an donostian 
egingo den ekitaldi batean. 
"Ibilbide luze honen aitortza 
modura emango digute sari hau. 
50 urte ez dira egunero betetzen, 
eta horrelako gauzak eskertzen 
dira", zehaztu du Umerezek.

Umerez, Azurmendi eta Arkauz, liburuaren aurkezpen egunean. a.T.

"urteurren borobila izan da"
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aitziber aranburuzabala oñAtI
Marraztea betidanik izan du 
gustuko Jabier Erostarbek. Ilus-
tratzailea eta diseinugilea da 
ogibidez. Orain dela bi urte, 
koaderno txiki baten hasi zen 
marrazkiak biltzen. Kalean egi-
ten dituzten sketchcrawl ekime-
netan moduan, marrazketa az-
karra erabilita egiten ditu; 
baina kalean beharrean, Eros-
tarbek etxean edo bulegoan 
sortzen ditu. Arkitektura gaiko 
irudiak eta erretratuak marraz-
ten ditu.

Erretratuen koadernoa kan-
pora zabaltzea erabaki du orain; 
astelehenetik abenduaren 30era 
arte, handik "lapurtutako" orriak 
Oñatiko Kultura etxean izango 
dira. "Pena eman dit liburua 
apurtzeak, baina, marko eta 
guzti ikusita gero, politak dau-
de", dio Erostarbek.

anonimoak gurago  
Erakusketako marrazkirik han-
diena Selma Huxley  ikerlaria-

ri eskainitakoa da. "San Juan 
baleontziaren aurkikuntzaren 
irudi batzuekin osatu dut erre-
tratu hori. Hala ere, pertsonaia 
famatuak baino, nahiago dut 
herritar arruntak marraztu. 
Nire gertukoak edo ezagunak 

dira batzuetan; eta, bidaietan 
ateratako argazkietan oinarri-
tutakoak, beste hainbat. Oso 
gustuko dut etnia ezberdineta-
koak marraztea: Australiako 
aborigenak, Errusiako biztan-
leak, Afrikako leinuetakoak, 
euskal kulturarekin lotutakoak 
ere baditut... Era berean, badira 
beste margolan batzuk, garai 
bateko egunkarietan azaldutako 
albisteetan oinarritutakoak; al-
biste-orri horiek nire artxiboan 
gorde, eta urte batzuk geroago 
marrazki bihurtu ditudanak. 
Irudi bakoitzari azalpen txiki 
bat idazten diot". 

ingalaterran ere bai  
Herriko erakusketaz gain, In-
galaterrako Kent Konterrian ere 
Erostarberen lanak ikusteko 
aukera dago. "Southamptongo 
galerista batzuen proposamena 
jaso nuen Folkestone liburute-
giko erakusketa kolektiboan 
parte hartzeko. Zortzi marrazki 
eta akuarela eraman ditut". 

Jabier Erostarbe marrazkilaria. j.e. 

jabier Erostarberen 
marrazkiak ikusgai
tintarekin, errotuladoreekin eta akuarelarekin egindako 70 erretratu bilduko ditu 
astelehenean zabalduko duen erakusketan. Askotariko gaiak, herrialdeak eta 
pertsonak oinarri dituzten margolan horiek 60 eta 100 euro bitartean salduko ditu

Nafarroako taldeak dira biak 
ala biak, eta martitzenean amai-
tu zen aurtengo Durangoko Azo-
kan lan bana aurkeztu dute: 
Irunberriko Altxatu hirukoteak 
Hegalen indarraz aintzina izena 
duen hirugarrena, eta  Iruñe-
rriko boskoteak, berriz, biga-
rrena du oraingoa: Oihu Isilak.   

Egiten duten musika estiloari 
begiratuta, antzekotasun gutxi 
aurki daitezke bi taldeen artean: 
metal doinuak ditu oinarri Hi-
bakushak, eta punk-rock estiloan 
kokatzen da, berriz, Altxatu.   

Bi talde horien labetik atera 
berri diren kantuak eta aurreko 
lanetakoak entzuteko aukera 
izango da gaur, 22:30etan hasita, 
Antixena gaztetxean. 

Altxatu eta Hibakusha 
taldeen berrienak 
Antixena gaztetxean

a. a. oñAtI
Artista gazteei euren lanak era-
kusteko aukera eskaintzeko eta, 
era berean, kultur programazio 
egonkorra duten espazioak eza-
gutzera emateko helburuarekin 
abiatu zuen  Foru Aldundiak 
egitasmoa.  

Oñatiko Udalak bat egin du 
ekimenarekin; hori horrela,  
udan egin zuten moduan, aste-
buru honetan eta hurrengoan, 
bina emanaldi egingo dituzte 
gaztelekuan. Bihar, zapatua, 
pop, folk eta blues estiloen nahas-
keta egiten duen Eraul seiko-

tearen musika malenkoniatsua 
eta urte askotan kanpoan bizi 
izan den Elena Setien donostia-
rraren pop esperimentala en-
tzuteko aukera izango da. Ema-
naldia 22:30ean hasiko da eta 
doako sarrera du. Datorren 
astean, Frank eta Pet Fennec 
taldeak igoko dira gaztelekuko 
taularen gainera.

talde berriei eskaintza  
Datorren urteko programa osa-
tzeko deialdia zabaldu dute orain; 
interesa dutenek gaztemaniak.
eus atarian dute informazioa.

donostiako Eraul taldea eta 
Elena setien bakarlaria, oñatin 
gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatzen duen Katapulta 
Tour Gipuzkoa zirkuitua gaztelekura iritsiko da bihar

kirol mailari dagokionez, esan bezala, oso emaitza onak lortu 
dituzte Aloña Mendiko txirrindulariek. 

Bereziki azpimarratzekoa izan da gazte mailako taldeak eman 
duen maila ona. Zazpi txirrindularik osatu dute taldea, lau 
oñatiarrek, arrasatear batek, bergarar batek eta antzuolar batek. 
Taldekako sailkapena hiru alditan irabazi dute  –Agurainen, 
Zarautzen eta Mutrikun– eta taldekako erlojupekoan hirugarren 
sailkatu ziren, Zumaian.

Gehien nabarmendu den txirrindularia Xabi Murgiondo izan da. 
Izan ere, lau lasterketa irabazi ditu –Deban, Aizarnazabalen, 
Mendaron eta Antzuolan, Uzarragan– eta bigarren postuan ere 
hainbat alditan sailkatu du. oro har, Junior Mailako Federazioen 
ranking-ean lehenengo postuan bukatu du denboraldia.

"Taldeak sekulako denboraldia egin du eta haien artean ere, oso 
giro ona eduki dute. Beti elkarri laguntzeko prest egon dira eta 
horrelako gauzak nabarmentzekoak direla uste dut. Ziklista askok 
hain emaitza onak lortu ez dituzten arren, ikusten ez den lan 
handia egin dute lasterketa guztietan eta hori aipatzekoa da", 
adierazi du Umerezek.

Azkenik, Julen oterok kadete mailan eta Aimar Erostarbek 
infantil mailan eman duten maila altua azpimarratzekoa da. Azken 
honek lehiatu dituen lasterketa guztiak irabazi ditu –12–.

gazteen denboraldi emankorra

Xabi Murgiondo, Uzarragako lasterketa irabazi ostean. eneko azurmendi

Espainia mailako jubenil mailako txirrindulari onenak batu zituen 
lasterketa honek apirilaren 24an. Umerezen esanetan, "jende asko 
egon zen, parte-hartze handia egon zen eta ibilbidea ere, gogorra 
izan arren, polita gelditu zen. Gustura gelditu ginen emaitzarekin".

gipuzkoako klasika

Hasieran aurreskua egin zieten txirrindulariei. xabi gorosTidi
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Xabier urzelai AretxABAletA
Gaur, egubakoitza (19:30), aur-
keztuko dute, Arkupen, Aretxa-
baletako ziklo-krosak bizi izan-
dako urrezko urteen gaineko 
dokumentala –hurrengo ema-
naldiak 21ean eta 26an–. Arte-
maneko Gorka Etxabe kazetariak 
burutu du lana; UDAko zuzen-
daritzako kide ere bada Etxabe.    
ze helbururekin egin duzue lana? 
Aretxabaletako Nazioarteko Zi-
klo-krosak sekulako oihartzuna 
izan zuen 60ko hamarkadaren 
amaieratik 1990era arte Europa 
osoan. Munduko txirrindulari 
onenak etortzen ziren Aretxa-
baletako lasterketara eta TVEk 
zuzen-zuzenean eskaintzen zuen. 
Urrezko urteak izan ziren UDA 
taldearen Txirrindularitza Sai-
larentzat, eta aurten, klubaren 
70. urteurrenean, moduren ba-
tean edo bestean ziklo-krosa 
berreskuratu beharra geneuka-
la pentsatu genuen. Aukerarik 
aproposena dokumental histo-
rikoa egitea iruditu zitzaigun.
gaitza izan da garai hartako mate-
rial grafikoa lortzea? zer da gehien 
kostatu zaizuena? 
Ez pentsa. Argazki asko daude 
eta irudiak ere eskuratu ditugu. 
TVEk 1970ean eginiko emanal-
diaren irudiak lortu ditugu You-
tube sareari esker, Arrasate 
Telebistak 80ko hamarkada 

amaieran grabatutakoak ere 
eskuratu ditugu, eta argazki zein 
beste era bateko dokumentu 
grafiko asko digitalizatu ditugu. 
Era berean, Abel Saez aretxaba-
letarrak grabatutako irudiak ere 
eskuratu ditugu. Aipatu nahiko 
nuke herritar batek baino gehia-
gok eman dizkigula irudi eta 
argazkiak: Joserra Intxauspe, 
Abel Saez, Aitor Antxia, Txusti, 
Manolo Zubillaga, Otxoak...
zelan osatu duzue dokumentala?  
Dokumentalaren haria orduko 
protagonisten adierazpenak dira, 

ziklo-krosaren sustatzaileen adie-
razpenak. Gainera, bi txirrin-
dulari handiren adierazpenak 
ere grabatu ditugu. Jose Maria 
Basualdo arabarrak Aretxaba-
letan Espainiako Kopako laster-
keta irabazi zuen eta Iñaki Maio-
ra ormaiztegiarrak ere irabazi 
zuen Aretxabaletan, Nazioarte-
ko Kriteriuma irabazteko gai 
izan zen euskal txirrindulari 
bakarra bilakatuta. Adierazpen 
horiek guztiak josi ditugu kro-
nologikoki eta irudiak gainera-
tu dizkiegu.

ikustekoa da aretxabaleta moduko 
herri txiki batean zelako indarra 
hartu zuen kirol horrek. erreferen-
te bilakatu zen estatuan. zein izan 
zen motiboa?  
UDA taldeko txirrindularitza 
saileko pertsonak aitzindariak 
izan ziren. Eloy Uriarte, Mano-
lo Zubillaga eta haien kolabo-
ratzaileek sekulako lana egin 
zuten. Lasterketa erreferente 
bilakatu zuten, bai Estatuan eta 
baita Europan ere. Arrazoiak 
asko izan daitezke, baina azpi-
marratuko nituzke bereziki, lan 
egiteko modua, antolakuntza 
gestionatzeko abilezia, TVEn 
egindako gestioak, Europako 
Federazio ezberdinekin izanda-
ko harremanak... txirrindulari-
tza modalitate hori masa espek-
takulua izan zitekeela ulertu 
zuten eta tentuz eta mimoz egi-
niko lanak emaitza bikainak 
izan zituen.
oker ez banabil, 50eko hamarkada 
hasierara (1952) egin behar da atze-
ra aretxabaletako lehenengo ziklo
-kros lasterketaren berri izateko.  
Guk ez dugu hain atzera egin 
historian. Aretxabaletako Na-
zioarteko Kriteriuma izan da 
gure dokumentalaren hari na-
gusia. 1966an, UDAk sustatuta, 
Espainiako txapelketa antolatu 
zuten; hurrengo urtean, 1967an 
Nazioarteko lehenengo kriteriu-
ma eta ordutik 1990era bitartean 
Nazioartekoa egin zen ia beti. 
1992an Munduko Txapelketa 
erakartzeko asmoak zapuztu 
zirenean bertan behera geratu 
zen dena. Aretxabaletak asko 
galdu zuen, ezbairik gabe.
beste maila batean bada ere, po-
sible litzateke ostera ere kirol jar-
duera hori herrian errekuperatzea?   
Gaur egun txirrindulari profe-
sionalek ez dute ziklo-krosik 
egiten errepideko denboraldia 
prestatzeko, eta Belgika, Holan-

da edo Alemaniako espezialistak 
gurera erakartzea ez da batere 
erraza. Euskal Herriko zenbait 
herritan ari dira maila altuko 
ziklo-krosa berreskuratu nahian, 
baina ez da batere samurra. 
Ormaiztegi, Asteasu, Igorre... 
Arrasaten ere bigarren edizioa 
egin berri dute, euskal zirkuitu 
barruan. Gure asmoen artean, 
oraingoz, ez dago ziklo-krosa 
berreskuratzea.

dokumentalaren egile gorka Etxabe. arTeman

"munduko onenak 
etortzen ziren herrira"
gorka etxabe kAzetArIA
 ZIklo-kroSA  udAren 70. urteurrena borobiltzeko, Aretxabaletak lokatz gaineko 
ziklismoarekin izan duen harreman estua erakusten duen dokumentala egin dute

Joan den astean jokatu zituzten 
Sorian –Olvega herrian– Espai-
niako Txakur-kros Txapelketak. 
Eta, 40 urtetik gorakoen kate-
gorian Fernando Cobos berga-
rarra hirugarren sailkatu zen, 
Gari txakurrak lagunduta. Za-
patuan 4,4 kilometroko laster-
keta izan zuen (14.39) eta dome-
kan, 6,3koa (22.16). 

 TXAkUr-kroSA  Fernando 
Cobosendako 
brontzea Sorian

Antzuolako rider gaztea joan 
den asteburuan egin zuten Bilbao 
Downhill International Cup-en 
nabarmendu zen; hau da, men-
diko bizikletekin egindako mu-
turreko jaitsieren txapelketan. 
Eta, antzuolarra kadete mailako 
riderrik onena izan zen. Guztira 
100 lagun inguruk hartu zuten 
proban parte.

 MENdIko BIZIklETA  Bilbao 
Downhill Cup proban 
Jon Fernandez onena 

Euskadiko Txapelketa barruan 
etxetik kanpo jokatuko dute 
Ford Mugarri Arrasatek eta 
Izarraitz Muñoz Aloña Mendik. 
Oñatiarrek kontrario gogor ba-
ten kantxara egingo dute bidaia, 
Gasteizko Corazonistas laugarren 
dago eta. Arrasatearrek Tolosan 
jokatuko dute gipuzkoarren ar-
teko derbia.

 ESkUBAloIA  Ford 
Mugarri eta Izarraitz 
Muñoz, kanpoan

Euskadiko zirkuituaren barruan, 
abenduaren 18an egingo dute 
Oñatiko ziklo-krosa, eta laster-
keta hori izango da Aloña Men-
diko Ziklismo Sailaren 50. ur-
teurrena ospatzeko egingo duten 
azken ekimena. Oraingo aste-
buruan, berriz, nazioarteko pro-
bak egingo dituzte Elorrion –za-
patuan– eta Igorren –domekan–.

 ZIklo-kroSA  Oñatiko 
lasterketa egingo 
dute hilaren 18an

Agurtzane Elkorok 
idatzitako lerroak, UDAko 
zuzendaritzaren izenean: 
"70. urteurreneko 
ospakizunetatik UDAko 
zuzendaritzakook herria 
aipatuko genuke, 
Aretxabaleta. Duela bi urte 
plan estrategikoa egin 
genuenean, UDA, herri 
sentimendua izena jarri 
genion. eta urteurrenaren 
ospakizunetan erabat bete 
da, ehunka aretxabaletarrek 
ospatu dugu, edo 
antolakuntzaren parte izan 
gara egin ditugun ekintza 
guztietan; ereserkia, BTT 
irteera, euskadiko karate 
Txapelketa, Gipuzkoako 
Futbol sala txapelketa... 
Ezin ditugu denak aipatu, 
goiena bat beharrean bi 
beharko genituzke eta. 
eskerrak eman nahi 
dizkiegu aretxabaletar 
guztiei eta horrela jarraitu 
dezaten animatu, UDA kirol 
elkartea babesten".

"Mila esker 
aretxabaletako 
herriari"

Jokin Altuna ordezkatuz, Aitor 
Mendizabalek Xabier Tolosare-
kin –Barriolaren ordez– jokatu-
ko du gaur Donostian, Artolaren 
eta Albitsuren kontra. Hilaren 
16an, berriz, Oñatin jokatuko 
du, Barriolarekin, Irribarriaren 
eta Rezustaren aurka. Sarrerak, 
Aloñan, Izarraitzen, Arranon 
eta Txokolateixan, 20 eurotan.

 PIloTA  Mendizabal 
Altunaren ordez, eta 
hilaren 16an Oñatin
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Xabier urzelai ArrAsAte
Azaroa ez da Ohorezko Erregio-
nal mailan lehian dabiltzan bai-
larako futbol taldeendako oso 
ona izan. Aloña Mendi da sal-
buespena, hasiera txar baten 
ostean hilabete horretan atera 
dituelako emaitzarik onenak –bi 
garaipen jarraian–, baina, aben-
dua iristearekin batera, Martu-

teneren kontrako porrotarekin 
(1-0) liga hasierako mamuak 
azaldu ziren ostera ere: ezinta-
suna berdegunean.  

Mondrak eta UDAk, berriz, 
atzerapausoa egin dute azaroan, 
eta joan den asteko derbian pun-
tuak banatzearekin konformatu 
ziren bi taldeetako ordezkariak. 
Aurrealdekoen borrokak, baina, 

zegoenean jarraitzen du, au-
rrealdean ziren bost taldeetatik 
bakarrak irabazi zuen-eta au-
rreko jardunaldian; Hernanik. 

Hala, Gabonetako geldialdiaren 
aurretik jokoan dauden sei pun-
tuek dezente alda dezakete liga-
ko lehen balorazio serioa. Hala, 
talde oñatiarrarendako garran-
tzitsua izango da atsedenaldira 

jaitsiera postuetatik kanpo aile-
gatzea. Ligako 34. jardunaldiko 
sailkapena da garrantzitsua, 
horrek balio du, baina Gabonetan 
eskertuko dute patxada apur bat.   

udak eta aloñak etxean 
Hain zuzen, sei puntu horietako 
hiru izango dituzte jokoan as-
teburuan. Aloña Mendik indar-
tsu dagoen Hernaniren bisita 
izango du domekan (16:30) –hiru 
garaipen jarraian daramatzate– 
eta Aretxabaletak, zeharka bada 
ere, mesedea egin diezaioke Oña-
tiko taldeari, etzi Ibarran (16:30) 
egongo den Hondarribia ere 
atzealdeko postuetan murgildu-
ta dago eta; kostaldekoek urria-
ren 9a ezkero –zortzi jardunal-
di– ez dute partidurik irabazi. 

Mondrak, berriz, etxetik kan-
pora jokatuko du bihar (16:00), 
zortzigarren dagoen Touringen 

zelaian. Errenteriakoei kosta 
egiten zaie partiduak irabaztea, 
baina iraila ezkero ez dute lehia-
rik galdu.   

bergara eta antzuola, lider 
Erregional preferentean Berga-
rak mailaz igotzeko hautagaitza 
serioa aurkeztu du hasiera-ha-
sieratik –joan den astean 7 gol 
sartu zituzten–, eta Mikel Jau-
regiren mutilak lider daude. 
Domekan Getarian jokatuko 
dute (16:00) sailkapenaren er-
dialdean dagoen taldearen kon-
tra. Kategoria berean, berriz, 
joan den asteko derbia errepi-
katuko da: Mondrako eta Are-
txabaletako bigarren taldeek 
indarrak neurtuko dituzte, Mo-
jategin (domeka, 16:30). Erregio-
nal mailan, azkenik, Antzuola 
ere lider dago, baina asteburuan 
atsedena dute.

Joan den asteburuan moduan –argazkian– oraingoan ere Mondrak eta UdAk elkarren kontra jokatuko dute, preferente mailan. i.s.

bi jardunaldi Gabonetako 
ebaluazioaren aurretik
 FUTBolA  gabonetan hiru asteko atsedenaldiarekin gozatu ahal izango dute ibarreko 
futbol taldeek, baina, aurretik, azken bi partiduak geratzen zaizkie; urtea amaitzerakoan 
ligako lehen ebaluaziorako oso garrantzitsuak izango diren sei puntu daude jokoan 

Bederatzigarren dagoen Berga-
rak eta bosgarren dagoen Mon-
drak derbia jokatuko dute etzi 
(15:30) Ipintzan. Bergararrek 
jokatutako hamaika partidue-
tatik bakarra irabazi dute –Ei-
barren kontra– eta lau berdindu 
dituzte; hala, zuri-moreen kon-
tra saiatuko dira ligako bigarren 
garaipena eskuratzen.  

Arrasateko taldeak, berriz, lau 
garaipen eskuratu ditu orain 
arte eta beste hiru partidu ber-
dindu ditu. Eta, joan den astean 
biek ala biek berdindu egin zi-
tuzten norgehiagokak. Kategorian 
Arizmendik jarraitzen du lider 
sendo, oraindik ez du-eta parti-
durik galdu; Zumaian jokatuko 
du bihar (16:00).

 FUTBolA  Bergarak eta 
Mondrak derbia dute 
Ipintzan, domekan

futBola

oHoREZko ERREG.

uda-hondarribia
domeka. 16:30. ibarra.

touring-mondra
zapatua. 16:00. Fanderia.

aloña mendi-hernani
Domeka.16:30. Azkoaga.

E. PREFERENTEA

mondra-uda
domeka. 16:30. mojategi.

Getariako-bergara.
domekan. 17:00. orio.

erregional maila

aloña mendi-Eibartar.
Zapatua. 16:30. Azkoagai.

arizmendi-urki
Zapatua. 18:00. Ibarra.

bergara-Soraluze
Domekan. 17:30. Ipintza.

oHoREZko GAZTEAk

Euskalduna-aloña m.
zapatua. 15:30. andoain.

bergara-trintxerpe
Zapatua. 16:30. Ipintza..

aretxabaleta-mondra
zapatua. 16:00. ibarra.

emakumezkoak

Zumaiako-arizmendi
zapatua. 16:00.zumaia.

bergara-mondra
Domeka. 15:30. Ipintza.

amaikak bat-mondra
Zapatua. 18:30. Deba.

arEto futBola

EUSkADIko TXAPELkETA

Erandiotar.-Eskoriatza
Zapatua. 16:45. Altzaga.

aretx. uda-kukuyaga
eguena. 12:00. ibarra.

sasKIBaloIa

eba

mu-Santurtzi
Zapatua. 18:30. Iturripe.

EsKuBaloIa

EUSkADIko TXAPELkETA

Corazonistas-aloña m.
Domeka. 10:00. Gasteiz.

tolosa-ford mugarri
domeka. 12:00. usabal.

PIlota
bergaran 
Egubakoitza. 19:30.  

Bergara 2 - ormaiztegi 1 

Etxaniz-Izeta (kadeteak) 

Gartzia-Alberdi (gazteak).

Oñatin 
zapatua. 16:00. 

Aloña M.-Aretxabal. (inf.) 

Aloña M.-Aretx. (inf.)

AsteBuruko HItzorduAk

kirola      39

Parte hartzeko (abenduaren 13ra arte):

e-postaz: kluba@goiena.eus 

Whatsapp: KLUBA [euskal selekzioa] [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.eus

Euskara irabazle, denok irabazle!

Euskal
Selekzioaren
Ekipamendua

astore etxearen 
eskutik:
Euskal Selekzioaren hiru 
ekipamendu ditugu 
zozketatzeko, umeentzako. 

8, 10 eta 12 urteko 
umeentzako ekipamenduak 
ditugu aukeran!

Animatu eta parte 
hartu zozketan!
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aitziber aranburuzabala ArrAsAte
Akordeoiaren soinu banda na-
gusi den asteburua izango da 
oraingoa. Profesionalak izateko 
bidean dauden eskarmentudun 
nazioarteko akordeoilariak eta 
askotariko musika eskoletako 
ikasleak batuko ditu aurtengo 
edizioak ere. Amaia antzokian, 
Kulturaten eta Arizmendi Ikas-
tolan izango dira emanaldiak.
zer moduz hasi duzue? 
Ilusioarekin, baina errespetu 
apur batekin ere bai. 400 par-
te-hartzaile izango dira aurten; 
horien artean, atzo heldu ziren 
nazioarteko 28 lagunak. Orain 
arteko kopuru handiena da; ho-
rregatik diot, pozik bai, baina 
horrenbeste jende kudeatzeak 
dakarren ardura handiarekin 
ere bai.
nazioarteko arrasate Hiria lehia-
ketara aurten nondik datoz? 
Europako herrialde askotatik  
-Italia, Serbia, Kroazia, Polonia, 
Frantzia, Suedia, Errusia, Fin-
landia, Eslovenia, Portugal...-, 
eta baita Txinatik ere. Horieta-
tik sei bat inguru aurrez gurean 
egondakoak dira.
lehiaketa horrek zer dauka horren 
urrutitik etortzeko? 
Profesional izateko bidean dau-
den ikasle guztiek izaten dute 
lehiaketetan parte hartzeko ga-
rai bat, eta, gehienetan, goi mai-

lakoak  aukeratzen dituzte; eta 
gurea maila horretakoa da. Txa-
pelketa batek duen maila dituen 
epaimahaikideen arabera neur-
tzen da, bereziki. Beste edizio 
batzuetan izandakoak dira aur-
tengoak, urtetik urtera txanda-
katzen joaten gara eta: Vojin 
Vasovic (Serbia) eta Friedrich 
Lips (Errusia) antzeko eskola-
koak dira;  Norvegiako Geir 
Draugsvoll eta Finlandiako Ma-
tti Rantanek ere antzekotasunak 
dituzte euren artean; eta bosga-
rrena Musikeneko Iñaki Alber-
di euskalduna da. Vasovic ira-

kasle handia da; Lips azkeneko 
50 urteetan mundu mailako 
akordeoiaren erreferentzia han-
dia da; Draugsvollen ibilbidea 
ere izugarria da; eta zer esanik 
ez,  Mattin Rantanena. Labur-
bilduz, bada:  bi erreferentzia 
historiko, Vasovic eskarmentu 
handiko irakaslea eta mundu 
mailan aski ezagunak diren bi 
kontzertista handi. Era berean, 
alde gizatiarretik ere oso ezagu-
na da gure lehiaketa; asko es-
kertzen dute gertuko tratu beroa.
zelakoa izaten da parte hartzaile 
horien eguneko plana? 

Arrasateko eta ondoko herrie-
tako hotel eta hostaletan bana-
tzen ditugu. Orokorrean musika 
topera izaten da beraiek dauden 
hoteletan; etengabe praktikatzen 
ari dira.  Atzo egin genuen lehia-
tzeko ordenaren zozketa, eta jo 
arte ikasi eta ikasi ibiltzen dira. 
Lan hori egin eta gero, elkarre-
kin egon eta elkar ezagutzeko 
aprobetxatzen dute egonaldia; 
polita izaten da kideen artean 
sortzen den harremana.
Harreman horiek arrasatetik kan-
po ere irauten dute? 
Lehiakortasun eta presio handia 
izaten da txapelketan, baina  
lagunak ere egiten dira, bai. 
Gaur egun guk nazioartean di-
tugun harreman asko parte har-
tu dugun txapelketetan eginda-
koak dira. Elkarrekin egiteko 
proiektuak ere sortzen dira 
askotan, baina ez dira bereha-
lakoak izaten, urte batzuk pa-
satuta sortzen dira gehienetan.
gipuzkoako txapelketaz, arrasate-
ko lehiaketa zaharrenaz,  zer diozu? 
Distira nazioartekoak ematen 
dio, baina, guretako, ezinbeste-
koak dira Gipuzkoako txapelke-
ta eta jaialdia kontuan hartuta 
ikuspuntu pedagogikotik anto-
latzen dugula guztia. Joera dago  
gizarte honetan eliteari begira 
egoteko, baina ahaztu egiten 
zaigu elitera ezin dela inor hel-
du, aurrez oinarrian egon barik. 
Hogeita hamar parte hartzaile 
izango dira Gipuzkoako txapel-
ketan eta 332 lagun jaialdian; 
horien artean, Debagoieneko 
musika eskoletakoak daude.
kanpotik begiratuta, baina erres-
petuz esanda, akordeoiaren soinua 
gogorra da. 
Ulertzen dut diozuna, eta bada-
kit gaur egun  dauden musika 
ohiturentzat ez dela erraza; uste 
dut funtzionamenduz gizarte 
oso atzerakoian bizi garela, eta 

nik ere gizarteari errespetu osoz 
diot. Duela 50 urte proba eta 
esperimentu gehiago egiten zi-
ren. Gauza askotan atzerapau-
soak egin ditugu; eta aipatzekoa 
da garai honetan artistikoki 
musika estilo batzuetatik bizi 
dugun diktadura. Badakit ez 
dela erraza, baina denok egin 
beharko genuke esfortzua gauza 
berriak ikasi eta probatzeko. 
Horrelako musika entzutea ja-
tetxe batera joan eta ezagutzen 
ez ditugun plater berriak pro-
batzea bezala da. 
Herritar guztiei egiten diezu gon-
bidapena, beraz. 
Duda barik; akordeoi kontuetan 
aritua edo aditua izan, edo ez. 
Akatsa da pentsatzea, estilo bat 
gustatzeko ulertu egin behar 
dugula. Ala entzuten dugun mu-
sika dena ulertzen dugu?
Matti rantanen masteclass-a ere 
aipatzekoa da.  
Luxua da horrelako irakasle bat 
gurekin izatea; astelehenean eta 
martitzenean Kulturaten izango 
da. Parte hartu gura duenak 
idatz dezala info@hauspoz.org.  
helbidera.
Hauspoz elkarteak antolatzen badu 
ere, hainbat laguntzaile dituzue.
Bai, horixe; Arrasateko Udala, 
Foru Aldundia, SGAE Fundazioa 
eta, nola ez, ezinbesteko lagun-
tzailea, SUDC elkartea. Beste 
behin ere, eskerrik asko guztioi!

Ekitaldien gaineko informazio 
gehiago 15. eta 20. orrietan

Aitor Furundarena, Hauspoz elkarteko lehendakaria. a. F.

"Egin esfortzua gauza 
berriak probatzeko"
aitor furundarena HAuspoz elkArteko leHendAkArIA
nazioarteko 24. Arrasate Hiriaz eta 37. gipuzkoako akordeoi lehiaketaz gainera, 29. 
gipuzkoako Akordeoi jaialdia egingo dute gaur hasi eta domekara bitartean Arrasaten

"nirE uStEZ, akatSa 
da pEntSatZEa 
muSika EStilO bat 
GuStatZEkO ulErtu 
EGin bEhar dEla"

a. a. AretxABAletA
Ile kizkurra eta urre koloredu-
na duen neskatila bihurria da 
Marikixkur. Igande batean gu-
rasoekin haserretu da, gurasoek 
bere egunerokoa irakurri dute-
la uste duelako. Ihes egin eta 

basoan galduko da eta zuhaitzen 
artean dagoen hiru hartzen etxea 
aurkituko du. Horixe da Glu 
Glu taldeak urrian estreinatu 
zuen lanaren abiapuntua. Ar-
kupe kultura etxean eskainiko 
dute, etzi, domeka, 12:00etan.

Publiko familiarrarentzat 
Aurreko lanetan moduan, mu-
sika eta dantza, komedia eta 
antzerki jolasarekin uztartzen 
dute. Taularen gainean lau ak-
tore izango dira: Itsaso Quinta-
na, Ylenia Baglietto, Andrea 
Covadonga eta Ugaitz Alegria. 

Publiko familiarrarentzako 
proposamena da; lau urtetik 
gorako haurrentzako gomenda-
tzen dutena. Norbanako bakoi-
tzaren intimitaterako eta elkar-
bizitzarekiko eskubideen gaine-
ko hausnarketa bultzatzen du.

'Marikixkur' ipuin klasikoaren 
haurrentzako antzerki musikatua
Intimitaterako eta elkarbizitzarako eskubideei buruzko 
hausnarketarako gonbidapena, glu glu taldearen eskutik

'Marikixkur' antzezlanaren une bat. glu glu
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Goiena Klubean, hilero sariak!

Goiena Klubaren txokoa

PhilliPs 32” telebista
Parte hartzeko sariaren izena: Telebista

‘lePoan hartu’ liburua
Jon anduezaren 3 liburu. Parte hartze izena:  lepoan hartu

sarrerak
arrikrutz kobak bisitatzeko, sarrerak. Parte hartze izena: arrikrutz

otarrea
bidezko merkataritzako produktuak. Parte hartze izena: otarrea

Irabazi bi lagunendako sarrerak

ETXEAUNDI jATETXEArI ESkEr 
Begiratu Puntua aldizkariko Otorduan atala eta hartu parte!

943 25 05 05               kluba@goiena.eus 

KLUBA Jatetxea 
[bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. 

Irabazi bi lagunendako otordua

arrasateko udalari esker 
Benito Lertxundiren kontzerturako sarrerak ditugu.
amaia antzokian. arrasate. | abenduaren 23an, 19:30etan.

Parte hartzeko:
e-postaz: kluba@goiena.eus Whatsapp: KLUBA “benito / bertso jaialdia” 
[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.eus

aed elkarteari esker 
Santamasetako Bertso jaialdirako sarrerak ditugu.
amaia antzokian, arrasate. | abenduaren 21ean, 20:00etan.

Puntua aldizkaria 
jasotzeko, 
zozketetan parte 
hartzeko eta txartelaren 
abantailez gozatzeko...

Bazkidetu zaitez: 2016 + 2017 osoa: 55 euro.
deitu: 943 25 05 05. goienakluba.com 

arrasate

Parte hartzeko:
e-postaz: kluba@goiena.eus Whatsapp: KLUBA “sariaren izena” 
[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.eus

aitziber aranburuzabala ArrAsAte
Asko izan dira aurten ere kul-
turaren plazan izan diren deba-
goiendarrak. "Urteroko zita 
izaten da guretako Azoka. Pro-
duktu berriak bertatik bertara 
ezagutu, horietako batzuk erosi 
eta egun-pasa ederra egin dugu 
oraingoan ere", kontatu dute 
Debagoiena zuzenean saioan 
elkarrizketatutako bisitariek.  

Hainbat hedabidetan argita-
ratutako datuen arabera, Toti 
Martinez de Lezea eta Kirmen 
Uribe izan dira gehien saldu 
duten idazleak. Musikari dago-
kionez, Gatibu, Xabi Solano, 
Vendetta, Ruper Ordorika eta 
Huntza taldeak izan dira sal-
duenen artean aipatu dituztenak.  

debagoieneko idazleak gustura 
Egubakoitzean, Ikasleen Egu-
narekin abiatu zen Azoka, eta 
John Andueza Arrasateko idaz-
leak gazteendako Lepoan hartu 
liburua atera berri duela-eta 
argi zuen hura zela egunik po-

toloena. "Sentsazio oso onarekin 
itzuli nintzen etxera; ale asko 
saldu nituen eta elkarrizketa 
asko izan nituen irakurle gaz-
teekin. Ederto pasatu nuen", 
kontatu du Anduezak.

Standaren barrualdean lehe-
nekoz izan da Bergaran jaiotako 
Patxi Larrion, Feriatzaileak ele-
berriarekin. "Irakurri dutenek 
komentatutakoa golkoan gorde-
ta daramat. Asko eskertu dut 
jasotako loreak eta kritikak. 
Aintzat hartuko ditut hurrengo 
lana idazterakoan", esan zuen 
Larrionek Azoka Telebistan.

Josune Murgoitio arrasatearra 
ere gustura da Autoekoizleen 
gunean izan duen Colores prohi-
bidos eleberriaren harrerarekin. 

"Uste baino gehiago saldu eta 
sinadura bota ditut. Holandako 
editore batekin egoteko aukera 
ere izan dut. Neketsua, baina, 
duda barik, emankorra izan da 
Azoka niretzat", dio Murgoitiok. 

Musikari berriak eta betikoak 
Juan Karlos Irizarrek, urtero 
moduan, stand propioa izan du. 
"Pozik jaso ditut zaleen besar-
kadak eta zorion agurrak", dio 
Irizarrek. Handik gertu zegoen 
Ruper Ordorika herrikideak ere  
makina bat disko sinatu zuen 
gustura asko zapatuan.

Mauka Musikagintzako Igortz 
Iturbek zera kontatu du: "Jende 
gutxiago baina salmentak onak 
izan dira. Gurean salduenak: 
Huntza taldearen Ertzetatik, 
Skakeitan-en Galera eta Egurra 
ta Kitto-ren Gure ordua". 

Horiez gainera, Arrasateko 
Dirty Brothers eta Aretxabale-
tako Igor San Juan ere Azokan 
gustura saltzen izan dira. (Ikus 
15. eta 20. orriak).

Huntza taldea Mauka Musikagintza standean. MIREIA BIkUñA

Juan karlos Irizar oñatiko musikaria standean. a. a. 

Josune Murgoitio arrasatearra Autokoizleen gunean. a. a.

ruper ordorika 'guria ostatuan' lana sinatzen. a. a.

kulturaren plaza, aurten 
ere, emankorra eta bizia
durangoko Azokaren "balorazio positiboa egin du" gerediaga elkarteak kopuruei eta 
nolakotasunei dagokienez. 'Bizitzekoa dA!' leloa aintzat hartuta, bisitarien kopuru 
orokorra iazko antzerakoa izan da, egunez egun begiratuta irregularra izan den arren

huntZa taldEa Eta 
rupEr OrdOrika 
aurtEnGO aZOkakO 
SalduEnEn artEan 
aipatu dituZtE 

Euskara irabazle, denok irabazle!
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ZAPATUA, 10

09:00 kantari 13
09:30 Platonic
10:00 korapilo
10:30 kantari 14
11:00 Debagoiena Zuzenean
11:30 Bizi musika 1
12:00 amaia dj
12:30 enpresarean
13:30 kantari 13
14:00 Debagoiena Zuzenean
14:30 amaia dj
15:00 erreportajea: 

Bizitzekoa DA!
16:00 Debagoiena Zuzenean
16:30 Aizank!: Euskara 

gazte nafarren ahotan
17:00 Tripa zorri
17:30 Gogoetaren plaza
18:30 artekale (abenduak 3)
19:00 enpresarean
20:00 Debagoiena zuzenean
20:30 erreportajea: 

Bizitzekoa DA!
21:30 Debagoiena Zuzenean
22:00 Gogoetaren plaza
23:00 Debagoiena Zuzenean
23:30 erreportajea: 

Bizitzekoa DA!
00:30 Debagoiena Zuzenean

domeka, 11

12:00 Debagoiena Zuzenean

12:30 sasoi onean

13:00 erreportajea: 
Bizitzekoa DA!

14:00 Debagoiena Zuzenean

14:30 berriak

15:00 artekale (abenduak 2)

15:30 kantari 13

16:00 Bizi musika 1

16:30 berriak

17:00 ur eta lur

17:30 erreportajea: 
Bizitzekoa DA!

18:30 berriak

19:00 kantari 14

19:30 artekale (abenduak 2)

20:00 Debagoiena zuzenean

20:30 berriak

21:00 Debagoiena Zuzenean

21:30 berriak

22:00 amaia dj

22:30 Debagoiena Zuzenean

23:30 berriak

00:00 Debagoiena Zuzenean

00:30 berriak

egubakoiTza, 9

12:00 Debagoiena Zuzenean

12:30 Tripa zorri

13:00 korapilo

13:30 ur eta lur

14:00 Debagoiena Zuzenean

14:30 berriak

15:00 erreportajea: 
Bizitzekoa DA!

16:00 Aizank!: Euskara 
gazte nafarren ahotan

16:30 berriak

17:00 artekale (abenduak 2)

17:30 amaia dj

18:00 Bizi musika 1

18:30 berriak

19:00 erreportajea: 
Bizitzekoa DA!

20:00 Debagoiena Zuzenean

20:30 berriak

21:00 Debagoiena Zuzenean

21:30 berriak

22:00 enpresarean

23:00 Debagoiena Zuzenean

23:30 berriak

23:30 Debagoiena Zuzenean

00:15 Bizi musika 1

mu-SanturtZi partidukO irudiak
‘Harmailatik’ Astelehena, 22:00

imanol soriano

duranGOkO aZOkarEn GainEkO ErrEpOrtajEa
‘Errepotajea’ Martitzena, 22:00

goiena

AsteA goIenA teleBIstAn

eguazTena, 14

EGunEkO albiStEEi 
buruZ
‘Berriak’ 

Eguaztena, 14:30

eguena, 15

hajar SamadirEkin 
bErbEtan
‘Debagoiena Zuzenean’ 

Eguena, 20:00

ASTELEHENA, 12

aStEburukO albiStE 
GarrantZitSuEnak
‘Berriak’ 

Astelehena, 14:30

marTiTzena, 13

unai SErranO 
pSikOlOGOarEkin
‘Debagoiena Zuzenean’ 

Martitzena, 20:00

goiena

goiena TelebisTako 
PRoGRAMAZIo oSoA: 
goiena.eus/
telebista
edo eskaneatu  
aldameneko qr kodea.

IrAgArkI sAIlkAtuAk

1. etxebizitzak

101. saldu
bergara.  Etxebizitza sal-
gai Fraiskozurin. Hiru lo-
gela, egongela, sukaldea 
eta nagusiendako egoki-
tutako komuna. igogailua-
rekin eta berokuntzarekin. 
dena kanpora begira. 
Argitsua. Telefonoa: 687 
57 84 23  

103. errenTan eman
elgeta.  Etxebizitza ema-
ten da errentan elgetan. 
bi logela, egongela, su-
kaldea eta komuna. Ha-
rremanetarako deitu 
zenbaki honetara: 650 23 
10 19  

104. ERRENTAN HARTU
antzuola.  Familia eus-
kaldun batek Antzuolan 
etxebizitza behar du 
errentan. Bizitzera sartze-
ko moduan egon beharko 
luke. Presazkoa da. Tele-
fonoak: 669 41 20 52  edo 
646 44 93 75 

arrasate edo inguruak.  
Familia euskaldun batek 
etxebizitza behar du 
errentan gabon sasoian, 
abenduaren 21etik urta-
rrilaren 2ra bitartean. bi 
edo hiru logelakoa. 619 
34 88 52 

bergara.  Etxebizitza 
behar dut errentan. bi lo-
gelakoarekin nahikoa da. 
Berdin da jantzita ez ba-
dago ere. 632 77 35 38 

bergara.  Hiru logelako 
etxebizitza hartuko nuke 
errentan. 659 90 85 13  

105. eTxeak osaTu
arrasate.  logela ematen 
da errentan arrasate pa-
sealekuan. autobus gel-
tokitik gertu dago. 632 31 
18 70  edo 632 20 19 41  

4. lana

401. eskainTzak

arrasate.  Etxeko lanak 
egin eta bikote nagusi bati 
laguntza emateko ema-
kume bat behar dugu. 
ordutegia adostuko ge-
nuke. 620 36 87 60  edo 
635 71 17 29  

402. eskaerak
arrasate edo oñati.  Hel-
duak edo haurrak zain-
tzeko, zein etxeko lanak 
egiteko prest. euskalduna. 
675 70 27 47 

arrasate, aretxabaleta 
edo eskoriatza.  mondra-
gon unibertsitatean ira-
kasle ikasketak burutzen 
ari den kurdistango neska 
gazte eta arduratsua prest 
edozein motatako lana 
egiteko. ingeleseko maila 
oso ona. Haurrekin, zain-
tza edota edozein mota-
tako garbiketa lanak bu-
rutzeko prest (taberna, 
jatetxe, atariak. ) dagoena. 
Edozein eskaintza mota 
entzuteko prest. Eskerrik 
asko. 653 01 44 16 (emel)  
edo 612 28 98 30 

arrasate, bergara eta 
oñati.  Gizonezko erizain 
laguntzailea gertu nagu-
siak zaintzeko. San Juan 
de diosen eta aita mennin 
lan egindakoa. 943 78 62 
19  edo 639 66 57 88 

arrasate.  garbiketak 
egiten edota nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke. 
634 91 51 56 

bergara edo arrasate.  
garbiketan eta nagusiak 
zaintzen lan egingo nuke, 
orduka edo jardun osoz. 
632 56 92 32 

bergara.  kaixo! Irakasle 
ikasketak dituen neska 
euskalduna naiz eta hau-
rrak zaintzeko prest nago. 
Esperientziaduna zaintzan 
eta partikularretan. 659 
29 14 63 

debagoiena.  bertako 
neska gertu nagusiak 
zaintzeko eta sukalde la-
guntzaile moduan aritze-
ko. bietan dut esperien-
tzia. Interesatuok, deitu 
telefono honetara: 637 18 
07 23 

debagoiena.  Etxean ber-
tan bizi izaten edo orduka 
lan egingo nuke, nagusi 
eta umeak zaintzen eta 

baita taberna eta abarren 
garbiketan ere. Telefonoa: 
606 64 16 09 

debagoiena.  geriatria 
titulua duen neska gertu 
nagusiak zaintzeko.  Es-
karmentu handikoa. au-
toarekin. 600 00 51 60 

debagoiena.  lan bila 
nabil. Esperientzia dut 
umeak zaintzen, garbike-
tan, gaixo eta nagusiak 
zaindu eta laguntzen, 
lantegian eta 13 urtez ja-
tetxeko sukaldean. Lan 
egiteko beharra daukat, 
58 urte dauzkat eta alar-
guna naiz. 647 10 58 72  
edo 943 79 96 25 

debagoiena.  lan bila 
nabil; orduka edo aste 
bukaeratan egingo nuke 
eta etxean bertan bizitze-
ko ere gertu nago. 666 00 
31 49 

debagoiena.  nagusi eta 
umeak zaintzen edota 
garbiketak egiten lan 
egingo nuke. Etxean ber-
tan bizi izaten, orduka edo 
egun osoz. 602 10 25 04 

debagoiena.  nagusiak 
zaintzen edota garbiketak 
egiten lan egingo nuke, 
orduka. astelehenetik do-
mekara. 654 59 00 98 

debagoiena.  nagusiak 
zaintzen edota garbiketan 
lan egingo nuke. 602 81 
88 16 

debagoiena.  neska ar-
duratsua gertu garbiketak 
egiteko eta ume zein na-
gusien zaintzan aritzeko. 
Etxean bertan bizi izaten 
edo bestela. autoa daukat. 
697 20 00 86 

debagoiena.  Neska etxe-
ko garbiketak egiteko 
gertu. 695 58 88 61 

debagoiena.  neska eus-
kalduna gertu nagusiak 
zaintzeko, etxean bertan 
bizi izaten edo bestela. 
Esperientziaduna. 673 90 
69 74 

debagoiena.  neska ger-
tu nagusiak zaindu eta 
garbiketak egiteko. Etxean 
bertan bizi izaten, egun 
osoz edo orduka. 632 51 
71 65 

debagoiena.  orduka na-
gusiak zaintzen eta etxe, 
bulego eta abarrak garbi-

tzen lan egingo nuke. 
Terapia masajeetan la-
guntzen ere aritu naiteke. 
693 25 23 40 

debagoiena.  Taberna, etxe, 
baserri eta abarren garbi-
ketarako prest nago. autoa 
daukat. 632 77 35 38 

debagoiena.  Zaintza la-
nak egiteko gertu nago, 
bai orduka eta baita gaue-
tan ere. 626 12 73 87 

debagoiena.  Zerbitzari 
moduan edo garbiketan 
lan egingo nuke orduka. 
Esperientzia eta erabate-
ko prestutasuna. 688 65 
83 01 

oñati. Haur Hezkuntzako 
ikasketak eta haurrekin 
esperientzia duen neska 
euskalduna, arratsaldez 
haurrak zaintzeko prest. 
677 54 43 10 

oñati, arrasate edo ber-
gara.  emakume euskal-
duna, Haur Hezkuntzako 
ikasketekin, arratsaldetan 

edo orduka haurrak zain-
tzeko edo garbiketa lanak 
egiteko prest. autoa dau-
kat. 664 53 28 56  

7. aniMaliak

703. eman
txakurkumeak.  arratoi 
txakurkumeak ematen 
dira opari. 602 45 71 69  

8. denetarik

801. SALDU
lursaila arabako lauta-
da. arriolan, asparrenan, 
lursail urbanizatua salgai. 
1500 metro koadro. inte-
resatuok deitu edo bidali 
Whatsapp mezua zenba-
ki honetara: 652 76 00 16

802. ERoSI
soinu kromatikoa.  gan-
baran gordeta eta erabil-
tzen ez duzun soinu kro-
matiko txikia (7-8 urteko 
ume batentzako modu-
koa) erosiko nizuke. Ha-

rremanetarako deitu 
zenbaki honetara eta Ai-
torrengandik galdetu. 618 
06 91 80  

804. HARTU
egurra.  Tximiniarako 
egurra hartuko nuke. 656 
75 76 98  

806. GALDU
koadernoa eskoriatzan.  
koaderno bat galdu zitzai-
dan ostiralean, azaroaren 
18an, Eskoriatzan, Santa 
Marinatik San Pedrora 
bitartean.  oihalezko pol-
tsa urdin batean sartuta 
zegoen. Norbaitek topatu 
edo zer edo zer jakinez 
gero, jarri nirekin kontak-
tuan mesedez. Garrantzi-
tsua da. 639 03 25 97  

807. AURkITU
betaurrekoak.  Azaroaren 
12an Egoarbitza tonto-
rrean betaurrekoak aur-
kitu nituen. zureak badira, 
deitu zenbaki honetara: 
605 76 49 29 

Arrasate
Musakolako 

Atsegin Ogi-Berrin 
zerbitzaria 
behar da. 

Eraman CV bertara 
(Bolibar doktorea, 1)

943 25 05 05 

sAIlkAtuAk@goIenA.eus

WWW.goIenA.eus/sAIlkAtuAkk

• Eguazteneko 12:00ak arte jasotako 
iragarkiak bakarrik iragarriko ditugu. 

• Hortik aurrera ez da onartuko 
aldaketarik, ez eta iragarkia bertan 
behera uzterik ere.

• GoiEnak ez du argitaratzen diren 
iragarkien ondorioz sor daitezkeen 
operazioen erantzukizunik.

ordaintzeko atalak:
• Etxebizitza Saldu/Errentan. 
 garajea saldu/errentan. 
 lokala saldu/errentan. 
 Irakaskuntza eman. 
 Motorra saldu/Alokatu. 
 Animaliak/saldu. 
 denetarik/saldu.
• Iragarkiak goiena paperean eta goiena.

eus-en argitaratuko dira.
• Astebeteko prezioa: 17 euro
 15 euro goiena klubeko bazkideentzat 

(Bez barne).
• Astebete baino gehiagoz argitaratzeko, 

prezio bereziak aplikatuko dira.
• Profesionalen moduluak. 
 Modulo bakarra: 22 euro (+Bez).

iraGarkia jartZEkO:

ETXEBIZITZAK SALGAI

BERGARA: 
•	 Zubieta,	90	m2,	3	logela,	Ez	du	obrarik	behar.	80.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Barrenkale,	55	m2,	2	logela.	Bizitzera	sartzeko.		95.000€.
•	 Martoko,	77	m2,	2	logela,	igogailua.	Ez	du	obrarik	behar.	95.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Barrenkale,	75	m2,	3	logela,	Ez	du	obrarik		behar.	70.000€.
•	 Zabalotegi,	79	m2,	3	logela,	igogailua.	Ez	du	obrarik	behar.	150.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Martoko,	70	m2.	2	log.	Igogailua,	trastelekua,	ez	du	obrarik		behar.	108.000€.
•	 Aranerreka,	90	m2,	3	log.	Igogailua,	trastelekua	eta	garaje	itxia.	175.000€.
•	 Simon	Arrieta,	78	m2,	2	log,	berritua.	Bizitzera	sartzeko.	130.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre,	50	m2,	2	logela,	BERRITZEKO.	24.000€.	AUKERA	ONA.	
•	 Madura,	57	m2,	2	log.	Berritua.	Bizitzera	sartzeko.	110.000€.	AUKERA	OSO	ONA.
•	 Urteaga,	92	m2,	3	logela,	terraza	40m2,	garajea	aukeran.	Eraikuntza	berria.	280.000€.
•	 Ernai,	162	m2,	atikoa.	4	log.	Tximinia,	28m2ko	terraza.	350.000€.	
•	 Zubiaurre,	86	m2,	3	log,	trastelekua	eta	garajea	barne.	100.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Artzamendi,	74	m2,	3	logela,	berritua,	garajea	barne.	210.000€.
•	 Aranerreka,	85	m2,	3	logela,	berritua.	Ez	du	obra	beharrik.	145.000€.
•	 Irizar,	87	m2,	3	logela,	igogailua	eta	trastelekua.	180.000€.	PREZIO	JAITSIERA.
•	 Artzamendi,	75	m2,	3	logela,	trastelekua	eta	garajea.	153.000€.	Ez	du	obrarik	behar.
•	 Bidekurutzeta,	130	m2,	4	log,	320.000€.	Terraza,	igogailua,	patioa.
•	 Koldo	Eleizalde,	76	m2,	3	logela.	Terrazarekin.	115.000€.	NEGOZIAGARRIA.
•	 Simon	Arrieta,	82	m2,	3	logela.	Igogailuarekin.	160.000€.
•	 Zubieta,	125	m2,	terraza	eta	2	orturekin.	Bi	etxe	egiteko	aukera	192.000€.
•	 San	Antonio	86	m2.	3	logela,	trastelekua	eta	garajearekin.	Igogailua.	204.000€.
•	 Zubiaurre,	60	m2,	2	logela,	trastelekua	eta	igogailua.	98.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Ibarra,	62	m2,	3	logela.	Trastelekua.	86.000€.	PREZIO	JAITSIERA.	AUKERA	ONA.
•	 Askarruntz,	60	m2,	2	logela.	Lasaia	eta	eguzkitsua.	100.000€.	AUKERA	ONA.
•	 Zubiaurre,	104	m2,	2	log,	terraza,	trastelekua	eta	garajea.	145.000€.	Eraikuntza	berria.

AnGiozAR:
•	 Etxebizitza	60	m2,	2	logela,	erabat	berritua.	Trastelekuarekin.	92.000€.
•	 Baserria	233	m2.	Lur	sailak	eta	bi	etxebizitza	egiteko	baimenarekin.	250.000€.

oSinTXU: 
•	 Osintxu,	92	m2,	3	logela,	igogailua,	garajea.	Eraikuntza	berrian.	165.000€.
•	 Osintxu	85	m2.	3	logela.	Igogailua.	Berritua.	130.000€.	AUKERA	BIKAINA.
•	 Osintxu	61	m2.	3	logela	eta	trasteroa.	BERRIZTEKO.	43.000€.	AUKERA	BIKAINA
•	 Osintxu	70	m2.	2	logela	eta	igogailua.	62.000€.	AUKERA	BIKAINA.

AnTzUolA:
•	 Errekalde,	68	m2,	2	logela.	Ezu	du	obrarik	behar.	Altzariak	barne.	140.000€.	
•	 Buztin-zuri,	65	m2,	2	logela.		Ez	du	obrarik	behar.	180.000€.	Garajea	aukeran.
•	 Errekalde,	78	m2,	3	logela,	Berritua.	130.000€.	Garajea	aukeran.
•	 Ibarrondo,	90	m2,	3	logela.	Trastelekua,	eguzkitsua.	190.000€.	Garajea	barne.
•	 Kalebarren,	85	m2,	3	logela,	igogailua.	180.000€.

ElGETA: 
•	 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
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urteurrenA

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
 elgetan, 2016ko abenduaren 9an. 

 urteurreneko meza domekan izango da, abenduaren 11n, 
12:00etan, elgetako jasokundeko amaren parrokian.

—
Beti izango zaitugu gogoan.

2015eko abenduaren 8an hil zen, 66 urte zituela.

Mari Carmen
Tirapu remondegui

urteurrenA

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
 Bergaran, 2016ko abenduaren 9an. 

urteurreneko meza domekan izango da, abenduaren 11n, 
12:00etan, Bergarako santa Marina parrokian.

2015eko abenduaren 1ean hil zen, 76 urte zituela.

 Alberto
larrañaga Igartua

esker onA

oñatin, 2016ko abenduaren 9an. 

eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi, 
hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi.

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.
 —

ondra meza zapatuan izango da, abenduaren 10ean, 19:30ean, 
oñatiko agustindarren elizan.

Bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

‘paiko’

2016ko azaroaren 26an hil zen, 59 urte zituela.

Jose ramon
olariaga Jauregialzo

esker onA

Helbidea: Iztegi baserria (garagartza auzoa).
Arrasaten, 2016ko abenduaren 9an.

emaztea: Miren Bidaburu; seme-alabak: Iñaki, pedro eta Amaia; 
anai-arrebak: juanito (†), Mari eta espe; ezkon anai-arrebak, 

ilobak, lehengusu-lehengusinak eta gainerako ahaideak.

Hileta-elizkizunetara etorritakoei eta samin-agurrak 
bidali zenizkigutenoi eskerrik asko, sendikoen izenean.

2016ko abenduaren 6an hil zen, 86 urte zituela.

luciano
Jauregi Ezkurra

urteurrenA

elizkizunetara joango zaretenoi eskerrik asko, sendikoen izenean. 
 oñatin, 2016ko abenduaren 9an. 

urteurreneko meza zapatuan izango da, abenduaren 10ean, 
19:00etan, oñatiko Mikel goiaingeruaren parrokian.

—
Faltan zaittugu.

2015eko abenduaren 12an hil zen, 68 urte zituela.

Mari Carmen 
Zubizarreta guridi

esker onA

Bergaran, 2016ko abenduaren 9an.

eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi, 
hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi.

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2016ko abenduaren 1ean hil zen, 85 urte zituela.

 Bixente
Iturricastillo 
gorosabel

HIletA

eskoriatzan, 2016ko abenduaren 9an.

Begiak itxiz, gertu sentituz.
Gero arte, ama.

Muxu bat, amama.
—

Haren aldeko hileta elizkizuna gaur, egubakoitza, izango da, 
19:00etan, eskoriatzako san pedro parrokian.

Bertaratuko zaretenoi aldez aurretik eskerrik asko.

Moises palomoren alarguna

2016ko abenduaren 7an hil zen, 76 urte zituela.

 kontxi
Urcelay lasa

esker onA

oñatin, 2016ko abenduaren 9an.

Baserritar bikaina
Mendizale amorratua

Perretxiko biltzaile aparta.
—

eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi, hiletara 
etorri eta gurekin egon zareten guztioi. Bihotz-bihotzez besarkada 

handi bana, familiaren izenean.
—

ondra meza zapatuan izango da, abenduaren 10ean, 19:30ean, 
oñatiko agustindarren elizan.

Aurrez mila esker bertaratuko zareten guztioi.

2016ko azaroaren 19an hil zen, 
63 urte zituela.

Antonio 
Murua Anduaga

esker onA

Bergaran, 2016ko abenduaren 9an.

eskerrik asko egun hauetan babesa eta gertutasuna adierazi, 
hiletara etorri eta gurekin egon zareten guztioi.

Bihotz-bihotzez besarkada handi bana, familiaren izenean.

2016ko abenduaren 6an hil zen, 82 urte zituela.

Txomin 
garitano Arrieta

bixente iturricastillo Gorosabel. Bergaran, 1ean. 85 urte.

juan Carlos loidi arregi. Bergaran, abenduaren 3an. 78 urte.

Gregorio uribeetxebarria abarrategi. Arrasaten, 3an. 83 urte.

Victor irazola altuna. bergaran, abenduaren 3an. 94 urte.

jose maria badiola uribe Etxebarria. Arrasaten, 5ean. 86 urte.

pablo abad monge. Bergaran, abenduaren 5ean. 89 urte.

txomin Garitano arrieta. Bergaran, abenduaren 6an. 82 urte.

luciano jauregi Ezkurra. Arrasaten, abenduaren 6an. 86 urte.

juan aranburu Etxebarria. Arrasaten, abenduaren 7an. 86 urte.

kontxi urcelay lasa.  Eskoriatzan, abenduaren 7an. 76 urte.

HIldAkoAk
arrasate

Egubakoitza, 9 etxeBerrIA
Zapatua, 10 AlBerto AzkoAgA
domeka, 11 M. FCA. AzkoAgA
Astelehena, 12 CorCuerA
Martitzena, 13 IrIzAr
Eguaztena, 14 AMezuA
Eguena, 15 espAñol MorAles

bergara

Egubakoitza, 9 oIArBIde
Zapatua, 10 estellA
domeka, 11 estellA
Astelehena, 12 AlvArez-Mozos
Martitzena, 13 urrutIkoetxeA
Eguaztena, 14 zABAlA
Eguena, 15 oIArBIde

oñat i

Egubakoitza, 9 juldAIn
Zapatua, 10 juldAIn
domeka, 11 juldAIn
Astelehena, 12 AnduAgA
Martitzena, 13 AnduAgA
Eguaztena, 14 IgArtuA
Eguena, 15 IgArtuA

gipuzkoako farmazien eskuko telefonorako 2016ko egutegia 
eskuratzeko, bidali farMa 215800 zenbakira. 
Gehienezko kostua 1,7 euro + WAP deskarga, operadorearen 
arabera (www.cofgipuzkoa.com).

guArdIAko FArMAzIAk
arraSatE
ruiz: nafarroa etorbidea 1 / 943 79 14 09
ETXEBERRIA: Zarugalde kalea / 38 / 943 77 16 30
alberTo azkoaga: Ferrerias kalea 1 / 943 79 15 15
M. FcA. AZkoAGA: Iturriotz 17 / 943 79 79 99
Fernandez: maisu aranbarri kalea 1 / 943 79 22 26
irizar: erguin 11 / 943 79 12 39
amezua: santa marina 32 / 943 79 09 74
ESPAñoL MoRALES: Araba etorbidea 14 / 943 79 18 65
bErGara
oiarbide: san antonio 5 / 943 76 11 05
ESTELLA: Matxiategi 5 / 943 76 19 63
mozos: iparragirre 2 / 943 76 12 15
URRUTIkoETXEA: orixondo plaza 4 / 943 76 11 74
ZABALA: Barrenkalea 25 / 943 76 16 87
Oñati
ANDUAGA: San Lorentzo 3 / 943 78 21 16
IGARTUA: kale Zaharra 1 / 943 78 01 22
garaTe: kale Barria 42 / 943 78 05 58
JULDAIN: kale Barria 6 / 943 78 11 28

maribi 617 44 21 55
BERGARA

OROILORE
Maitasunez bizi, maitasunez agurtu

Doluminaren sentimenduak eta emozioak bideratzeko, nire 
lana egoera kuttun batean zuekin egotea da. Azken agurrean 

maitasunez agurtu ditzagun hainbeste maite ditugunak

Heriotza-asegurua baduzu: Ez onartu besterik gabe zure ase-
guru-konpainiak esaten dizun Hileta-Zerbitzua, jakin ezazu:  

NAHI DUZUN Hileta-Zerbitzua 
AUKERA DEZAKEZULA BETI.
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txutxu-MutxuAk

1. Olentzeroren etxera
Joan den zapatuan, abenduaren 3an, 
Aretxabaletako Algara ludotekako 
lagunek Izenaduba basora irteera egin 
zuten. Guztiek ederto pasa zuten 
iratxoekin, sorginarekin eta beste 
pertsonaiekin jolasean. gainera, 
olentzerorekin egoteko aukera ere izan 
zuten, baita gutunak emateko ere! Ea 
hemendik eta abenduaren 24ra 
bitartean jasotako eskutitz guztiak 
irakurtzeko astia izaten duen; lanpetuta 
ibiliko da olentzero egun hauetan! 
Hurrengo urtean ere bisitan joateko 
asmoa dute Aretxabaletako gaztetxoek.

4. felix eta maria
Felix Zufiria eta Maria Errasti oñatiarrak 
1966ko azaroaren bukaeran ezkondu 
ziren Arantzazun. Urrezko ezteiak bete 
dituztenez, “zorionik beroenak eta 
muxu handi bat, familia osoaren 
partetik!”.

2. azoka tb
Aurten ere Goienak egin du Azoka TB, Durangoko Liburu eta 
Disko Azokan aurkeztutako berritasunak eta egon den giroa 
erakusteko. Idazleei eta musikariei elkarrizketak egin eta 
kontzertuak ere eskaini ditu, streaming bidez, azokak iraun 
duen bitartean. Argazkian agertzen direnak dira han lanean 
ibili diren kazetari eta teknikarietako batzuk.

3. ‘10 bitxiak’ saria
Gipuzkoako hamar merkataritza-enpresa esanguratsuenak 
saritu ditu Gipuzkoako Bazkundeak 10 bitxiak izendapenaren 
barruan, eta horietako bat jaso du oñatiko Maibi dekorazio 
eta ehungintza dendak. Ama-alabak joan dira saria jasotzera, 
Maribi Arregi eta Argiloain Perosterena. Debagoieneko saria 
eraman du oñatiko Maibi dendak.

43
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SurfiStak ElurrEtan
mallorcako txisko eta ros 
surflariak dira eta zarauzko eta 
sopelako olatuak hartzera etorri 
ziren duela aste pare bat. Mendi 
puntetan elurra ikusi eta 
aizkorriko puntara joateko gogoa 
etorri zitzaien. Mendi eta arroiletan 
eskarmentu handia duen 
arrasateko Menditxik.com 
atariarekin harremanetan jarri, eta 
Aizkorri aldera joan ziren joan ziren 
azaroko azken egubakoitzean. 

Asko disfrutatu zuten eta leher 
eginda iritsi ziren Goiko Benta 
ostatura. Hango goxotasunarekin 
ederki berrindartu ziren. ordu 
honetan etxean izango dira berriz, 
costa ricatik bueltan.

inuZEntE EGunEan
oñatiko txuleton´s taldeak 
antixena gaztetxean joko du 
Inuzente egunean. karmelo 
alberdi, fernando Mugarza, xabi 
arregi arrillaga, Jabi Egaña eta 

roberto zabarte musikariak 
oholtza gainera igoko dira 
enegarren aldiz abenduaren 28an. 
ona tabernan makina bat aldiz jo 
dute, beti data berean. joan den 
urtean ere egun horretan izan ziren 
oñatiko gaztetxean, eta iazko 
esperientzia ona errepikatu 
egingo dute aurten. Mitikoak ez 
dira oraindik erretiratu eta duela 
hamarkada bat baino gehiago 
hartu zuten ohiturari eutsi gura 
diote.

mOtibaZiOa
oñatiko aloña Mendiko futbol 
taldeko jokalariak eurei buruz 
egindako bideoekin berrindartu 
egin direla dirudi. lehenengo 
partiduetan emaitza txarrak izan 
zituzten eta prestatzaileek 
pentsatu zuten jokalari 
bakoitzaren ingurukoren batek 
bideo pertsonalizatua egitea 
bakoitzari, animo mezuak 
bidalita, hain zuzen ere. 
Horregatik edo ez, baina kontua 

da gotzon urzelairen taldeak 
irabazi egin dituela harrezkero 
jokatuta dituzten hiru partiduetatik 
bi. 

biSbalEn EStiliSta
Maialen fernandez de arroiabe 
David Bisbalen estilista izan da. 
Hain zuzen ere, Duele demasiado 
izeneko bideoan Estatuko abeslari 
ezagunak erabili duen look-a da 
Arrasateko kazetari eta estilistak 
egin duena.

#dIotenez
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zorIon AgurrAk

BergArA
Malen aretxaga 
arabaolaza
abenduaren 12an. 
Zorionak, Malentxo! 4 
urte! Zu bai handixa! 
zelako ondo ospatuko 
dogun zure eguna! 
Patxo handi bat, 
etxeko danon partetik!

oñAtI
leire guridi agirre
Abenduaren 15ean, 9 urte. Zorionak, Leire! muxu 
handi-handi bat etxeko danon partetik eta ondo 
pasatu zure egunean!

AntzuolA
eneritz zubikarai 
aguado
abenduaren 12an, 5 
urte. Zorionak, Eneritz! 
ondo pasatu zure 
eguna, printzesa. Muxu 
potolo-potolo bat, 
etxekoen partetik.

ArAMAIo
Paule avila Hernando
abenduaren 12an, 2 
urte. Zorionak, txikitto! 
maddiren besarkada 
potolo bat eta muxu 
pila, zure familiaren 
partetik! ondo pasatu 
zure urtebetetze 
egunean!

BergArA
irati castro trompeta
abenduaren 11n, 5 
urte. Zorionak, Irati! 
Patxo handi bat 
malenen, maialenen, 
aimarren eta laiaren 
partetik!

AntzuolA
andoni sanchez 
sanchez
Abenduaren 8an, 
urtebete. zorionak, 
maitia! Jada urtebete 
egin duzu! ondo 
ospatu zure eguna, 
Nagorerekin eta etxeko 
guztiekin.

ArrAsAte
luken eta uxue urrutia abarrategi
Abenduaren 8an, 10 urte. Zorionak, bikote! Heldu 
da eguna! ondo pasatu, zuen lagunen eta 
familiaren partetik!

ArrAsAte
benja ramos
Abenduaren 2an, 34 urte. Zorionak, aitatxo! oso 
ondo pasatu zure eguna! Ilargiraino maite zaitugu! 
Patxo handi bat!

BergArA
alaitz garai 
zenitagoia
Abenduaren 8an, 5 
urte. Zorionak, maitia! 
ondo-ondo pasatu 
zure eguna eta muxu 
erraldoi bat, etxeko 
danon partetik.

oñAtI
laia korta urkia
abenduaren 2an, 
urtebete. zorionak eta 
urte askotarako. Muxu 
potolo bat, etxeko 
guztien partetik.

ArAMAIo
eñaut garai gutierrez
abenduaren 7an, 7 
urte. Zorionak, Eñaut! 
Etxeko danon partetik 
patxo handi bat eta 
oso ondo pasatu zure 
egunean.

oñAtI
laia aramendi urkia
abenduaren 2an, 
urtebete. zorionak eta 
urte askotarako. Muxu 
potolo bat etxekoen 
partetik.

BergArA
xanet aranburu 
kareaga
Azaroaren 30ean, 4 
urte. Zorionak, Xanet! 
Azkenian 4 urte handi, 
maitte. Laztan handi 
bat, danon partetik. 
Bereziki, amama 
mariajek eta aittitta 
robertok. segi jator 
eta alai!

BergArA
ainara revilla urrutia
abenduaren 1ean, 7 
urte. Zorionak, maitia! 
ondo-ondo ospatu 
zure urtebetetzea! 
Patxo pilo bat, etxeko 
danon partetik!

eskorIAtzA
aner ortiz esnaola
abenduaren 7an, 5 urte. 
Zorionak, txapeldun! 
Zure urtebetetzean 
ondo-ondo pasatzea 
opa dizugu. Familia 
osoa eta, bereziki, 
Aimar, aitatxo eta 
amatxo. 

oñAtI
Maier urteaga zubia
abenduaren 9an 
urtebete. zorionak, 
maitte! ondo pasatu 
zure eguna. Patxo 
handi-handi bat, 
etxeko danon partetik!

BergArA
aimar anakabe 
iturbe
abenduaren 6an, 7 urte. 
Zorionak, Aimar! ondo 
ospatu zure urtebetetze 
eguna eta patxo handi 
bana etxeko guztion eta, 
bereziki, Unaxen 
partetik.

oñAtI
oihan elorza zabala
abenduaren 6an, 3 
urte. zorionak, oihan, 
txapeldun! Txoko 
marrubizko patxo pilo 
bat familixako danon 
eta, bereziki, Intzaren 
partetik. asko maitte 
zaittugu!

BergArA
Peru Maure azkarate
abenduaren 4an,5 urte. zorionak, mutikote. ondo 
pasatu zure urtebetetze eguna eta topera ospatu 
lagunekin eta etxekoekin. Muxu handi bat, maite 
zaitugun guztion partetik.

AretxABAletA
oier kortazar 
lasagabaster
abenduaren 3an, 7 
urte. zorionak, 
mutikote! Bazoiez 
handi einixaz! ondo 
pasatu, etxeko danon 
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.



eguBAkoItzA  2016-12-09  goIENA AldIZkArIA46      zerbitzuak

EmaiGuZuE ZuEn EkitaldiEn bErri EGuaZtEnEkO EGuErdia bainO lEhEn. tel.: 943 25 05 05 / kultura@goiena.eus

EguBaKoItza 9
arraSatE nazioarteko 
akordeoi lehiaketa
Nazioarteko lehiaketako 
kanporaketa faseak (09:00 eta 
15:00) eta Gipuzkoako lehiaketako 
senior mailako kanporaketak 
(16:00) jokatuko dituzte.
Amaia antzokian, aipatutako 
orduetan.

Oñati Eskulanak 
neska-mutikoendako
8-12 urte artekoendako ekintza, 
aste bukaeran. gaurtik domekara 
arte egingo dituzte.
Kuboan, 17:00etan.

antZuOla aratusteetako 
dantzak lantzeko ikastaroa
Gaur, abenduak 9, da izena emateko 
azken eguna oinarinen lokalean. 
2017ko aratusteak otsailaren 26an 
ospatuko dira. 
Izen-ematea aipatutako lekuan.

ElGEta 'Sala de espera' 
antzezlana
oñatiko Ikusi Makusi erretiratuen 
taldearen eskutik. Gazteleraz. 
sarrera irekia.
Espaloian, 17:00etan.

bErGara pintura erakusketa
bearT taldeko kideen lanak 
ikusteko aukera egongo da hilaren 
18ra arte. Gaur, abenduak 9, egingo 
dute irekiera ekitaldia.
Aroztegin, 18:00etan.

arEtXabalEta 'aretxabaletako 
ziklo-krosa' dokumentala
UDAren 70. urteurrena ospatzeko 
ziklo-krosaren gainean egindako 
dokumentala aurkeztuko dute.
Arkupen, 19:30ean.

arraSatE the hans blues band 
taldea
Blues doinuekin gozatzeko aukera 
egongo da.
Irati tabernan, 20:00etan. 

ESkOriatZa izaki Gardenak 
akustikoan
inkernu tabernaren xiii. 
urteurreneko emanaldia egingo du 
jon basagurenen taldeak.
Inkernun, 23:00etan. 

zaPatua 10
arraSatE Gipuzkoako akordeoi 
jaialdia
askotariko emanaldiak, adinaren 
arabera, Amaia antzokian, 
kulturaten eta Arizmendi Ikastolan.
Aipatutako lekuetan, 08:30ean.

bErGara bergara bizi
Haur eta gaztetxoendako ekimenak 
bedelkar elkartekoen eskutik.
Seminarioko karpan, 11:30ean.

arEtXabalEta ipuin kontalaria
Amaia Elizagoienen eskutik Ameli 
eta xirrikituen jostunak ipuina.
Liburutegian, 11:30ean.

arraSatE nazioarteko 
akordeoi lehiaketa
Azken faseko emanaldiak egingo 
dituzte.
Amaia antzokian, 15:00etan.

arEtXabalEta akordeoi 
kontzertua
Arrasateko Nazioarteko Akordeoi 
Lehiaketako iazko txapeldun Janne 
Valkeajoki-ren kontzertua.
Arkupen, 19:30ean. 

Oñati Elena Setien eta Eraul
katapulta Tour Gipuzkoa zirkuituko 
kontzertua. Sarrera doan.
Gaztelekuan, 22:30ean. 

aramaiO demoded Quartet
Txirritola Euskara Elkartearen 
eskutik.
Arkupen, 19:30ean. 

doMEKa 11 

arraSatE nazioarteko 
akordeoi lehiaketa
Azken faseko emanaldiak egingo 
dituzte.
Amaia antzokian, 09:00etan eta 
15:00etan.

arraSatE Gipuzkoako akordeoi 
lehiaketa
junior (09:00) eta senior (15:00) 
mailetako azken fasea egingo dute.
Kulturaten, aipatutako orduetan.

ESkOriatZa mendi irteera
Eskolore pausuz-pausu: makila 
eskuen eta ibili basuen  ibilaldia: 
Alberja-Nebera-Ganboralde-Apotzaga. 
Hiru ordukoa izango da.
Fernando Eskoriatza plazan, 
10:00etan.

bErGara bergara bizi
Haur eta gaztetxoendako ekimenak 
bedelkar elkartekoen eskutik.
Seminarioko karpan, 11:30ean.

arEtXabalEta 'marikixkur eta 
hiru txerritxoak'
Glu Glu taldearen antzezlana. 
Marikixkurrek gurasoekin haserretu 
eta etxetik ihes egingo du, basora. 
Han, hiru txerritxoen etxean sartuko 
da eta... sarrerak, hiru euro.
Arkupen, 12:00etan. 

ElGEta lanbideak, gaztelekuan
Gaztetxoei bi lanbide erakutsiko 
dizkiete: Fernando Albeniz 
suhiltzailea da eta Dani Gillegi 

basozaina. Euren lanbideen gainean 
egingo dute berba umeekin.
Gaztelekuan, 16:00etan.

aramaiO papargorri Eskolania
kontzertua egingo du Gasteizen.
Printzipal antzokian, 18:00etan 

bErGara miriam Cepeda 
organista
Stoltz-Freres organoaren alde.
Santa Marinan, 19:00etan.

aramaiO 'mairuelegorreta, 
iluntasunetik argitasunera'
1963. urtetik gorbeian egiten den 
euskal jaiari buruzko dokumentala.
Kultura etxean, 19:00etan.  

bErGara 'koadernoa zuri' 
antzezlana
ama hil berritan, 20 urteren ostean, 
atzera ere elkartzen dira Begoña eta 
Arrate ahizpak. Hika Teatro taldearen 
antzezlana. Sarrerak, zortzi euro.
Zabalotegin,19:00etan.

arraSatE nazioarteko 
akordeoi txapelketa
Azken ekitaldia eta sari banaketa.
Amaia antzokian, 20:00etan.

astElEhEna 12
Oñati baso jardunaldiak
Askotariko hitzaldiak.
Santa Anan, 15:00etan.

aramaiO Sukaldaritza tailerra
erretiratuendako Janari 
osasungarria sukaldatzen ikasi  

delako tailerra egingo dute 
abenduaren 12an, 13an eta 14an.
Alaiak elkartean, 17:00etan.

bErGara magia eta ilusionismo 
erakustaldia eta tailerra
Iñaki Almandozekin. Izena emateko 
943-76 93 94 telefonora deitu 
behar da.
Irizarren, 18:00etan.

Oñati martutenerako material 
bilketa
gaur hasiko dira presoendako 
materiala batzen: Garoa aretoan 
(18:00-20:00), eta Irizar estankoan, 
Hirukarren eta Silleron, zabalik 
daudenean.
Hilaren 16ra arte, aipatutako 
lekuetan.

arraSatE margo taldekoen 
erakusketa
akuarela, olioa eta beste teknika 
batzuk erabiliz egindako 22 lan 
ikusgai, abenduaren 21era arte.
Kulturateko klaustroan. 

Oñati mahai-jokoen 
txapelketak
Debagoieneko txapelketarako herri 
mailako sailkapen fasea jokatuko 
dute.
Pake Lekun, arratsaldez.

Oñati 'bizilagunak'
Jabier Erostarbe oñatiarrak 
errotulagailuekin eta akuarelekin 
egindako erretratuak ikusgai. gaur, 
abenduak 12, zabalduko da 
erakusketa, hilaren 30era arte.
Kultura etxean, 18:00etan. 

agenda

IMAnol sorIAno

Oñati altxatu eta hibakusha taldeak
Bi taldeak nafarrak dira eta disko berriak aurkeztuko dituzte. Altxatuk 
Hegalen indarrez aitzina delako lana, eta Hibakushak Oihu isilak lana. 
sarrerak, bost euro. langabeek, bi euro.
Gaur, egubakoitza, gaztetxean, 22:30ean. 

goIenA

ElGEta herrixa dantzan, Escamot Catala taldearekin
bira egiten dihardu kataluniako taldeak eta geldialdia egingo du elgetan, folk 
dantzaldia egiteko. Bestalde, Eko Taloak enpresak ipiniko ditu jatekoak eta 
edatekoak. sarrera doan. 
Gaur, egubakoitza, Espaloian, 20:30ean. 
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MartItzEna 13
arEtXabalEta Santa lutzia 
eguna basotxon
90 urteko bazkideak omenduko 
dituzte, besteak beste.
Erretiratuen elkartean, 17:00etan.

Oñati Erretinosi pigmentarioaz 
berbetan
Gipuzkoako Begisareren eskutik. 
Ikusmen murriztua dut kanpaina 
aurkeztuko dute.
Kultura etxean, 17:00etan.

ElGEta alai taldea
bergarako taldearen emanaldia. 
sarrera irekia.
Espaloian, 18:00etan.

bErGara 'ikimilikiliklik, j.a. 
artzeren unibertsoa' erakusketa
Soinuaren eta irudiaren bitartez, 
Artzeren unibertso poetikoan zehar 
zentzumenek gidatutako bidaia, 
urtarrilaren 8ra arte. 
Laboratoriumen.

Oñati irakurketa kluba
Don Quijote de la Mancha liburuari 
buruzko tertulia egingo dute Ruben 
ariasekin.
Liburutegian, 18:30ean.

Oñati 'Olaran paisaia' 
egitasmoaren  aurkezpena
Iñaki Segurolak egingo du berba.
Kultura etxean, 19:00etan.

arEtXabalEta 'mairuelegorreta, 
iluntasunetik argitasunera'
1963. urtetik gorbeian egiten den 
euskal jaiari buruzko dokumentala.
Arkupen, 19:30ean.

bErGara 'ikimilikiliklik, j.a. 
artzeren unibertsoa' erakusketa
Soinuaren eta irudiaren bitartez, 
Artzeren unibertso poetikoan zehar 
zentzumenek gidatutako bidaia. 
Arkupen, 18:00etan.   

EguaztEna 14
arEtXabalEta Erorikoak 
saihesteko ikastaroa
Atxabalta Mugi egitasmoaren 
barruan, 65 urtetik gorakoendako. 
Arkupen, 10:00etan. 

bErGara baso jardunaldiak
ikastaroa eta mahai-ingurua. 
Udaletxean, 15:00etan. 

bErGara kafekonpon
Tresna txikiak konpontzeko tailerra.
San Joxepen, 16:00etan.

antZuOla Gimnasia 
erritmikoko erakustaldia
lehen hiruhilabeteko erakustaldia 
egingo dute.
Pilotalekuan, 16:30ean. 

Oñati 'jostailuak nola 
aukeratu?'
Itsaso Pagoagaren berbaldia.
Euskaldun Berria gelan,18:00etan.

Oñati literatur tailerra
Euskal Herriko indarkeria 
politikoaren biktimei buruzko 
bigarren saioa Irene Gantxegirekin.
Liburutegian, 18:30ean. 

bErGara 'Ez dok amairuren 
garaia: hurbilketa bat'
ana gandararen eskutik.
Laboratoriumen, 19:00etan. 

EguEna 15
ESkOriatZa Gabonetako argien 
piztuera 
Askotariko ekintzak egingo dituzte 
gabonei ongietorria emateko. 
Fernando Eskoriatza plazan, 
17:00etan. 

ElGEta bingoa 
erretiratuendako.
Ozkarbin, 17:00etan. 

Oñati Ostegun kontalariak
Saioa Aizpuruarekin.
Liburutegian, 18:00etan. 

arEtXabalEta 'argazkizkiak' 
lehiaketaren sari banaketa '
loramendi elkartearen eskutik.
Udaletxe zaharrean, 18:30ean. 

bErGara 'ilunabar literarioa'
Idazle Eskolako kideen eta herriko 
sortzaileen eskutik.
Irizarren, 19:00etan. 

arraSatE belako
kooltur ostegunak.
Gaztetxean, 22:00etan.

antonio zabala

Oñati

kulTura eTxea

aliados
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:30.
domeka: 19:30, 
22:30.
astelehena: 19:30.

peppa pig
zapatua: 17:00.
domeka: 12:00, 
17:00.

arEtXabalEta

ARkUPE

la chica del tren
Egubakoitza eta 
zapatua: 22:00.
domeka: 19:30.
astelehena: 16:00.

peter y el dragon
zapatua eta 
domeka: 17:00.

Eibar

Coliseo

Villaviciosa de al 
lado
zapatua eta 
domeka: 17:00.

igelak
zapatua: 19:45, 
22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

El ciudadano 
libre
zapatua: 17:00, 
19:45, 22:30.
domeka: 17:00, 
20:00.
astelehena: 20:30.

anTzokia

Vaiana
zapatua eta 
domeka: 17:00.

Villaviciosa de al 
lado
zapatua: 19:45, 
22:30.
domeka: 20:00.
astelehena: 20:30.

GaStEiZ

Florida

Vaiana
Egubakoitzetik 
domekara: 12:00, 
16:30, 18:30.

hasta el ultimo 
hombre
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:00, 
19:45, 22:30.

animales 
fantasticos...
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:30.

la reina de 
España
Egubakoitzetik 
eguenera: 20:00.

Villaviciosa de al 
lado
Egubakoitzetik 
domekara: 16:45, 
20:15, 22:30.
astelehena, 
eguaztena eta 
eguena: 17:30, 
20:00, 22:30.
Martitzena: 17:30.

animales 
nocturnos
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
22:30.

los examenes
Egubakoitzetik 
eguenera: 20:00.

igelak
Egubakoitzetik 
domekara: 16:30.
astelehenetik 
eguenera: 22:30.

El editor de libros
Egubakoitzetik 
domekara:  18:15, 
20:15, 22:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

1898, los ultimos 
de filipinas
Egubakoitzetik 
domekara: 17:30, 
22:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:30.

bar bahar
Egubakoitzetik 

domekara: 18:30.
astelehenetik 
eguenera: 20:00.

aliados
Egubakoitzetik 
domekara: 20:15, 
22:30.
astelehenetik 
eguenera: 17:30, 
22:30.

paterson
Egubakoitzetik 
eguenera: 17:30, 
20:00, 22:30.

El ciudadano 
ilustre
Egubakoitzetik 
eguenera: 20:00, 
22:30.

peppa pig
Egubakoitzetik 
domekara: 12:00.

Cigüeñas
Egubakoitzetik 
domekara: 12:00.

trolls
Egubakoitzetik 
domekara: 12:00.

boulevard

hasta el ultimo 
hombre
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 19:10, 
22:00.
zapatua eta 
domeka: 16:15.

fiesta de 
empresa
Egubakoitza eta 
zapatua: 23:45.
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:00, 
19:15, 21:30.

Vaiana
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:00, 
18:05, 19:20, 
20:25.

Vaiana 3d
zapatua eta 
domeka: 15:45.

Villaviciosa de al 
lado
Egubakoitza eta 
zapatua: 23:45.
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:45, 
19:45, 21:45.
zapatua eta 
domeka: 15:45.

animales 
fantasticos...
Egubakoitza, 
domeka, 
astelehena, 
martitzena eta 
eguaztena: 16:00, 
18:45, 21:30.
zapatua: 16:00, 
23:15.

Egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:00, 
19:45, 22:20.

animales 
nocturnos
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 20:00, 
22:30.

la reina de 
España
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:00.

1898, los ultimos 
de filipinas
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 19:35, 
22:15.

la llegada
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 17:40, 
20:10, 22:40.

aliados
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:30, 
21:00.
Egubakoitza eta 
zapatua: 23:30.
zapatua eta 
domeka: 16:00.

trolls
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 18:00.
zapatua eta 
domeka: 16:00.

un monstruo 
viene a verme
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 21:40.

marea negra
Egubakoitzetik 
eguaztenera: 22:45.

zIneMA

kriTika

la doncella  
zuz.: Park chan-wook Herr.: Hego korea (2016). aktoreak: kim Min-hee, kim Tae-ri, Ha Jung-woo. 

sedukzio jokoak

aurreko astean Amor y amistad 
aipatzerakoan, maitasun 
norgehiagoka bat zela esan 
genuen. Han sortzen zen 
jokoan, burua erabiltzen zen  
protagonistak nahi zuen 
helburua lortzeko. Aste 
honetako La doncella-n beste 
sedukzio joko batzuk sortzen 
dira. baina kasu honetan 
erabilitako plana ederki 
pentsatuta badago ere,  
buruarekin sena eta irrikak 
nahasten direnean, egindako 
kalkuluak pikutara joan 
daitezke. Park chan-wook-en 
istorioa hiru ataletan banatzen 
da. Iruzurrez betetako istorioa. 
Nahiz beste pertsonaia batzuk 
tartean egon, gizon baten eta bi 
emakumeren arteko jokoa da. 
Ingurukoak engainatzen ari 
direla pentsatzen duten arren, 
iruzur horren atzetik beste bat 
ezkutatuta egon daiteke, eta 

engainatzaile papera betetzen 
ari dena, agian, engainatuta 
izaten ari da.  Askotan, ikusi nahi 
duguna bakarrik ikusten dugu 
eta ez gara aurrean dugun egiaz 
jabetzen. Eszena batzuk behin 
baino gehiagotan ikusten ditugu 
eta denak lotuta, iruzurren 
artetik egia sortzen ari dela 
ohartuko gara. 

Park chan-wooken zinemak 
Paul Verhoevena gogoratzen dit. 
Garrantzi handia ematen dio 
sentsualitateari. irrikak 
pertsonaien portaera zuzentzen 
du. Hala, agertzen diren 
pertsonaiak eta istorioak sutsuak 
izan arren, zuzendariaren 
begirada dibertigarria eta 
trufaria daramate.

CoMpostIMes
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Bi emakume

Bi emakume elkarrizketatu 
nituen behin. Egun berean, 
toki berean. Zahar egoitza 
batean. Lehenengo bata, gela 
batean. Ondoren bestea, beste 
batean. Ez zeukaten elkarren 
berririk. Baina herri berekoak 
ziren. Egoitzatik aparteko herri 
batekoak. Eta egoitza hartako 
euskaldun bakarretakoak, 
gainera. Adineko euskaldunen 
bila bainenbilen ni, kontuak 
jasotzeko.

Egoitza handia zen. 
Emakumeetako batek -A 
deituko diot- denbora gutxi 
zeraman han. Besteak -B izango 
da- gehiago. Horregatik ez ziren 
elkarrekin egon. Ni iritsi arte.

A-k kontatu zidan bere aita 
gudari ibili zela gerran. Eta 
lau urte egin zituela kartzelan, 
herriko batek salatuta. “Gosea 
pasatu genuen”, esan zidan. 
Lau ume txikirekin geratu zen 
ama, bizimodua aurrera atera 
ezinik. Etxeak eta eskailerak 
garbitzen. Eta berak laguntzen 
zion, 9 urterekin.

B-ren familian karlistak 
ziren. Zaurituta zegoen 
soldadu bat ezkutatu zuten 
baserrian. Milizianoek 
harrapatu zutenean, hil egin 
zuten. Eta B-ren jertse gorria 
bandera moduan jarri zuten 
teilatuan. Ahizpa, berriz, 
kartzelara eraman zuten, 18 
urterekin. “Herriko gudari 
batek, ezagunak”.

Zer gertatuko zen A-k eta B-k 
topo egitean? Ezagutuko zuten 
elkar? Eta ulertu? Ez dut 
sekula jakin.

Azken BerBA

IdoIa EtxEBErrIa

Xabi Gorostidi deBAgoIenA
Gabonetako ospakizun familia-
rretan era askotariko eztabaidak 
sortu ohi dira, eta artikulu hau 
aproposa eta sasoikoa izan dai-
teke horiek sustatzeko. Auke-
raketa egiteko faktore ekonomi-
koak, erosotasunarekin lotuta-
koak edo ingurumenarekin er-
lazionatutakoak izan daitezke, 
besteak beste.  

zuhaitz artifizialak
Horien alde egiteko argumen-
turik ohikoena naturalak baino 
merkeagoak direla da. Merkea-
goak izateaz gain, hainbat urtez 
jarraian erabili daitezkeenez, 
egin beharreko inbertsioa askoz 
murritzagoa da. Ez dute inongo 
mantentze-lanik eskatzen, eta 
erosotasun ikuspegitik ere au-
kerarik onena izan daitezke. 

Baina naturalen aldean hainbat 
desabantaila dituzte. Orokorrean, 
petroliotik ateratako erretxinekin 
egiten dira. Era horretako ekoiz-
penak oso kutsakorrak dira in-
gurumenarentzako, kaltegarriak 
diren substantzia kutsakorrak 
isurtzen dituztelako. Horri, bir-
ziklagarriak ez direla ere gehitu 
behar zaio. 

Era horretako zuhaitz gehie-
nek txinatar jatorria izaten dute. 

Hango lan baldintzek sortzen 
dituzten zalantzak eta bertatik 
hona garraiatzeak sortzen duen 
kutsadura ere kontsumitzaileak 
baldintzatzeko arrazoiak izan 
daitezke.  

zuhaitz naturalak
Artifizialen aldean, naturalak 
askoz iraunkorragoak dira. Bi 
edo hiru urte egoten dira haz-
tegietan saldu aurretik. Ekoizpen 
prozesuan karbono dioxidorik  
ez isurtzeaz gain, denbora tarte 
horretan karbono dioxidoak 
murrizten dituzte. 

Usain goxoa uzten dute eta, 
gainera, bertako ekoizleen lana 
babesteko baliagarriak dira. 
"Azkenaldian gainbeheran da-
goen arren, duela 20 urte era 
horretako zuhaitzen ekoizpen 
garrantzitsua izaten zen Goierri 
eta Azpeitia aldean. Ikaslea nin-
tzenean, horiei buruzko doktore 
tesiak ere egiten ziren", azaldu 
du Peio Garaik, Arrasateko Uda-
leko Ingurumen teknikariak. 

Hala ere, badituzte aurkako 
arrazoiak. Ureztatu beharra eta 
urtetik urtera berriro erosi beha-
rra dira nagusiak, eta, horrez 
gain, badaude natura zati bat 
etxeko apaingarri bezala erabil-
tzearen aurkako iritziak. 

Hirugarren aukera
Bi aukera horien inguruan gal-
detuta, hirugarren bat plantea-
tzen du Peio Garaik. 

"Zuhaitz naturalak eta artifi-
zialak kontsumo produktuak 
dira. Gabon garaian sortzen den 
kontsumismoaren aurrean, sor-
mena erabiliz kartoizko zuhaitzak 
egin ditzakegu familian elkar-
lanean. Aukera dibertigarria 
eta aberasgarria izan daiteke 
beste bien aldean".

Gabonetako zuhaitz 
artifiziala ala naturala?
gabonetako apaingarrien artean zuhaitza izan ohi da garrantzitsuena, baina zalantzak 
sor daitezke aukerarik egokiena erabakitzeko. Bakoitzak bere alde onak eta txarrak 
ditu; irizpide asko kontuan har daitezke bataren edo bestearen aldeko hautua egiteko

BukAtzeko

artifiZiala

merkeagoa

urTeTik urTera erabili daiTeke 

erosoagoa

kuTsakorra

kANPoAN EkoITZIA

ez birziklagarria

naturala

iraunkorra

berTan ekoiTzia

birziklagarria

garesTiagoa
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